
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNPIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Ao(s) dia(s) . do mês de M' do ano deI_realizou-se a apresentação pública

de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado

A,g uc.iP Fog m I7OP)

apresentado pelo discente jj ,.i c T A Es , do

curso A cu T ET .jtJ E. U 1 j.j
________

Os trabalhos foram iniciados

àsIh , pelo(a) docente orientador(a)

J'Ct)s LjV\JQ kT7Q

presidente da banca examinadora, juntamente com o(a)

docenteJjj FLF \J 'o ÇRcc< P gi ________________________-,

eo(a)docenteLjrj _CIEt\'ZA ?o

Observações da Banca Examinadora:

b111'.iZ t\s-. A(EJ!/P iA

L '-. TPPAt(4 Ac(' )UCr)

A Banca Examinadora, ao término da apresentação oral e da arguição do acadêmico, encerrou os

trabalhos às
_13 h 05 . Os examinadores atribuíram as seguintes notas:

orientador(a) nota final: Média final:

docente nota final: ! o

docente
-

nota final:
- LQ)co

Proclamado o resultado pelo presidente da banca examinadora, encerraram-se os trabalhos e, para

constar, eu Mp-, jTtc ________________lavrei a presente Ata que assino

juntamente com os demais membros da banca.

Fozdolguaçu, - de de'/.
Assinaturas:

______

jr -

.:.

L1LkTT



UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA I UNILA

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II- BANCA PREVIA

Ao(s) dia(s) ,3do mês de ano de aQf realizou-se a apresentação

pública de defesa PRÉVIA, do Trabalho de Conclusão de Curso II, intitulado:
--------

apresentado pelo(a) discente: Ni. N ............

do curso de Arquitetura e Urbanismo. Os trabalhos foram iniciados as{-( hS_,

pelo(a) docente orientador(a): Lc JJ1'jic. 'u iJ-1

1__ ---................ ----..-.---- ------.... ---.-----.------

presidente da Banca Examinadora Prévia, juntamente com o(a) docente:MJ.Co......

............Tc!. - . ........... ILVR

e o(a) docente:___ -.-------------------------------.-------------------- .

Observações da Banca Examinadora Prévia:

A Banca Examinadora Prévia, ao término da apresentação oral e da arguição do(a) discente,

encerrou os trabalhos as j h_JQ. Os examinadores atribuíram as seguintes notas:

Orientador(a): c-'. jjjj it nota final: fÇQ
Docente: \i' cLrJc nota final: h 1Cc.
Docente:

________

nota final:
______

MEDIA FINAL:'OÇ (por extenso): -. .. .. ----------.__----

Proclamado o resultado pelo presidente da Banca Examinadora Prévia, encerraram-se os

trabalhos e, para constar, eu .......... lavrei a

presente Ata que assino juntamente com os demais membros da Banca.

Docente:

Foz do Iguaçu-PR, de


