
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Ao(s) dia(s) 08 do mês de outubro do ano de 2021 realizou-se a apresentação pública de defesa

do Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado Perspectivas interseccionais na obra de Carolina

Maria de Jesus: análise do disco Quarto de Despejo(1961) apresentado pelo discente THAINA

DE SANTANA ALENCAR, do curso Letras, Artes e Mediação Cultural. Os trabalhos foram iniciados

às 10h, pelo(a) docente orientador(a) Angela Maria de Souza presidente da banca examinadora, com

o(a) docente Cristiane Chechia,

e o(a) docente Raffaella A. Fernandez 

Observações da Banca Examinadora:
A banca destaca a escolha do tema da pesquisa,  principalmente  com relação ao amadurecimento
enquanto  pesquisadora/extensionista  dentro  de  um  processo  de  formação  múltiplo.  Evidencia  a
qualidade na redação, organização dos capítulos e análise do TCC. Destaca a importância da escolha
do álbum de sambas de Carolina Maria de Jesus, com a qual estabelece um diálogo com a teoria a
partir  da produção intelectual  realizada  por  mulheres  negras,  dentro e fora da academia,  teorico-
acadêmicas  e  poético-musicais.  Destaca  a  qualidade  do trabalho,  o  envolvimento  e  dedicação da
discente.  E recomenda que a estudante se dedique a continuidade da pesquisa em outros espaços
acadêmicos.
 

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

os trabalhos às 12h. Os examinadores atribuíram as seguintes notas:

orientador(a) nota final: 10,0 Média final: 

                                   10,0 
_________________________________________
_

docente nota final: 10,0
docente nota final: 10,0

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

para constar, eu Angela Maria de Souza lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais

membros da banca. 

Foz do Iguaçu, 08 de outubro de 2021.
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