
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – CAMPUS 
APARECIDA DE GOIÂNIA. 

DEPARTAMENTO DE ÁREAS ACADÊMICAS 

ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

(TCC) 

DADOS GERAIS DO TCC 

Curso 
 

Título 
 

Linha de Pesquisa 
 

Estudantes 
 

Orientador (a) 
 

Data da defesa 
 

Local da defesa 
 

Horário da defesa 
Início - 

Término - 

 
 
 

COMPOSIÇÃO DA MÉDIA FINAL DO TCC (escala: 0,0 – 10,0) 

Avaliação da Banca Examinadora 
M= Orientador + Examinador externo + Examinador IFG 

3 

AVALIAÇÃO DO TCC 

MF - MÉDIA FINAL  

Tendo por base a avaliação e média final obtida do TCC, a banca examinadora julga 

o TCC como: 

( ) APROVADO SEM RESTRIÇÕES (MF ≥ 6,0). 

( ) APROVADO COM RESTRIÇÕES (MF ≥ 6,0) e apresenta indicações de correções a seguir. 

( ) REPROVADO (MF < 6,0) e apresenta justificativa a seguir. 

Justificativa e/ou descrição das indicações de correções: 

 

 



 

 

 

 

Cientes da presente avaliação, assinam a seguir: 

Orientador(a) 
  

Examinador(a) 

1 

  

Examinador(a) 

2 

  

Nome completo Assinaturas 

 
De acordo com o artigo 23 da Resolução n° 28 de 11 de agosto de 2014, que dispõe sobre o 

Regulamento dos TCC dos cursos de graduação do IFG, deve-se ainda durante o ato de defesa: 

“§ 2° Em caso de aprovação sem restrições, no ato da defesa, o termo de aprovação 

será assinado pelo orientador e pelos demais membros da banca de avaliação do TCC. 

§ 3° Em caso de aprovação com indicação de correções, o termo de aprovação será 

assinado apenas pelos dois membros convidados para compor a banca, ficando a 

assinatura do orientador condicionada à conclusão adequada das correções sugeridas, que 

deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias.” (grifo nosso) 

Dessa forma, caso o TCC seja APROVADO COM RESTRIÇÕES, o(s) estudante(s) se 

compromete(m) a realizar as correções indicadas pelos membros da banca examinadora, bem 

como o(a) orientador(a) se compromete a verificar se alterações foram devidamente realizadas. 

Cientes, assinam a seguir: 

 
 
 
 

Assinatura do estudante 1 
 
 

 

Assinatura do estudante 2 
 
 

 

Assinatura do orientador (a) 
 
 
 

 
Av. Universitária Vereador Vagner da Silva Ferreira, Qd-1, Lt 1-A . Parque 

Itatiaia. 
Câmpus Aparecida de Goiânia 


