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Orientações EXTRAORDINÁRIAS para defesa do trabalho de
conclusão de curso ENQUANTO PERDURAR O PERÍODO DE

ISOLAMENTO SOCIAL NA UFRJ para o curso de 
Ciências Biológicas: Biotecnologia 

( Período letivo: 2020.1 )

1. Enquanto  perdurar  o  período  de  isolamento  social  na  UFRJ  as  defesas  de  trabalho  de  conclusão  de  curso  devem  ser
preferencialmente adiadas, ou poderão ser totalmente remotas, seguindo a Resolução CEG Nº 02, de 15 de abril de 2020. 

2. O orientador deverá enviar por e-mail  para a Secretaria  Acadêmica de Graduação do Campus UFRJ - Duque de Caxias
(secretaria@caxias.ufrj.br), os seguintes documentos:
a) a solicitação e concordância formal com os termos da Resolução CEG Nº02/2020, por escrito, em formulário próprio

(anexo 1 da Res. CEG Nº02/2020), devidamente preenchido e assinado pelo aluno e orientador.
b) formulário de Solicitação de Aprovação de Banca devidamente preenchido e assinado pelo orientador (o link para este

formulário  encontra-se  no  menu  MONOGRAFIA  da  página  do  curso  de  Biotecnologia  –
http://www.caxias.ufrj.br/biotecnologia/). Este formulário deverá ser enviado até 15 dias antes da data prevista para
defesa, para que haja tempo hábil para análise da banca e possíveis correções. Maiores detalhes sobre a composição da
banca são dados abaixo neste documento.
• Defesas com data fora do período de isolamento social na UFRJ deverão ser na forma presencial, seguindo as

normas regulares do curso, uma vez que a Resolução CEG Nº02/2020 terá validade somente enquanto perdurar o
período de isolamento social na UFRJ. 

3. A Secretaria Acadêmica de Graduação encaminhará a documentação para a coordenação do curso que submeterá ao NDE ,
para aprovação. 

4. Tão logo esteja aprovada a banca de defesa, a Secretaria Acadêmica de Graduação enviará e- mail para o aluno e o professor
orientador confirmando a data e o horário da defesa.

5. A defesa só será autorizada mediante o envio por e-mail da declaração de concordância assinada pelo revisor para a secretaria
acadêmica antes do dia da defesa (o link para o modelo desta declaração encontra-se no menu MONOGRAFIA da página do
curso de Biotecnologia - http://www.caxias.ufrj.br/biotecnologia/).

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: Como trabalho  de  conclusão  de  curso  será  aceito
projeto ou monografia. Sendo que em ambos os casos, o trabalho deverá ser relacionado à área de Biotecnologia.

• PROJETO  : O projeto poderá ser desenvolvido individualmente ou em grupo de, no máximo 2 (dois) componentes. Deverá
abranger pelo menos um dos seguintes tópicos:
(i) Consultoria prestada via empresa júnior para busca de solução na área de biotecnologia.
(ii) Estudo de caso da indústria Biotecnológica.
(iii) Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE)
(iv) Plano de negócio (obrigatoriamente com a apresentação de um Produto Mínimo Viável (MVP))
(v) Depósito de patente
Tópicos não listados acima deverão ter aprovação de resumo do projeto enviado ao NDE/Colegiado ANTES DO INÍCIO do

estágio ou do projeto.

• MONOGRAFIA  : A monografia deverá ser desenvolvida individualmente.
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• FORMATACÃO  :  O trabalho de conclusão de curso deverá ser escrito em modelo A4 com o formato explicitado no
Manual para Elaboração e Normatização de Trabalhos de Conclusão de curso (SIBI/UFRJ) (o link para este manual encontra-
se no menu MONOGRAFIA da página do curso de Biotecnologia – http://www.caxias.ufrj.br/biotecnologia/).

Prevê-se  que  um  trabalho  de  conclusão  de  curso  completo  ocupe  no  máximo  70  páginas,  incluindo  a  seção  de
referências  bibliográficas.  Se  do  trabalho  experimental  resultar  alguma  publicação,  esta  deverá  ser  anexada  à
monografia. As páginas da publicação anexada não serão contabilizadas para o limite máximo de 70 páginas.

• FICHA CATALOGRÁFICA  : Para gerar a ficha catalográfica do seu trabalho de conclusão de curso acesse o link
http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/ .  Para  sanar  as  dúvidas  sobre  o  preenchimento,  acesse  o  tutorial  no  link:
http://www.sibi.ufrj.br/index.php/manuais-e-publicacoes/47-tutorial/42-tutorial-do-sistema-para-geracao-
automatica-de-ficha-catalografica. Escolha a opção "Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)" e depois no campo
"Graduação em:" escolha Biotecnologia do Campus UFRJ-Duque de Caxias.

BANCA EXAMINADORA: Deverá ser composta pelo: 
• próprio orientador – o orientador precisa ter Título de Doutor, não sendo obrigatório que o mesmo seja docente. Caso haja

um co-orientador, o mesmo só poderá assumir a presidência da banca no dia da defesa (em caso de ausência do orientador), se
possuir Título de Doutor.

• 2 avaliadores efetivos – os avaliadores precisam ter Título de Doutor, não sendo obrigatório que os mesmos sejam docentes.
• 1 suplente/revisor – o suplente/revisor pode ser professor, pesquisador, pós-doc ou aluno de doutorado no último ano desta

ou de qualquer outra instituição de ensino e pesquisa.

