
 

 

RESOLUÇÃO ESAB Nº. 02/2013, DE 1º DE JULHO DE 2013. 
  

 
Regulamenta procedimentos para recebimento 
e desenvolvimento de Monografias dos cursos 
de Pós-Graduação: Especialização, MBA 
Executivo Empresarial e MBA Profissional. 
 

 
A Diretora Acadêmica da ESAB, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno da Instituição, e por delegação da Diretoria Geral, 
tendo por base o disposto na Resolução 04/2006, resolve: 
 
Artigo Primeiro - O aluno deverá iniciar o processo de produção monográfica 
ao finalizar o estudo online do último módulo com o envio da etapa 1 - plano de 
monografia -, obedecendo os demais prazos, normas e cumprindo todas as 
etapas previstas no “Manual de Monografia”, disponível no site da ESAB. 
 
Parágrafo primeiro - Para realizar o processo de produção de monografia em 
matrícula regular, o aluno deverá estar dentro do prazo de conclusão de curso, 
elaborar e enviar o plano de monografia antes do décimo oitavo mês e finalizar 
as demais etapas antes do jubilamento de sua matrícula. 
 
Parágrafo segundo - Em caso de nova matrícula para efeito de regularização 
acadêmica, o aluno deverá concluir as etapas até o prazo máximo informado 
no contrato de prestação de serviços educacionais. 
 
Parágrafo terceiro - Para submissão da Monografia à Banca Examinadora, o 
aluno deverá desenvolver a monografia de acordo com as normas e 
observações do tutor orientador designado pela ESAB, que poderá indicar, 
inclusive, a reprovação do trabalho na etapa 2 por insuficiência de conteúdo ou 
por fraude, se for o caso. 
 
Artigo Segundo - Para a defesa presencial, avaliação e arquivamento, após 
indicação do Tutor Orientador na etapa 2, o aluno deverá encaminhar à ESAB 
uma cópia da monografia em CD, conforme modelo existente.  
 
Artigo Terceiro - Caberá à Banca Examinadora após a defesa presencial da 
monografia emitir o parecer final, indicando a aprovação ou não aprovação da 
monografia, nos termos da resolução ESAB nº 01/2010. 
 
Parágrafo único - Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota igual 
ou maior do que 7 (sete). 
 
Artigo Quarto - A Monografia que não cumprir com as determinações do 
“Manual de Monografia” e for classificada como Plágio de produções já 
publicadas através de qualquer meio de divulgação, mesmo que na etapa 2 de 
produção, será reprovada sem que o aluno tenha direito a receber o Certificado 
de Conclusão de Curso.  



 

 

 
Parágrafo Único - A Diretora Acadêmica poderá decidir por certificar o aluno 
com o equivalente ao curso de Aperfeiçoamento ou indicar a possibilidade de 
realização de nova matrícula com adaptação, aproveitamento dos módulos 
aprovados nas provas presenciais e início de novo processo de produção de 
monografia, devendo o aluno pagar as respectivas taxas. 
 
Artigo Quinto - O aluno que não apresentar ou que não obtiver aprovação na 
Monografia, exigência legal para conclusão do curso de pós-graduação, não 
terá direito a receber Certificado de conclusão de curso.  
 
Artigo Sexto - Revogam-se todas as disposições em contrário 
 
Artigo Sétimo - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
interna. 
 
Vila Velha, 1º de julho de 2013. 
 
Beatriz Gobbi 
Diretora Acadêmica ESAB 


