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ATA DE DEFENSA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

Aos 28 dias do mês de junho do ano 2021 realizou-se a apresentação de defensa do Trabalho de 

Conclusão de Curso, intitulado Impulsividade em pessoas em privação de liberdade, Impulsivity in 

persons deprived of freedom, apresentado pelo discente Jerferson Lima Barbosa do curso de 

Medicina. Os trabalho foram inicados as 18.00 h pelo docente orientador Professor Seidel Guerra 

Lopez, presidente da banca examinadora, com a docente Professora Rosana Alvarez Callejas e o 

Docente Professos Francisney Pinto do Nascimento. 

Observações da Banca Examinadora: 

O Trabalho de defensa final intittulado Impulsividade em pessoas em privação de liberdade, 
apresnetado pelo aluno Jeferson Lima Barbosa, é um trabalho com tema novedoso e de grande 
impacto social, que traze um aporte importante por fazer uma revisão de um tema pouco pesquisado 
e pubicado, com muito impato na sociedade. Metodológicamente cumple com os requerimentos e se 
sustenta em uma ampla revisão. A confeccção e apresentando um informe final feito com muita 
qualidad que disponibiliza um otimo material de consulta para persona da area da saude e em otros 
grupos socias interesados no tema da violencia. Este trabalho ostra as capacidades do aluno para 
enfrentar pesquisas futuras na sua vida profissional. 

A Banca Examinadora, ao término da apresentação oral e da arguição do acadêmico, encerrou os 
trabalhos as 19.00 horas. Os examinadores atribuieram as siguentes notas. 

Orientador: 10 pontso. 
Docente: 10 pontos 
Docente: 9,7 pontos. 
Media Final: 9,9 pontos. 

Proclamado o resultado pelo presidente da banca examinadora, encerraram-se os trabalhos e, para 
constar, eu Professor Seidel Guerra López lavrei a presente Ata que      assino juntamente com os 
demais membros da banca. 

Foz do Iguaçu 28 de junho de 2021. 

Assignaturas. 
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