Monografia 2020.1 – Informações Complementares:

Prezado(a) aluno(a),
A fim de complementar as orientações divulgadas sobre o curso das disciplinas de
Monografia (Projeto; Monografia I e Sem. Monografia I; Monografia II e Sem. de Mono
II), informamos que:
•

Preenchimento dos Formulários e Assinatura nos documentos:

Conforme divulgamos, os documentos exigidos, para aprovação nas disciplinas de
Monografia, devem ser apresentados, devidamente preenchidos, contendo as informações
e assinaturas exigidas (assinaturas eletrônicas ou de próprio punho (escaneadas)).
Os formulários foram disponibilizados no formato Word, logo, podem ser encaminhados
aos docentes já preenchidos pelos discentes.
Se atente aos prazos e estabeleça CONTATO com o orientador com ANTECÊNCIA.

Entrega da Nota de Monografia I
Entrega do Projeto de Monografia

30/11 a 07/12
30/11 a 07/12

Depósito e Defesa de Monografia II
Entrega do Formulário de Monografia em Preparo

30/11 a 11/12
30/11 a 11/12

•

Envio dos documentos por e-mail:

Pedimos atenção também às instruções divulgadas acerca do modo como as mensagens
devem ser encaminhadas ao nosso endereço de e-mail (mono.grad.diruerj@gmail.com)
destinado, exclusivamente, ao tratamento das disciplinas de Monografia.
•

Disciplinas de Monografia inscritas por Quebra de Pré-Requisito:

Caso o aluno tenha solicitado Quebra de Pré-Requisito, lembramos que devem ser
apresentados os documentos de todas as disciplinas de Monografia em curso. A entrega
dos documentos de Monografia II e Sem. de Mono II não isenta o aluno de apresentar o
Projeto de Monografia, nem o Formulário de Avaliação de Monografia I e Sem.
Monografia I.
Do mesmo modo, o pedido de Em Preparo serve somente para as disciplinas Monografia
II e Sem Mono II. Logo, se além de Mono II, o aluno está cursando também as demais
disciplinas de Monografia (Projeto e Mono I/Sem. Mono I), caso não apresente os

documentos pertinentes a essas matérias, dentro do prazo, de 30/11 a 07/12, será
reprovado.
•

Defesa de Monografia:

A respeito das regras de composição da Banca de Defesa de Monografia, ratificamos a
orientação de que o Regulamento deve ser seguido também no que se refere a quantidade
mínima de membros exigida, ou seja, devem integrar a Banca: o orientador e mais dois
avaliadores (3 membros), exceto quando houver coorientação, assim temos a mesma
composição das bancas do mestrado e da especialização.
No caso de Monografia com coorientação, a Banca deve contar com a participação
do coorientador, além do orientador e mais dois avaliadores (4 membros).
O orientador tem a liberdade de escolher a plataforma de videoconferência a ser
adotada, desde que seja de acesso livre e gratuito. Contudo, se ainda assim, no ato da
Defesa da Monografia, houver a absoluta impossibilidade de se formar a banca, com
todos os membros convidados, caberá ao orientador justificar, na ata (Formulário de
Depósito e Defesa), o nome do avaliador ausente e a razão pela qual não pôde ser
substituído.
Já a realização da Defesa de Monografia somente com a presença do orientador ou, no
caso de coorientação, do orientador e do coorientador apenas, sem outros avaliadores é
terminantemente inviável.
•

ATENÇÃO: A leitura dos demais materiais divulgados é imprescindível. Segue
abaixo o link do Google Drive, para acesso à pasta de Monografia, na qual se
encontram disponíveis os formulários, os manuais, o regulamento, assim como
os cartazes e textos publicados sobre Prazos e Orientações para a entrega dos
documentos exigidos para aprovação nas disciplinas de Monografia em 2020.1º:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BxJrsl5ODI7XfjZkb1RKX09YS1NXUEZT
YllteU5hWG9sZHh6TzJtbk5PXzZfakpTakhFNWs?fbclid=IwAR3yaShI1P5UiKVPBR
x1fCBGtt7f57rjLMnRDL_bUTdhXS1ZpgGkrRhCJa0
Atenciosamente,
Secretaria de Graduação FDir/UERJ.

