Orientação sobre o SIM aos formandos

I. Posso defender em outra data que não seja do SIM?
Não. As defesas devem ser realizadas durante o SIM, para que os alunos possam interagir com
outros alunos, professores e participar de palestras e atividades que ocorrem durante o evento.

II. Como realizar o agendamento da defesa?
Para realizar o agendamento, no último semestre do curso o aluno deverá enviar e-mail para:
defesa@pecege.com, sendo necessário informar:
Curso:
Aluno (a):
Orientador (a):
Data/período de preferência para defesa:

III. Há seleção de melhor monografia?
Sim. Durante o SIM, ocorre premiação dos melhores trabalhos, na cerimônia solene de
encerramento do evento.

IV. Como faço para participar da seleção das melhores monografias?
O aluno deverá enviar o formulário de inscrição que será está disponibilizado neste site até a
data definida pelo Pecege. O formulário deve ser enviado para o e-mail defesa@pecege.com
juntamente com o trabalho escrito e apresentação oral. O não cumprimento das normas para
elaboração de monografias estabelecidas pelo Pecege, disponíveis no endereço
eletrônico:
pecege.org.br/monografia/normatizacao-e-editoracao,
desclassificação do trabalho para premiação.

acarretará

na

V. Como é feita a escolha das melhores monografias?
Após o término do prazo de inscrição, será instaurada uma comissão avaliadora para analisar os
trabalhos, no intuito de verificar se os mesmos respeitam as normas da Instituição, do trabalho
e da apresentação. Após esta verificação, os trabalhos serão lidos por essa comissão que dará
notas aos trabalhos. Os itens avaliados pela comissão são pré-definidos e serão disponibilizados
no site. Somente os trabalhos com as maiores notas passarão para a próxima etapa de seleção.
Na apresentação do trabalho durante o SIM, haverá uma banca específica para avaliar os
trabalhos que foram selecionados. Ela será composta por dois avaliadores que darão a nota para
cada trabalho. As maiores notas ganharão o prêmio. Em caso de empate entre duas ou mais

monografias, a média da nota do aluno durante o curso MBA servirá como critério de
desempate.

VI. Quais prêmios serão oferecidos às melhores monografias?
Aos melhores trabalhos, será oferecido o prêmio de uma bolsa de estudo integral em outro
curso de MBA (EaD) da USP/ESALQ de escolha do aluno, entrega de troféu para o aluno e
orientador no ato da divulgação da premiação, além de reconhecimento público de obtenção
do prêmio.

VII. Além das três melhores monografias, os demais trabalhos inscritos na premiação poderão
receber algum outro tipo de benefício?
Sim. Todos os trabalhos inscritos na premiação de melhor monografia poderão vir a ser
submetidos à revista do iPecege. Deste modo, uma comissão do Pecege realizará a seleção dos
trabalhos para submissão.

Em caso de dúvidas, em relação ao processo de orientação, por gentileza, acesse o
site: pecege.org.br/monografia

