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COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

CAMPUS SOUSA 

 

Calendário de Defesas de Trabalho de Conclusão de Curso Referente ao Período 

2020.2* 

 

Discente: Williams dos Santos Lima 

Orientador: Dr. João Batista Moura de Resende Filho 

Data: 29/03/2021 

Hora: 18:30 h 

Local: Realizada Vitualmente (Plataforma Google Meet)* 

Título: “Desenvolvimento de um jogo educativo sobre Tabela 

Periódica baseado no jogo de cartas ‘UNO’.” 

Banca Examinadora: • Me. Patrícia Roque Lemos Azevedo (IFPB – 

Campus João Pessoa); 

• Dr. Adamastor Rodrigues Torres (IFPB – Campus 

Sousa) 
*Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso 

será feita de modo virtual, conforme acordado entre discente, orientador e membros da banca, sem 

encontros presenciais entre os membros da banca e aluna. 

 

Discente:  

Orientador:  

Data:  

Hora:  

Local:  

Título:  

Banca Examinadora: •  
*Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso 

será feita de modo virtual, conforme acordado entre discente, orientador e membros da banca, sem 

encontros presenciais entre os membros da banca e aluna. 

 

Discentes:  

Orientadora:  

Data:  

Hora:  

Local:  

Título:  

Banca Examinadora: •  
*Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso 

será feita de modo virtual, conforme acordado entre discente, orientador e membros da banca, sem 

encontros presenciais entre os membros da banca e aluna. 



Coordenação do Curso Superior de 

Licenciatura em Química – Campus Sousa 

  

 

Discente:  

Orientador:  

Data:  

Hora:  

Local:  

Título:  

Banca Examinadora: •  
*Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso 

será feita de modo virtual, conforme acordado entre discente, orientador e membros da banca, sem 

encontros presenciais entre os membros da banca e aluna. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Higo de Lima Bezerra Cavalcanti 
Coordenador do Curso de Licenciatura em Química 
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