
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Ao(s) dia(s) 04 do mês de junho do ano de 2021 realizou-se a apresentação pública de defesa do

Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado  (des) norteada por todas as vozes que me falam

simultaneamente: uma busca por sentipensar a educação

apresentado pelo discente Andreia de Castro Silvano, do curso Licenciatura História. Os trabalhos

foram iniciados às__14___h__02______, pelo(a) docente orientador(a) Jorgelina Ivana

Tallei___presidente da banca examinadora, com o(a) docente Gerson Galo Ledesma; Roberta

Traspadini e Luis Alfonso Robles.

Observações da Banca Examinadora:
La banca destaca:

La centralidad de la temática para el curso de Historia licenciatura y la centralidad para la enseñanza
de la historia. La importancia de la temática centrada en América Latina y en las cuestiones sociales
que atraviesan nuestro tiempo. Destaca además, el trabajo con categorias claves para pensar la UNILA
y América Latina, para pensar el curso, categorias como como colonialidad, decolonialidad,
interseccionalidad, interdiscplinaridad, perspectiva de género

La aportación de innovación para un pensamento histórico desde la enseñanza a partir de pensarla
desde un paradigma crítico y transformador. Un avance para pensar estudios futuros como la maestría
o el doctorado. Sugerimos continuar con los estudios y avances.

  _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________

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

os trabalhos às__16____h______. Os examinadores atribuíram as seguintes notas:

orientador(a) nota final: 10 Média final:
10

  
__________________________________________

Docente 1 nota final:10

Docente 2 nota final:10

Docente 3 nota final:10



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

constar, eu  Jorgelina Ivana Tallei_lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais membros

da banca.

Foz do Iguaçu, 04 de junho de 2021.
Assinaturas:

Dr. Luis Alfonso Herrera Robles
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