
Ata de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
Curso de Engenharia de Telecomunicações

No dia 25/12/2022, com início às 18:00 e término às 19:20, no Campus São José do
Instituto Federal de Santa Catarina, teve lugar a sessão pública da defesa de
trabalho de conclusão de curso (TCC) do(a) estudante Nome Completo do
Estudante, matrícula NNNNNNNNN, intitulado Titulo completo do TCC (pode ser
mudado pela banca), sob a orientação do(a) prof. Fulano de Tal, Dr. e a
coorientação do(a) Sr. Nonono de Tal. A banca examinadora foi constituída pelos
seguintes membros: prof. Fulano de Tal, Dr. (presidente), profª Sicrana da Silva,
Me. e Sr. Beltrano de Nononono Nonono. O ato teve início com a apresentação dos
membros da banca pelo presidente, que, a seguir, passou a palavra ao estudante
para expor o seu trabalho. Na sequência, os membros da banca fizeram suas
arguições, que foram respondidas pelo estudante. Ao término da defesa, a banca
examinadora, após deliberação sigilosa, atribuiu o seguinte resultado:

☐ Aprovado sem ressalvas, com conceito _____________ .

☑ Aprovado com ressalvas. Neste caso, a atribuição do conceito pela banca
dar-se-á após a entrega da versão final do documento.

☐ Reprovado, com conceito _____________ .

Se aprovado, o(a) estudante deverá entregar a versão final do trabalho para a
Coordenação de Curso no prazo de 30 (trinta) dias letivos, contados a partir da data
da defesa, com as correções indicadas pela banca. Diante da apresentação desses
resultados, o presidente declarou encerrada a sessão de defesa, lavrando-se a
presente ata que vai assinada pelos membros da banca examinadora e pelo
estudante e que será entregue à Coordenadoria do Curso.

São José, 25/12/2022.
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Assinaturas digitais da banca examinadora

prof. Fulano de Tal, Dr.  (presidente): _____________________________

profª Sicrana da Silva, Me. : _____________________________

Sr. Beltrano de Nononono Nonono : _____________________________

Nome Completo do Estudante (aluno) : _____________________________
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