
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
  UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Ao(s) dia(s) 06 do mês de outubro do ano de 2021 realizou-se a apresentação pública de defesa do 

Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado: O RECONHECIMENTO LEGAL DO DIREITO A TER 

DIREITOS: REFLEXÕES SOBRE AS CONQUISTAS DAS PCD'S NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

apresentado pelas discentes KATERINE PAMELA GODOY SEGOVIA  e YASMIN BARAI AKL, do 

curso de Serviço Social. Os trabalhos foram iniciados às 19h01min, pela docente orientadora Elmides 

Maria Araldi presidente da banca examinadora, com a docente Cristiane Sander, e a docente Juliana 

Domingues.  

Observações da Banca Examinadora: 

Apontamentos principais da banca: A professora Cristiane apontou que seria preciso: Retirar alguns 

aspectos históricos presentes no resumo e na introdução. Fazer a revisão do resumo, deixando claro o 

tema, problema, objetivos, metodologia e principais resultados. Trocar “quem são” por “o que são” as 

pessoas com deficiência. Na introdução dar enfoque ao que foi pesquisado e diminuir o enfoque no que 

“gostariam de ter feito”. Revisar onde fala sobre o adendo do PPC e incluir a mobilização que se deu 

para a produção do adendo, além de citar a resolução UNILA. Quais são os critérios para definir as 

referências para a pesquisa bibliográfica. Incluir sobre os posicionamentos da categoria profissional a 

respeito do tema, assim como porque entendem que a deficiência é uma expressão da questão social. Na 

sequência a professora Juliana destacou ainda que as autoras se alongaram muito na justificativa e 

faltaram elementos centrais. Faltou na tabela a lei de inclusão da pessoa com deficiência. Inserir o 

conceito de direitos sociais. Arrumar a tabela na p. 45. Retomar os objetivos específicos nas 

considerações finais. Assumir um posicionamento das autoras nas considerações finais. Em função de 

alterações necessárias na estrutura do trabalho, a banca entendeu que o Trabalho de Conclusão de Curso 

das acadêmicas tem condições de ser APROVADO, porém COM RESTRIÇÕES para a consulta pública 

na biblioteca. 

A Banca Examinadora, ao término da apresentação oral e da arguição das acadêmicas, encerrou 

os trabalhos às 20h 42 min. Os examinadores atribuíram as seguintes notas: 

orientador(a) nota final: 8,5 Média final: 

8,5 docente nota final: 8,5 

docente nota final: 8,5 

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

constar, eu Elmides Maria Araldi lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais membros 

da banca.  

Foz do Iguaçu, 06 de outubro de 2021.  

Assinaturas: 
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