
 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 
PROARQ – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 

FOLHA DE EXIGÊNCIAS  

 (  X  )    MESTRADO ACADÊMICO    (   )   DOUTORADO 

Anexo à Ata no. XXXa. (atenção! Número da ata de defesa original) 
 

As modificações exigidas na defesa do(a) estudante Fulano de tal, nome completo realizada em 

XX/XX/XXXX  são as seguintes (usar segunda folha, se preciso): 

 

Escrever aqui TODAS AS EXIGÊNCIAS interpostas pela Banca. 

O último parágrafo deve FRISAR se o(a) pós-graduando(a) deverá defender oralmente seu trabalho 
(novamente) – ISSO IMPLICA A ENTREGA DE NOVO MATERIAL À BANCA – ou se apenas o material 
escrito deverá ser entregue, E A QUEM. 

 

 

O prazo para cumprimento das exigências é de xx (    por extenso  ) dias (prazo máximo de 90 dias). 

Após o prazo estipulado: MARCAR QUAL DAS OPÇÕES SE APLICA! 

(   ) o trabalho deverá ser defendido oralmente para a Banca 
(   ) será apresentado apenas o material escrito À TODA A BANCA  / OU / AO ORIENTADOR/ORIENTADORES (exemplo) 

(descrever, acima, o(s) responsável(is) pela revisão final e respectivo parecer) 
 

Após exame do material apresentado, o(a) estudante teve como resultado: 

(  X ) APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE  
(     ) REPROVAÇÃO 

BANCA EXAMINADORA (Nome de todos os membros da banca; assinatura SOMENTE do(a) Presidente, em nome de todos os 
membros da Banca, conforme alteração promovida pela Res. CEPG 02/2020 no Parag. 6º. do Artigo 54 da Res. CEPG 01/2006, e Res. CEPG 
09/2020). 

 

Fulano de tal (PROARQ UFRJ)                    Presidente 

Fulano de tal (FILIAÇÃO)  videoconferência 

Fulano de tal (FILIAÇÃO)  videoconferência 

Fulano de tal (FILIAÇÃO)  videoconferência 

Fulano de tal (FILIAÇÃO)  videoconferência 

Fulano de tal (FILIAÇÃO)  videoconferência 

 

Rio de Janeiro, ____de_____de _______. (ESTA É A DATA DA ENTREGA DAS EXIGÊNCIAS!) 

 
 

Esta Folha, a Ata, o Termo de Concordância (no caso de banca remota) e os emails com o “de acordo” da 
Banca devem ser ANEXADOS pelo(a) pós-graduando(a) em sua pasta virtual, fornecidade pela Secretaria. 
O(a) orientador(a) deve enviar a ata e os emails com o “de acordo” para os e-mails da Secretaria, Ensino e 

Coordenação do PROARQ. 
 


