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1. No período de 29 de abril a 19 de junho de 2019, o aluno deverá entregar, na Secretaria Acadêmica de

Graduação, formulário original de Solicitação de Aprovação de Banca devidamente preenchido e assinado

pelo professor orientador  (o link para este formulário encontra-se no menu MONOGRAFIA da página do

curso de Biotecnologia - http://www.caxias.ufrj.br/biotecnologia/). Maiores detalhes sobre a composição da

banca são dados abaixo neste documento.

2. No momento da entrega do formulário, o aluno deverá agendar a data e horário para a defesa, que deverá

ocorrer de  13 de maio a 19 de julho de 2019.

3. A Secretaria Acadêmica de Graduação encaminhará a solicitação de aprovação da banca 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, que deverá ocorrer no Campus

Duque de Caxias da UFRJ.

5. A defesa  só  será  autorizada  mediante  entrega  de  declaração  de  concordância  assinada  pelo  revisor  na

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/).

BANCA EXAMINADORA: Deverá ser  composta pelo  próprio orientador e  por  2 avaliadores

efetivos (dentre os três,  deve haver pelo menos um membro interno ao Campus Duque de Caxias)  e

1 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). O orientador deverá encaminhar o CV Lattes resumido dos

membros da banca quando estes nao forem professores do Campus Duque de Caxias da UFRJ. 

A Monografia deverá ser entregue a banca pelo próprio aluno com mínimo de 15 dias de antecedência da

data da apresentação. 
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FORMATAÇO: A monografia deverá ser escrita 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 uma monografia completa ocupe no máximo 70 páginas. Se do trabalho experimental resultar

alguma publicação, esta deverá ser anexada à monografia.

NO DIA DA DEFESA: O aluno deve se dirigir à secretaria acadêmica antes do início da defesa, para

retirar  a  ata  da  defesa  e  as  declarações  dos  membros  da  banca  e  revisor.  O orientador  atuará  como

presidente da banca e, em caso de ausência,  somente poderá ser substituído por coorientador com título de

doutor (se houver). A abertura da defesa pode ser realizada pelo coordenador do curso, ou pelo presidente da

banca, ou pelo membro da banca interno ao Campus Duque de Caxias. Após a defesa, o aluno deve entregar a

ata assinada na secretaria acadêmica e, somente após isso, o aluno poderá receber a sua declaraçao de

defesa. 

APRESENTAÇO ORAL: A apresentação oral da monografia 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. 

AVALIAÇO: 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 arquivado

na pasta do aluno. A nota mínima para aprovaçao segue a Resoluçao CEG 15/71 (5,0).

Após a aprovaçao, o aluno deverá encaminhar, NO PRAZO MAXIMO DE 60 DIAS, um

exemplar  gravado  em  CD  a Secretaria  Acadêmica  de  Graduaçao.  Nao  e necessário

entregar a monografia impressa. 

Rodovia Washington Luiz, Km 104,5 – Santa Cruz da Serra
Duque de Caxias – RJ – CEP: 25.265-970

2

http://www.caxias.ufrj.br/biotecnologia/

	Orientações para defesa de monografia para os cursos de
	Ciências Biológicas: Biotecnologia
	( Período letivo: 2019.1 )

