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ANEXO IV 

ATA DE DEFESA DE TCC 

(RESOLUÇÃO Nº 10/2018, DE 13 DE JULHO DE 2018/CONSELHO DO CAMPUS IRECE) 

 

ATA DE DEFESA DE  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Aos dias (por extenso) dias do mês de mês (por extenso) do ano de ano (por extenso), às 

horas (por extenso) horas no local, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da 

Bahia – Campus Irecê realizou-se a defesa pública do Trabalho de Conclusão de Curso 

intitulado título do trabalho,do (a) aluno(a) nome do aluno, do Curso nome do curso, sob a 

orientação do (a) professor (a) nome e titulação do (a) professor (a) orientador (a), presidente 

da banca examinadora, também composta pelos (as) professores (as) nome e titulação do (a) 

professor (a) e nome e titulação do (a) professor (a), na condição de examinadores (as), e 

pelo (a) professor (a) nome e titulação do (a) professor (a) coorientador (a), na condição de 

coorientador (a). 

Depois de declarada aberta a sessão, o presidente da banca examinadora passou a palavra para o 

discente, o qual realizou a exposição do trabalho. Após a conclusão da apresentação, os 

membros da banca examinadora expuseram seus comentários e observações a respeito do 

trabalho, como também fizeram questionamentos ao discente. Em seguida, a banca se reuniu 

para avaliação do trabalho, proclamando por fim o seguinte resultado: 

MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA INSTITUIÇÃO NOTA 

Professor Orientador   

Coorientador   

NOTA DA ORIENTAÇÃO
(MÉDIA ARITMÉTICA DAS NOTAS DO ORIENTADOR E DO 

COORIENTADOR)
 

 

Examinador 01   

Examinador 02   

MÉDIA FINAL
(MÉDIA ARITMÉTICA DAS NOTAS DA ORIENTAÇÃO E DOS EXAMINADORES)

  

Desta maneira, o trabalho foi considerado como:  

APROVADO (   )    

REPROVADO (   ) 
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Irecê-BA, ______ de _______________________de__________. 

 

 

___________________________________ 

Professor (a) Orientador (a) 

 

___________________________________ 

Coorientador (a) 

___________________________________ 

Membro da Banca 

 

___________________________________ 

Membro da Banca 
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