
I CONCURSO DE MONOGRAFIAS 

EDITAL 

I “CONCURSO DE MONOGRAFIAS DO IEL” 

A Comissão de Graduação do Instituto de Estudos da Linguagem institui o I CONCURSO 

DE MONOGRAFIAS DO IEL e torna pública a abertura de inscrições para as monografias 

de graduação que, orientadas por docentes desse instituto, foram concluídas em 2015. 

 

1) CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:   

1.1) poderão se inscrever no concurso as monografias que tenham sido  concluídas entre 

janeiro e dezembro de 2015. 

1.2) caberá ao docente orientador da monografia de final de curso a indicação e inserção 

do trabalho, em formato pdf, na área de serviços do sistema on-line do website do IEL: 

http://www.iel.unicamp.br/graduacao/servicos/docente/. 

2) PERÍODO DE INSCRIÇÃO: a inscrição da monografia deverá ser feita no sistema de 

serviço on-line do IEL no período de 29 de fevereiro de 2016 a 28 de março de 2016. 

Prorrogado até 05/04/2016. 

3) JULGAMENTO E PRÊMIO:  

3.1) o período de julgamento será de 15 de abril de 2016 a 30 de maio de 2016; 

3.2) serão constituídas três Comissões Julgadoras, sendo uma comissão por 

departamento (DL, DLA e DTL) e composta cada uma por três membros (docentes ou 

pós-doutorandos); 

3.3) a melhor monografia de cada departamento será premiada com a publicação na 

“Coleção Monografias do IEL”. Poderá haver ainda, a critério das Comissões Julgadoras, 

uma menção honrosa para a segunda melhor monografia de cada departamento; 

4) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: as seis monografias selecionadas pelas Comissões 

Julgadoras serão apresentadas no mês de junho de 2016. 

5) PUBLICAÇÃO:  

5.1) é de responsabilidade do candidato e do docente orientador a revisão do texto e a 

entrega da versão definitiva da monografia. 

5.2) os candidatos que forem contemplados com o prêmio de melhor monografia deverão 

entregar as versões definitivas dos trabalhos para o Setor de Publicações no prazo de um 

mês após a divulgação oficial do resultado.  

5.3) as questões não previstas neste regulamento serão decididas pela Comissão de 

Graduação do IEL. 

 

COMISSÃO DE GRADUAÇÃO 

http://www.iel.unicamp.br/graduacao/servicos/docente/

