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Procedimentos para a Defesa Pública da Monografia 

 

A defesa pública da monografia é uma das exigências para obtenção do 

título de Especialista pelo Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Curso de 

Especialização em Agentes Infecto-Parasitários de Interesse Humano (CEAIPIH). 

Após a elaboração da monografia, esta deverá ser encaminhada à Coordenação 

do CEAIPIH para trâmites referentes à defesa pública. 

  

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1. O discente em concordância com o(a) seu(sua) orientador(a) deverá 

entregar no Protocolo do Campus Saúde, endereçado à Secretaria da Faculdade 

de Medicina, quatro cópias da monografia encadernada (espiral) e uma via da 

carta de encaminhamento de defesa indicando a data, o horário e os nomes dos 

docentes que participarão da banca examinadora, previamente contatados 

(Apêndice I ou Arquivo para download: ESPECIALIZAÇÃO - Carta 

encaminhamento defesa.docx). A banca examinadora deverá ser composta pelo 

orientador (presidente da banca) e, no mínimo mais dois ou máximo de três 

avaliadores, todos com titulação mínima de Mestre, sendo que ao menos um deve 

ser docente do Curso. No caso de haver a colaboração de um co-orientador(a), 



este também poderá participar da banca junto com o orientador e mais dois 

avaliadores com os requisitos descritos previamente. 

2. O prazo para o encaminhamento da defesa a Secretaria da Faculdade de 

Medicina e entrega da monografia para os membros da banca deve ser de, no 

mínimo, 10 dias de antecedência da data da defesa da monografia. 

3. A Secretaria da FAMED providenciará a sala para realização da defesa 

de acordo com a data e horário informado pelo discente e seu orientador e deverá 

preencher e imprimir o convite oficial aos membros da banca (Apêndice II ou 

Arquivo para download: ESPECIALIZAÇÃO - Convite membros da 

banca.docx). 

4. O discente se responsabilizará pela entrega do convite juntamente com a 

cópia encadernada da monografia aos membros da banca de avaliação. 

5. A Secretaria da FAMED deverá comunicar por e-mail ao coordenador e 

coordenador adjunto do curso de Especialização que deverão acompanhar os 

trâmites para a defesa da monografia. 

6. Após a confirmação, a Secretaria da FAMED será responsável pela 

divulgação da defesa por e-mail a todos os docentes e discentes do Programa de 

Pós- graduação em Ciências da Saúde, bem como divulgação na página 

eletrônica do CEAIPIH, localizado no site da Faculdade de Medicina.  

7. No dia prévio a defesa, o orientador será responsável de obter junto a 

Secretaria, os documentos impressos necessários para formalizar a defesa da 

monografia: 



- sete cópias da página de aprovação para serem assinadas pela 

banca examinadora que posteriormente será anexada na versão final da 

defesa (Apêndice III);  

- duas cópias da ata da defesa da monografia (Apêndice IV).  

- três ou quatro (dependendo do número de avaliadores) atestados 

de participação da banca avaliadora na defesa da monografia (Apêndice V). 

8. A coordenação do curso terá um representante para a abertura da 

sessão de defesa que posteriormente passará a presidência da sessão ao 

orientador.  

9. No final da sessão o orientador será responsável por entregar as sete 

cópias da página de aprovação devidamente assinadas pelos membros da banca 

avaliadora ao discente, que posteriormente adicionará nas versões finais da 

monografia. O orientador também será responsável por entregar as cópias da ata 

da defesa para a Secretaria da FAMED e entregar os atestados de participação 

aos membros da banca avaliadora 

10. Em um período máximo de 30 dias após a defesa pública, o discente 

em concordância com o(a) seu(sua) orientador(a), deverá entregar duas cópias 

encadernadas (espiral) da versão final da monografia com as alterações 

solicitadas pela banca, no Protocolo do Campus Saúde, endereçado à Secretaria, 

e uma cópia para cada membro da banca examinadora. 
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Rio Grande, __ de _______ de 20__. 

 

Prezada Profa. Dra. Andrea von Groll 

Coordenador do Curso de Especialização em Agentes Infecto-Parasitários de 

Interesse Humano 

 

 

  Venho por meio deste, encaminhar a monografia da discente 

___________, matrícula nº__________, intitulada “_______________” para fins 

de defesa pública. Solicitamos que a mesma seja realizada na data __/__/____ às 

______. Conforme contato prévio, sugerimos os professores ____________, 

_____________ e _______________(suplente) para participarem como membros 

da banca examinadora. 

 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                                 Orientador 
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Rio Grande, __ de ________ de 20__. 

Prezado(a) Professor(a), 

 

  O Curso de Especialização em Agentes Infecto-Parasitários de Interesse 

Humano tem o prazer de convidar Vossa Senhoria para compor a seguinte Banca 

Examinadora de Defesa de Monografia: 

  

Monografia: “______________________________” 

Data: __ de _________ de 20__. 

Horário: __ horas e __ minutos.  

Local: Campus Saúde - Área Acadêmica do HU/FURG - Sala ___. 

Discente: ________________________________ 

Orientador: Prof. _________________________ 

Banca examinadora: Prof. ___________, Prof. _________, Prof. ________ 

(suplente) e Prof. Dr. _________ (orientador e presidente da banca). 

   

Desde já agradecemos e aguardamos a confirmação. 

 

 

  Profa. Dra. Andrea von Groll   
                                                                     Coordenadora EAIPIH 


