
Orientações para defesa de monografia para os cursos de Ciências
Biológicas: Biotecnologia 2017.2

1. No período de 02 de setembro a 08 de novembro, o aluno deverá entregar, na Secretaria Acadêmica
de Graduação, formulário original de Solicitação de Aprovação de Banca devidamente preenchido e
assinado pelo professor orientador.

2. No momento da entrega do formulário, o aluno deverá agendar a data e horário para a defesa,
que deverá ocorrer de 02 de outubro a 08 de dezembro de 2017.

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 Polo de Xerém da UFRJ.

BANCA EXAMINADORA: Deverá ser composta pelo próprio orientador, 2 avaliadores efetivos (todos
doutores e pelo menos um membro interno ao Polo Xerém) e 1 suplente/revisor (doutor 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 não forem professores do
Polo de Xerém da UFRJ. Se o aluno possuir co-orientador, o formulário de solicitação de aprovação de
banca  deverá  ser  formatado,  de  modo a  incluir  os  dados do co-orientador  logo abaixo daqueles  do
orientador.  O co-orientador  só poderá substituir  o  orientador  no dia  da  defesa  se  possuir  doutorado
completo.

A Monografia deverá ser entregue à banca pelo próprio aluno com mínimo de 15 dias de antecedência da
data da apresentação. 

FORMATAÇÃO: 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) disponível através do
link: https://drive.google.com/file/d/0B5PtwJJhtpMKT185NDJtQ09pVTQ/view

EXTENSÃO:  Prevê-se que uma monografia completa ocupe no máximo 70 páginas. Se do trabalho
experimental resultar alguma publicação, esta deverá ser anexada à monografia.

APRESENTAÇÃO ORAL:  A apresentação oral da monografia ter  a duração aproximada de 20-30áá
minutos.  Após  a  apresentação,  haver  uma  arguição  do  apresentador  pela  banca,  com  duraçãoáá
aproximada de 15 minutos por examinador. 

AVALIAÇÃO:  Cada avaliador atribuir  uma nota individual de 0 a 10 ao aluno e a nota final ser  aáá áá
média aritmética das três notas. O registro das notas ser  feito em um formulário adequado que seráá áá
arquivado na pasta do aluno. A nota mínima para aprovação segue a resolução do CEG 15/71. 

Após a defesa, o aluno deverá encaminhar, NO PRAZO MÁXIMO DE 60 DIAS, um exemplar
gravado em CD à Secretaria Acadêmica de Graduação. Não é necessário entregar a monografia
impressa. 
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