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Normas para apresentação de Monografia 

 

Informações Gerais para a apresentação de Monografias do curso de Especialização Lato 

sensu em Ensino em Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz 

ATENÇÃO: Pojetos que envolverem seres humanos ou animais, deverão passar pelo comitê de 
Ética antes de serem executados. O parecer leva tempo, por isso, tente dar início logo no início 

do curso. Endereço eletrônico: http://www.castelo.fiocruz.br/vpplr/comit_etn_pesquisa.php  

Antes de completar os 24 meses de vigência da matrícula, o aluno deve dar início ao processo 
de agendamento de sua defesa monografia, com até 30 dias de antecedência da data proposta, 
entregando à secretaria do curso, os documentos abaixo: 

1) Formulário de Agendamento de defesa, assinado pelo(s) orientador(es) e pelo aluno, 
contendo: 

Nome completo do aluno e do orientador*,  

Título da monografia,  

Proposta de data da defesa (sempre às sextas-feiras), horário (manhã ou tarde),  

Três membros para banca** (com seus respectivos dados: Nome completo, instituição de 
Origem, maior titulação, e-mail e telefone de contato).  

Revisor com seus respectivos dados: Nome completo, instituição de Origem, maior 
titulação, e-mail e telefone de contato.  

Todos os dados do formulário devem ser digitados. 

** O presidente da banca deverá possuir título de doutor. Os dois outros membros 
deverão possuir no mínimo o título de mestre. A banca deve ser composta da seguinte 
forma: 

1 professor do quadro do programa + 2 membros, podendo ser externos ou internos à 
FIOCRUZ. 

O orientador e o revisor não poderão fazer parte da banca. 

Favor pré-agendar a defesa preferencialmente em sextas-feiras, para que o coordenador do 
programa possa estar presente. Os horários disponibilizados para que ocorra a defesa são: 10h 
(manhã) ou 14h (tarde). A Secretaria Lato sensu alocará a sala conforme disponibilidade de 
espaço junto ao setor de reservas. 

2) 1 CD contendo a última versão da monografia, que obteve avaliação positiva do revisor. (1 
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arquivo em Word e 1 arquivo em PDF, identificado da seguinte forma: Nome completo do aluno 
e curso)  

3) Uma cópia impressa e encadernada em espiral, da versão final da monografia, juntamente 
com a declaração do revisor*** (modelo na página do Programa)  dizendo que o trabalho está 
apto para a apresentação. 

4)Declaração com assinatura do responsável pela direção da escola (ou outra instituição), 
consentindo a realização do trabalho monográfico, aplicação de questionário, utilização de 
material e/ou espaço. (quando couber) 

5)Termo de consentimento livre e esclarecido assinado por todos que participaram do trabalho 
de pesquisa. (quando couber) 

Após a entrega da documentação acima, verificação de pendências na documentação 
acadêmica, com a confirmação da suficiência dos créditos obrigatórios e mínimos realizados por 
parte da secretaria do curso e com a homologação da banca pela Coordenação do Curso, o 
aluno/orientador será contatado pela secretaria do curso, para a confirmação do local, data e 
horário para a defesa, assim como dos equipamentos necessários para a apresentação. A 
Secretaria confeccionará as cartas-convite formais para os membros da banca. O 
aluno/orientador retirará na secretaria do programa e entregará as cartas formais a cada 
membro da banca, juntamente com uma cópia da monografia. 

Após a defesa, no caso de ter havido recomendações de alterações por parte da banca, o aluno 
deverá entregar a versão corrigida (um volume impresso e versão digital em Word) e revista 
pelo presidente da banca, em até 30 dias após a data da defesa, para que não perca os direitos 
adquiridos com a defesa da monografia. 

Com a aprovação, é dever do aluno, solicitar seu Certificado e o Histórico Definitivo, em data 
posterior à quitação de suas obrigações de defesa, e correção se for o caso, da monografia. A 
documentação final será confeccionada pela 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. 

** O orientador deverá possuir o título de Mestre, Doutor ou possuir Notório Saber. 

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

Todos os formulários citados estão na página no programa www.ioc.fiocruz.br. 
 

 

 

 


