
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Campus Duque de Caxias Professor Geraldo Cidade

À Coordenação do Curso Ciências Biológicas: Biotecnologia

Venho, através desta, solicitar a aprovação da banca e data de defesa de monografia intitulada

,  realizada pelo(a) aluno(a)   , DRE  

no   (local da pesquisa), sob minha orientação. Sugerimos que a defesa

seja realizada no dia /  / , às :  no Campus Duque de Caxias para a seguinte banca de avaliação:

1. Orientador/presidente: Sr(a).   detentor(a) do

título  de  Doutor(a),  atualmente  vinculado(a)  à  instituição  

como  (vínculo institucional). 

(E-mail:   )

2. (Opcional) Co-orientador1:  Sr(a).  detentor(a)

do  título  de   (Doutor(a) ou Mestre),  atualmente  vinculado(a)  à  instituição

 como   (vínculo

institucional).  (E-mail:  )

3. Membro  1:  Sr(a).   detentor(a)  do  título  de

Doutor(a),  atualmente  vinculado(a)  à  instituição   como

 (vínculo institucional).

4. Membro  2:  Sr(a).   detentor(a)  do  título  de

Doutor(a),  atualmente  vinculado(a)  à  instituição   como

 (vínculo institucional).  

5. Suplente:  Sr(a).   detentor(a)  do  título  de

Doutor(a),  atualmente  vinculado(a)  à  instituição   como

 (vínculo institucional).

Para  revisor2 deste  trabalho  sugerimos  o(a)  Sr(a).  

detentor(a)  do  título  de   (Doutor(a) ou Mestre),  atualmente  vinculado(a)  à  instituição

 como  (vínculo institucional).

Atenciosamente,

______________________________________________
Assinatura e carimbo do orientador

___________________________, ______________
Local                                                                   Data

E-mail do aluno: 

Telefone do aluno:  

1 O co-orientador somente poderá substituir o orientador no dia da defesa como presidente da banca, se tiver o título de Doutor. 
2 A função de suplente e revisor pode ser assumida pela mesma pessoa, se esta tiver o título de Doutor.
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