
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

ANEXO III

RESOLUÇÃO Nº 12/ICT, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

A  Banca  Examinadora  do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  do(a)(s)
discente(s)  XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX, do curso de Engenharia Química da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, instalou-se no
dia XX de xxxxxxxxxx do ano de dois mil e xxxxxxx,  às 00h, na sala XXX do
YYYYY,    para  abertura  dos  trabalhos  e  arguição  dos  discentes.  A   Comissão
Examinadora  foi  composta  pelos  professores:  XXXXXXXXXX
(UFVJM)   -   Orientador  e  presidente  da  Seção,   YYYYYYYYY   (Instituição)
e   ZZZZZZZZZZ   (Instituição).  Iniciou-se  a  sessão  com  a  apresentação  dos
componentes  da  Banca  Examinadora  e,  em  seguida  passou-se  a  palavra
ao(s)   discente(s)  para  apresentação  do  TCC
intitulado: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX". Após a
apresentação  oral,  o(a)(s)  discentes  foi(ram)  arguido(a)(s)   pela  referida  banca,
sendo  considerado(a)(s)   APROVADO(A)(S)/REPROVADO(A)(S).  Na  forma
regulamentar,  foi  lavrada  a  presente  ata  que  é  assinada  pelos  membros  da
banca.   Em  caso  de  aprovação,  o(a)(s)  discentes  deverão  encaminhar  ao
orientador(a) a versão corrigida do trabalho para encaminhamento ao professor
responsável pela disciplina para fins de conclusão do processo de defesa. 

Observações,  recomendações  e  justificativas  (em  caso  de  reprovação  o
preenchimento  desse  campo  é  obrigatório):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Diamantina, XX  de xxxxxxxx de 20XX.

PROF. XXXXXXXXXX

Orientador - UFVJM

PROF. YYYYYYYYYY
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Membro - UFVJM

PROF. ZZZZZZZZZZ

Membro -  UFVJM

-

Documento assinado eletronicamente por Paulo Cesar de Resende
Andrade, Diretor(a), em 15/12/2020, às 14:22, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufvjm.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0235555 e o
código CRC 7A27F221.
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