Dentre os três membros da banca (orientador e 2 avaliadores), deve haver pelo menos um membro interno ao Campus UFRJ-
Duque de Caxias. Este membro interno ao Campus UFRJ-Duque de Caxias, pode ser um docente do quadro permanente, ou técnico,
ou professor substituto. Não é mandatório a existência de um membro externo, podendo a banca toda ser composta por membros
internos ao Campus UFRJ-Duque de Caxias.

O trabalho de conclusão de curso deverá ser entregue a banca pelo próprio aluno com mínimo de 15 dias de antecedência da data
da apresentação. Fica a critério dos membros da banca, se o documento deve ser entregue impresso, ou no formato digital (arquivo
pdf).

Considerando que a etapa de revisão pode ser longa, os prazos e datas devem ser combinados com o revisor, de forma ao trabalho ser
entregue a banca somente após aprovação do revisor.

DEFESA: Para garantir a integridade física e reduzir o risco de exposição à COVID-19, será excepcionalmente aceito a defesa
do trabalho de conclusão de curso de forma remota. O evento da defesa deverá observar os critérios de isolamento social entre todos os
envolvidos: candidatos, orientador(es), membros da banca e plateia, conforme Res. CEG Nº02/2020, Art. 1º, item I.

• PLATAFORMA  DE  ACESSO  REMOTO:   Conforme  Res. CEG Nº02/2020, Art. 1º, item III:  "Deve  ser
assegurada, por parte do Orientador, a realização da defesa em tecnologia e plataforma de acesso remoto aos usuários para
realização da videoconferência;"

• DIVULGACÃO:   O Orientador deverá fornecer à Secretaria Acadêmica o endereço eletrônico (link) de onde ocorrerá a
defesa, com antecedência mínima de 24hs, para que seja estabelecida ampla divulgação da data e link (via site e SIGA),
conforme Res. CEG Nº02/2020, Art. 2º, item IV.

• PRESIDÊNCIA DA BANCA:   O orientador atuará como presidente da banca e, em caso de ausência, somente poderá
ser substituído por coorientador com título de doutor (se houver).  Caso o coorientador não tenha o título de doutor e o
orientador não possa comparecer, a defesa precisará ser reagendada. A abertura da defesa pode ser realizada pelo coordenador
do curso, ou pelo presidente da banca, ou pelo membro da banca interno ao Campus UFRJ-Duque de Caxias.
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• ATA DA DEFESA  : Conforme Res. CEG Nº02/2020, Art. 1º, item II: "É de responsabilidade do Presidente da Banca a
confecção  da  Ata  de  Defesa,...".  Exposto  isso,  a  Secretaria  Acadêmica  de  Graduação  enviará  a  Ata  de  Defesa  para  o
orientador,  que ficará responsável  pelo preenchimento das notas e envio de volta para a secretaria  da ata assinada pelos
membros da banca. A Ata de Defesa deve ser enviada à secretaria acadêmica, com cópia NÃO oculta (c.c.) aos membros da
banca e aluno. A secretaria acadêmica utilizará os endereços desta mensagem, para enviar as declarações (ver abaixo).

No caso de projeto desenvolvido em grupo, deverá ser enviado para a Secretaria Acadêmica, uma Ata de Defesa para
cada aluno, uma vez que as notas são individuais.

• DECLARACÕES:   As declarações dos membros da banca e do aluno somente será enviada por e-mail, após o envio da
Ata de Defesa pelo Presidente da Banca para Secretaria Acadêmica. Será para tal, usado os endereços eletrônicos que o
Orientador usou para enviar as cópias da Ata de Defesa. 

• APRESENTACÃO ORAL  : A apresentação oral do trabalho de conclusão de curso terá a duração aproximada de 20-
30 minutos. Após a apresentação, haverá uma arguição do apresentador pela banca, com duração aproximada de 15 minutos
por examinador. 

No caso de projeto desenvolvido em grupo, obrigatoriamente todos os componentes do grupo deverão estar presentes na
defesa e participar da apresentação oral do trabalho de conclusão de curso. Deverá ser apresentado explicitamente no
documento e na apresentação oral a contribuição de cada um dos componentes do grupo no projeto.

• AVALIACÃO  : Cada avaliador atribuirá uma nota individual de 0,0 a 10,0 ao aluno e a nota final será a média aritmética
das três notas. O registro das notas será feito em um formulário adequado, que será entregue na Secretaria Acadêmica de
Graduação  preenchido  e  assinado pela  banca,  para  ser  arquivado na  pasta  do  aluno.  A nota  mínima 5,0  (cinco)  para
aprovação segue a Resolução CEG 15/71.

No caso de projeto desenvolvido em grupo, será atribuída uma nota individual para cada componente do grupo.

APÓS A APROVACÃO, O ALUNO DEVERA ́ ENCAMINHAR À SECRETARIA ACADÊMICA DE GRADUACÃO,
NO PRAZO MÁXIMO DE 60 DIAS, UM EXEMPLAR GRAVADO EM CD (NÃO É NECESSÁRIO

ENTREGAR UM EXEMPLAR IMPRESSO).  EXCETO PARA DEFESAS FECHADAS DEVIDO À SOLICITACÃO

DE PROTECÃO INTELECTUAL. O GUIA PARA DEFESA FECHADA AO PÚBLICO E O TERMO DE

CONFIDENCIALIDADE PODEM SER ENCONTRADOS NO SITE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA.
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