
 
                      Secretaria Acadêmica 

 

Normas Para Apresentação e Elaboração da Monografia no Lato sensu 
em Ensino em Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz 

(PPGLSEBS). 

 

I – Procedimentos Para Apresentação da Monografia  

Seguindo o Regimento do PPGLSEBS, antes de completar os 24 meses de vigência 

da matrícula, o aluno deve dar início ao processo de agendamento de sua 

apresentação monografia, com até 50 dias de antecedência da data proposta, 

entregando à secretaria do curso para avaliação da comissão de Pós-graduação, os 

documentos abaixo: 

1) Ficha de Agendamento de defesa, assinado pelo (s) orientador (es), contendo: 

Nome completo do aluno, matrícula, curso e telefones para contato; 

Data, horário e local da apresentação (De segunda à sexta-feira);  

Título da monografia; 

Três membros para banca (com seus respectivos dados: Nome completo, CPF, 

instituição de origem, e-mail e telefone de contato); 

Revisor com seus respectivos dados: Nome completo, instituição de origem, e-

mail e telefone de contato.  

Todos os dados do formulário devem ser digitados. 

A Banca examinadora deve ser formada por três pesquisadores e ser composta 

por pelo menos um doutor, indicados pelo orientador e referendados pela 

coordenação do programa. A banca será presidida por um professor doutor que, 

preferencialmente, deve pertencer ao quadro do IOC e do programa.  

O orientador, que deverá possuir o título de Mestre ou Doutor, não poderá fazer 

parte da banca. 

O revisor deverá pertencer ao quadro de docentes do Programa de pós-

graduação e poderá fazer parte da banca. 

Não é necessária a indicação de suplentes para a banca examinadora. 
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Os horários disponibilizados para que ocorra a apresentação são: 10h (manhã) ou 14h 

(tarde). O setor de reservas alocará a sala conforme disponibilidade de espaço. 

Portanto, o aluno deverá enviar um e-mail para reservaensino@ioc.fiocruz.br, 

solicitando a reserva com a data e o horário escolhido (de segunda à sexta-feira - 10h 

ou 14h).  

 

2) Envio da última versão da monografia, que obteve avaliação positiva do revisor, 

para a Secretaria Acadêmica/ Coordenação (1 arquivo em Word e 1 arquivo em PDF). 

 

3) Declaração do revisor dizendo que o trabalho está apto para a apresentação. 

 

4) Cópia do aceite do projeto junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (quando 

pertinente).  

 

- Após a entrega da documentação acima, há a verificação de pendências na 

documentação, com a confirmação da suficiência dos créditos obrigatórios realizados 

por parte da secretaria do curso e com a homologação da banca pela Coordenação 

do Curso.  

 

- Após aprovação da coordenação, a Secretaria enviará um e-mail para os membros 

da banca convidando para a apresentação. O aluno e o orientador devem encaminhar 

as cópias da monografia para os membros da banca, com antecedência mínima de 

20 dias.  

 

- Após a apresentação, dentro de um prazo máximo de 90 dias, o aluno deverá 

entregar: a) versão final da monografia (um volume impresso em espiral, uma 

versão digital em PDF com arquivo único); b) a Ficha Catalográfica disponibilizada 

no site da Biblioteca de Manguinhos; c) uma carta do presidente da banca 

consentindo com as modificações e alterações sugeridas do texto (quando 

necessário) e d) o termo de autorização para publicação da monografia 

(http://www.fiocruz.br/ioc/media/termo_de_autorizacao.pdf).  

 

 

 

mailto:reservaensino@ioc.fiocruz.br
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- Com a aprovação da monografia, é dever do aluno solicitar seu Certificado e o seu 

Histórico escolar. O Certificado e o Histórico definitivo devem ser solicitados 

(documentacao@ioc.fiocruz.br) após o cumprimento das exigências da apresentação 

e das possíveis correções da monografia. A documentação final será elaborada pelo 

setor de documentação da Secretaria Acadêmica no prazo máximo de 90 dias. 

- Somente o aluno poderá retirar sua documentação final, pois é necessária assinatura 

das vias entregues e respectivas cópias. 

 

II – Considerações Sobre a Produção da Monografia ou Trabalho de Conclusão 

de Curso 

 

- Requisito obrigatório no PPGLSEBS, a monografia deverá ser desenvolvida a partir 
de pesquisas que contemplem as linhas de pesquisa do curso, refletidas pelos temas 
de orientação apresentada pelo corpo docente do programa. Um dos objetivos 
principais da monografia é consolidar e refletir as vivências, as práticas, os 
conteúdos aprendidos e as competências desenvolvidas com as disciplinas da matriz 
curricular do curso com um trabalho prático de pesquisa na área de Ensino de 
Biociências e Saúde.  
 
Trabalhos “teóricos”, entendidos aqui como uma revisão de literatura para delimitar de 
um determinado assunto ou tema de pesquisa, devem ficar circunscritos a 
introdução da monografia. Portanto, ratifica-se aqui que é condição sine qua non 
do PPGLSEBS no desenvolvimento de monografias que reflitam processos de 
intervenção e inovação em ensino, a produção de recursos educacionais, a 
alfabetização científica de alunos da Educação Básica, a formação de professores e 
de outros processos de pesquisa e extensão dentro do Campo do Ensino de Ciências 
e da Saúde. 

ATENÇÃO: Projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão passar pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa antes de serem executados. O parecer pode levar um 
tempo, por isso, tente dar início ao contato com seus possíveis orientadores logo no 
início do curso.  

- A coordenação e a Comissão de Pós-Graduação sugerem que, dentro do possível e 
não como processo obrigatório, os projetos desenvolvidos pelos alunos sejam 
aqueles que já estejam aprovados por seus orientadores no CEP.  

- Endereço eletrônico do CEP da Fiocruz: 
http://www.castelo.fiocruz.br/vpplr/comit_etn_pesquisa.php  

 
-Endereço eletrônico da Plataforma Brasil:  http://plataformabrasil.saude.gov.br/. 

http://www.castelo.fiocruz.br/vpplr/comit_etn_pesquisa.php
http://plataformabrasil.saude.gov.br/
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- O site do programa disponibiliza um modelo de monografia por meio do link 
http://www.fiocruz.br/ioc/media/modelo_oficial_monografia.doc. Portanto, fica claro 
que o modelo a ser seguido deve ser o modelo “clássico”, cuja norma é estabelecida 
pela ABNT (consultar NBR 14724:2011).  

Portanto, a estrutura da monografia deve apresentar seguir os seguintes elementos 
apresentados na Tabela 1, extraídos da página 3 da própria NBR14724. 

 

 

 - Observações Finais Importantes: 
a) Artigos publicados ou manuscritos elaborados para submissão ou submetidos são 

bem-vindos e podem ser apresentados como apêndices da monografia. 

b) Trabalhos monográficos podem ser desenvolvidos a partir de Revisão ou Análise 

Sistemática, Análises Bibliométricas ou Análises de Redes sobre temas de interesse 

da área de Ensino em Ciências e Saúde. Entretanto, a Coordenação e a CPG do curso 

alerta para que todos tenham parcimônia na geração desses estudos dentro do 

programa. 

http://www.fiocruz.br/ioc/media/modelo_oficial_monografia.doc



