INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS DE JOÃO PESSOA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR
COORDENAÇÃO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES
ATA DE DEFESA PÚBLICA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC
Aos __ dias do mês de ________ de 20__, com início às ____h____ e término às ____h____, o(a) aluno(a)
__________________________________________, matrícula _____________, apresentou, como parte dos requisitos para a
obtenção

do

grau

de

Designer

de

Interiores,

o

Trabalho

de

Conclusão

do

Curso

intitulado:

__________________________________________, tendo sido avaliado(a) pela banca examinadora formada pelos seguintes
professores:_____________________________________________________

(orientador),

_________________________________________________________________

(examinador

01)

e

__________________________________________________ (examinador 02) obtendo o seguinte resultado:

NOTA 2
Projeto Prático
Artigo Científico

NOTA 1
Texto Básico

NOTA 3
Defesa

ORIENTADOR
EXAMINADOR 1
EXAMINADOR 2
MÉDIA PARCIAL (MP)

MÉDIA FINAL (MF)

MF = 3 x MP(NOTA1) + 5 x MP(NOTA2) + 2 x MP(NOTA3)_ = ________
10

SITUAÇÃO

(

) Aprovado (Nota ≥ 70,0)

(

) Reprovado (Nota < 70,0)

A partir desta data, caso tenha sido aprovado, o(a) aluno(a) terá 05 (cinco) dias úteis para fazer as modificações
exigidas pela banca examinadora (ver anotações no verso deste documento) e entregar a versão final do trabalho conforme as
exigências estabelecidas pela Resolução do TCC em CSTDI.
Caso tenha sido reprovado, o (a) aluno(a) deverá cursar novamente Trabalho de Conclusão de Curso, respeitando-se
o que rege a Resolução do TCC em CSTDI.
Coordenação do Curso de Tecnologia em Design de Interiores, em João Pessoa, __ dias do mês de ________ de
20__.

______________________________________________________
Orientador
______________________________________________________
Primeiro Examinador
______________________________________________________
Segundo Examinador
________________________________________________________
Aluno

INSERIR EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELA BANCA

Observações:
a) Caso não haja exigências, escrever no quadro a frase “NÃO HOUVE EXIGÊNCIAS” e traçar uma linha anulando o restante
do espaço;
b) Os membros da banca examinadora e o(a) aluno(a) devem rubricar esta página.

