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1 – Só serão aceitas orientações externas por pesquisadores de Instituições 
conveniadas;  

2 – É imprescindível que todo aluno que seja orientado por um pesquisador que não componha o 
corpo docente da UNIRIO seja supervisionado ou coorientado por um pesquisador que faça parte 
do corpo docente da Universidade. Nesse caso, o coorientador será obrigatoriamente o presidente 
da banca de defesa do trabalho de conclusão de curso.  

3 – Todos os documentos deverão ser remetidos para o e-mail 
cestagiocienciasambientais@gmail.com na forma digital (pdf). Os documentos deverão estar 
devidamente assinados pelo orientador e aluno. DOCUMENTOS SEM ASSINATURA NÃO SERÃO 
ACEITOS! Exclusivamente, no período emergencial (2020.2) as assinaturas dos orientadores 
poderão ser substituídas pelo envio de um e-mail do próprio orientador, atestando o documento 
enviado pelo aluno (orientando). 

4– Ao final do semestre, o aluno deve enviar via e-mail (cestagiocienciasambientais@gmail.com) 
a ATA de defesa da monografia, a declaração do orientador informando que as correções 
solicitadas na monografia foram feitas e conferidas e a monografia (todos os documentos 
devidamente assinados e digitalizados) até a data limite definida pela mesma comissão de estágio 
e monografia; 

5- IMPORTANTE:  Atente para o fato de que o prazo estabelecido pela SECRETARIA DO IBIO para 
entrega da versão final da monografia, da ATA de defesa assinada pelos membros da banca e a 
declaração de aprovação do orientador ou supervisor da UNIRIO será até o último dia de 
lançamento de notas previsto  no calendário acadêmico do período vigente. ESSA DATA É A DATA 
FINAL PARA QUALQUER RECURSO E PRORROGAÇÃO.  Dessa forma, não serão emitidos 
documentos (diploma ou certificados) sem a respectiva entrega da versão final na secretaria.  

6 – No caso de dúvida, não hesite em contatar a Comissão de Estágio através do e-mail 
cestagiocienciasambientais@gmail.com 
 
7 – Todas essas informações e ainda informações adicionais podem ser encontradas no site do 
curso: http://www.unirio.br/ccbs/ibio/cursos/cienciasambientais/semestre-emergencial-
2020.2/informacoes-importantes-semestre-emergencial-2020.2 
 

Estágio Supervisionado I: 

DOCUMENTAÇÃO PRAZO 

Formulário de estágio * Até  22/03/2021 

Termo de compromisso (para alunos que farão 

estágio em outra Instituição) 
Até  22/03/2021 

Declaração do orientador com a nota Até 04/06/2021 
* Formulário disponível para download no site: http://www.unirio.br/ccbs/ibio/cursos/cienciasambientais/copy_of_o-curso/estagio-
supervisionado-i-e-ii 

* Formulário disponível para download no site: http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ibio/termo.pdf 
 
OBS: O professor orientador da UNIRIO deverá encaminhar por e-mail, até o prazo acima, a nota do aluno à Coordenação do Curso 

(cestagiocienciasambientais@gmail.com) colocando no campo assunto: lançamento de notas de estágio e monografia) 

 

Estágio Supervisionado II: 

DOCUMENTAÇÃO PRAZO 

Formulário de estágio * Até  22/03/2021 

mailto:cestagiocienciasambientais@gmail.com
http://www.unirio.br/ccbs/ibio/cursos/cienciasambientais/copy_of_o-curso/estagio-supervisionado-i-e-ii
http://www.unirio.br/ccbs/ibio/cursos/cienciasambientais/copy_of_o-curso/estagio-supervisionado-i-e-ii
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Termo de compromisso ** (para alunos que farão 

estágio em outra Instituição) 
Até  22/03/2021 

Declaração do orientador com a nota Até 04/06/2021 
* Formulário disponível para download no site: http://www.unirio.br/ccbs/ibio/cursos/cienciasambientais/copy_of_o-curso/estagio-
supervisionado-i-e-ii 

** Formulário disponível para download no site: http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ibio/termo.pdf 
 
OBS: O professor orientador da UNIRIO deverá encaminhar por e-mail, até o prazo acima, a nota do aluno à Coordenação do Curso 

(cestagiocienciasambientais@gmail.com) colocando no campo assunto: lançamento de notas de estágio e monografia) 

 

Monografia  I: 

DOCUMENTAÇÃO PRAZO 

Formulário de estágio e monografia* Até  22/03/2021 

Termo de compromisso (para alunos que farão 

monografia em outra Instituição) 
Até  22/03/2021 

Plano de monografia (modelo disponível no site do 

curso) 
Até  22/03/2021 

Declaração do orientador com a nota Até 04/06/2021 
* Formulário disponível para download no site: http://www.unirio.br/ccbs/ibio/cursos/cienciasambientais/copy_of_o-
curso/monografia-i-e-ii-disciplinas-do-tcc 
 

** Formulário disponível para download no site: http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ibio/termo.pdf 
 
OBS: O professor orientador da UNIRIO deverá encaminhar por e-mail, até o prazo acima, a nota do aluno à Coordenação do Curso 
(cestagiocienciasambientais@gmail.com) colocando no campo assunto: lançamento de notas de estágio e monografia) 

 

Monografia  II: 

DOCUMENTAÇÃO PRAZO 

Formulário de estágio e monografia* Até  22/03/2021 

Termo de compromisso (para alunos que farão 

monografia em outra Instituição) 
Até  22/03/2021 

Plano de monografia (modelo disponível no site do 

curso) 
Até  22/03/2021 

Data limite para a defesa de Monografia Até 22/05/2021 

Declaração do orientador (informando que todas 

as correções (se for o caso) foram feitas) + ATA da 
defesa da monografia com a nota 

Até 04/06/2021*** 

* Formulário disponível para download no site: http://www.unirio.br/ccbs/ibio/cursos/cienciasambientais/copy_of_o-
curso/monografia-i-e-ii-disciplinas-do-tcc 
 

** Formulário disponível para download no site: http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ibio/termo.pdf 
 

***A nota para essa disciplina será a nota dada pela banca examinadora no ato da defesa de monografia. O professor 

orientador da UNIRIO deverá encaminhar por e-mail, até o prazo acima, a ATA da defesa com a nota ATA de defesa da 

monografia, a versão final da monografia e a declaração de aprovação do orientador (todos digitalizados) à Coordenação 

do Curso ou à comissão de estágio e monografia (cestagiocienciasambientais@gmail.com, colocando no campo assunto: 

lançamento de notas de estágio e monografia). Essa data é a data limite para o lançamento da nota, e não para a defesa 

do TCC, que deve ser feito com antecedência para que haja tempo de efetivar possíveis correções na monografia antes 

da data de entrega da versão final e da nota. 
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