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ATA DA SESSÃO DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC DA
GRADUANDO(A) (NOME DO ALUNO) DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MATEMÁTICA

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de 2021, às 20:00 horas, na sala remota do Google Meet de
acordo com a NOTA TÉCNICA 2/2020 – PRE/REITORIA/IFPB, que dispõe as normativas para
apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso -TCC na modalidade virtual, realizou-se a sessão de
defesa de TCC da graduando(a)  (NOME DO(A) ALUNO(A)), matrícula (00000000000000), intitulado:
"(TITULO DO TCC)". Estavam presentes remotamente os(as) professores(as): (Professor Orientador)
(Orientador(a)/IFPB/Campus Cajazeiras), (Professor 1 da banca) (IFPB/Campus
Cajazeiras), (Professor 2 da banca) (IFPB/Campus Cajazeiras) e demais convidados.
O professor (Professor Orientador), na qualidade de Orientador, declarou aberta a sessão, e apresentou
os Membros da Banca Examinadora ao público presente, em seguida passou a palavra
à graduanda (NOME DO(A) ALUNO(A)), para que no prazo de vinte minutos apresentasse a sua defesa.
Após a exposição oral apresentada pelo(a) graduando(a) (NOME DO(A) ALUNO(A)),
o professor (Professor Orientador) passou a palavra aos membros da Banca Examinadora e, na
oportunidade, agradeceu as sugestões apresentadas. Prosseguindo, a sessão foi suspensa pelo
Orientador o professor (Professor Orientador), que se reuniu secretamente com os Membros de Banca
Examinadora e emitiu o seguinte parecer: A Banca Examinadora considerou o
TCC (aprovado/reprovado) com nota (valor numérico da nota) (valor da nota por extenso) e sugere
alterações para a versão final, a ser entregue em 20 dias a partir desta data. A seguir,
o professor (Professor Orientador), apresentou o parecer da Banca Examinadora ao(à)
graduando(a) (NOME DO(A) ALUNO(A)), bem como ao público presente. Prosseguindo, agradeceu a
participação dos Membros da Banca Examinadora, e deu por encerrada a sessão. E, para constar
eu (Professor Orientador) na qualidade de orientador, lavrei a presente Ata que segue assinada por mim
e pelos Membros da Banca Examinadora em testemunha de fé.
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