
CALENDÁRIO DE DEFESA MONOGRAFIA                                          
2020-2 REMOTO 

Prazo final para entrega  
Até 03 de agosto de 2021 

(entregar pelo menos até 02 dias, úteis, antes da defesa). 
Prazo final para defesa  

Até 05 de agosto de 2021 
Colação de Grau Solene (única colação a ser realizada)  

27 de agosto de 2021* 
 
* Esta colação será nesta data devido a realização do ENADE 
2021 (os alunos concluintes que colarem grau até esta data não 
precisarão ser inscritos no ENADE. Os que não colarem grau 
só poderão colar grau em meados de janeiro de 2022) 
 
No ato da entrega o aluno deve enviar para secgrad@ie.ufrj, o arquivo da 
monografia em PDF e outro em Word. Deverá também ser enviado, digitalizado 
em pdf o aceite final do orientador assinado e completamente preenchido. 
(https://www.ie.ufrj.br/images/IE/Gradua%C3%A7%C3%A3o/monografia/Aceite
_Final_Monografia_Novo_Defesa%20Remota.doc). 
Só aceitaremos a entrega com todos os documentos acima.  

Assim que os documentos acima forem entregues, a Secretaria Acadêmica irá 
gerar a ata que será encaminhada ao/a orientador/a por e-mail e um formulário 
de concordância com a defesa remota a ser assinada pelo aluno e pelo 
professor. Este formulário será enviado ao aluno, que depois de assinar deverá 
ser enviado ao orientador para sua assinatura e devolvido digitalizado em pdf 
por e-mail a Secretaria Acadêmica antes da defesa da monografia.  

As defesas serão realizadas de forma remota através de serviços de 
videoconferência que devem ser tratados entre o aluno, orientador e banca.  

As regras ABNT, atualizadas, para formatação da monografia encontram-se em 
https://www.ie.ufrj.br/graduacao-monografia.html.  

 

As defesas podem ser realizadas em março*, abril*, maio*, junho, julho e 

agosto** de 2018. Haverá somente uma colação de grau solene (não haverá 

colação simples) no dia 27 de agosto de 2021 às 18:00 horas.  

* As monografias realizadas nestes meses só terão seus lançamentos efetivados 

em meados de junho quando o SIGA abrir para a digitação das pautas de graus 

e frequências de 2020/2º. 

** Até o prazo final de 07 de agosto de 2021. 
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