
PARECER FINAL DE AVALIAÇÃO DE TCC

Após a aprovação sujeita a modificações do Trabalho de Conclusão de Curso do

discente Lucas Moreira Barbosa, artigo científico intitulado A Teoria da História de

Ludwig von Mises". em banca realizada no dia 25/11/2019. considero, após análise das

modificações realizadas pelo estudante a partir das sugestões da banca, que o referido

trabalho deve ser APROVADO, e atribuo nota final: 7,0.

Pedro Afonso Cristovão dos Santos

Docente Orientador

Foz do Iguaçu, 06 de dezembro de 2019



ATA REUNIÃO BANCA EXAMINADORA / AVALIAÇÃO DE TCC

No dia 'E do mês de
________________

do ano de odt às iS horas.

em sessão pública na sala 3c' ç,-íj) da UNILA, na presença da Banca

Examinadora presidida pelo(a) Professor(a)
e composta pelos examinadores: U

1. iJA Hc&.

2.

3.

analisou-se o Trabalho de Conclusão de Curso intitulado:

A íc & L4rczA 1 Jot

como requisito indispensável para a integralização do Curso de História, Grau Licenciatura.

Após reunião, a Banca Examinadora deliberou e decidiu pela

do referido trabalho, com nota '3 5 e eu, na qualidadd de residere da Banca, las/rei

presente ata que será assinada por mim, pelos demais examinadores.
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PARECER PARA AVALIAÇÃO DE TCC I BANCA EXAMINADORA

TÍTULODOTRABALHO: 4 ci tM i4I5ic',4 p /g,j //ç

AUTOR(A): (-cA. H01

ORIENTADOR(A): Aao CoA rj

000RIENTADOR(A):

CRITÉRIOS:

a) Relevância e pertinência do trabalho para a área de estudo;

b) Relação do problema de pesquisa com os objetivos propostos;

c) Consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica e na argumentação;

d) Apresentação, de forma clara e objetiva, dos procedimentos metodológicos utilizados,

coerentes com os objetivos do trabalho;

e) Utilização de referencial teórico atualizado e adequado ao problema de pesquisa;

f) Interlocução com a produção da área;

g) Conclusões fundamentadas.

CONCLUSÃO DO PARECER:

( ) APROVADO ( ) APROVADO COM RECOMENDAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO
<.) APROVADO SUJEITO A MODIFICAÇOES ( ) REPROVADO
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