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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

SOLICITAÇÃO PARA DEFESA DE MONOGRAFIA

1. INSTRUÇÕES

A) Documentos necessários:

1. Formulário de Encaminhamento de Banca de Defesa (Anexo 1) impresso e assinado pelo(a)
discente e orientador(a);

2. Monografia (na íntegra) enviada por meio eletrônico para PGLato@cpqam.fiocruz.br em até
1(um) dia antes do depósito do item 1 (Anexo 1) na Secretaria Acadêmica (Seac).

3. Parecer favorável do Comitê de Ética (CEP)

Caso a monografia não necessite de submissão ao CEP, será necessária declaração por escrito 
com anuência do orientador, ou se a monografia fizer parte de um projeto já aprovado no CEP, 
além dos dados do projeto (do discente), será necessário constar também a cópia do parecer do 
CEP deste.

B) Procedimentos:

1. O(a) discente deve encaminhar à Seac,  com antecedência de 20(vinte)  dias da defesa, os
elementos constantes nos itens 1, 2 e 3 do tópico A (Documentos necessários), descritos acima;

2. Após dois dias úteis da deliberação favorável da Comissão Executiva, a Seac irá liberar as
cartas-convite  dos  membros  da  banca  examinadora,  que  será  entregue  pelo(a)  discente
juntamente com um exemplar da monografia. 

2. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Segundo as exigências contidas no Regulamento Interno do Programa de Pós-Graduação Lato

Sensu, a defesa será realizada em sessão pública perante uma Banca Examinadora, composta

pelo orientador(a) e um examinador/debatedor(a), sendo presidida por Docente do IAM. Caso o(a)

orientador(a)  julgue  necessário,  poderá  solicitar  à  coordenação  de  curso,  com  as  devidas

justificativas, a inclusão de mais um membro examinador na banca de defesa de monografia. O(a)

debatedor(a) poderá ser de instituição acadêmica ou de serviço, com formação mínima de mestre.

Quando o(a) orientador(a) não for do IAM o(a) debatedor(a) deverá ser um docente do Programa,

que presidirá os trabalhos da banca. 
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FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DA BANCA DE DEFESA DE MONOGRAFIA (ANEXO 1)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO   LATO SENSU  

Nome do(a) Discente: 

Nome do(a) Orientador(a): 

Título da Monografia:

Data da Defesa:   Horário: 

BANCA DE DEFESA

Presidente da Banca: 

(Orientador ou Docente do Programa)

Debatedor(a): 

Quando externo, informar dados:

CPF:  Instituição:  Tel.: 

Obs.:

DADOS DA MONOGRAFIA

Formato:   

Necessitou da submissão do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou Comissão de Ética no uso de Animais (CEUA)?

A Monografia está vinculada:

Ass. do(a) Orientador(a):

Ass. do(a) Discente:

DELIBERAÇÃO DA COORDENAÇÃO

VIA DO DISCENTE

Nome:____________________________________________________ Data de Entrega:______/_____/_______

Anexo 1 SEAC016/02. JAN/2020

Data de Entrega:_____/_____/________ (este campo será preenchido pela SEAC, no ato da entrega do documento)

 (      )Deferido (       )Indeferido.    Data:_____/_____/_______

Obs.:__________________________________________________________________________________________

Assinatura da Coordenação do Programa:

_______________________
Secretaria Acadêmica

Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva. Especialização. 

Tradicional Artigo Científico Projeto de Intervenção

Sim Não.

Projeto do(a) Orientador(a) Atividade do campo de prática (demanda do serviço).
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