
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Centro de Letras e Artes 
Faculdade de Letras 
Diretoria Adjunta de Pós-Graduação e Pesquisa 

 
 

TUTORIAL PARA DEFESAS REMOTAS DURANTE A QUARENTENA 
 
1. O orientador deve obter concordância com o evento de defesa remota por parte dos membros da 

banca e do aluno. Use o texto abaixo como modelo:  
Caro (nome do orientador),  
Concordo em participar remotamente da banca de (nome do aluno) que será realizada através de plataforma 

eletrônica na internet no dia _________ às _________ horas.  
2. Depois de receber as concordâncias o orientador deve consolidar os e-mails em um só documento 

Word, que deverá ser enviado como anexo para o e-mail do Programa de Pós-Graduação. No corpo do 

e-mail, o orientador deverá agendar dia e horário pretendidos para a defesa. O e-mail com o pedido de 
agendamento deve conter ainda outros documentos como anexos:  
• documento consolidado de concordância com a defesa remota  
• formulário DE-05 preenchido (digitado)  
• declaração do orientador que o aluno já tem material (texto) para a defesa;  
• diploma de graduação  
• diploma de mestrado (apenas para doutorandos);  
• identidade e CPF;  
• boletim não oficial (SIGA/Portal do Aluno). 

 
Obs: Os documentos físicos deverão ser entregues na secretaria de Pós-Graduação assim que o 
atendimento ao público for retomado. Nessa ocasião, os diplomas originais, RG e CPF deverão ser 
apresentados junto com a cópia para autenticação. 

 
3. Os pedidos que seguirem as especificações em 1 e 2 serão avaliados nas reuniões ordinárias do CPGP. 

Atenção: o agendamento deverá ser feito com a antecedência de no mínimo uma semana da reunião 
da CPGP, ou seja, até o final a primeira semana de cada mês; 

 
4. Depois da reunião da CPGP, o orientador receberá da secretaria o kit defesa e as instruções passo-a-

passo para a gravação do evento na plataforma Google Meet; 
 
5. De acordo com a resolução CEPG_01 de 16/03/2020 e com novo procedimento da Direção, a defesa 

deverá ser gravada, para segurança de todos envolvidos. A FL disponibiliza espaço para gravação na 
conta da secretaria; 

 
6. O orientador envia o link da defesa a todos os membros da banca e ao aluno. A defesa de mestrado e 

doutorado é um evento público e, portanto, esse link para o evento deverá ser enviado à 
patricia@letras.ufrj.br pelo orientador para ser publicado na página da Secretaria da Pós-Graduação. 
No caso de exame de qualificação, o evento não será público; 

 
7. Depois da defesa, o aluno e o público eventual devem sair da reunião para a deliberação da banca e 

para o preenchimento eletrônico de todos os formulários; 
 
8. A folha de julgamento (ata da defesa), com as considerações da banca deve ser mandada pelo 

orientador na hora do término do evento para os membros da banca; 
 
9. Cada membro da banca deve mandar na hora um e-mail-resposta para o orientador concordando com 

o texto usado na folha de julgamento do aluno. O orientador pode enviar o texto abaixo como modelo  
para os membros da banca;  
Caro (nome do orientador),  
Como membro da banca de defesa do mestrado/doutorado de (nome do aluno), concordo com o julgamento 

(aprovado sem restrições, aprovado com um tempo de ... reprovado) e com o texto abaixo, redigido pela banca em 

conjunto como avaliação da defesa que acaba de se realizar remotamente.  
10. IMPORTANTE: No mesmo dia da defesa, todos os formulários preenchidos, assinados e escaneados 

devem ser mandados pelo orientador para goretti@letras.ufrj.br e para 
secretariaposgraduacao@letras.ufrj.br 


