
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

ESCOLA DE QUÍMICA 

 

ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA DE QUÍMICA 

 

 

TÍTULO DO TCC: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
                                ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DATA DA DEFESA: ________/_______/________        LOCAL: _____________________________________________________________________________________ 
 

HORA DE INÍCIO: _______ h _______ min 

 
COMPONENTES DO GRUPO DE ALUNOS: 

 

 Nome completo Número de registro (DRE) 

Aluno 1 (responsável) 
 

 
 

Aluno 2 
 

 
 

Aluno 3 
 

 
 

 

ORIENTADORES: 

 

 Nome completo Local de trabalho 

Orientador responsável 
 

 
 

Coorientador 1 
 

 
 

Coorientador 2 
 

 
 

 
BANCA EXAMINADORA:  

 

 Nome completo Local de trabalho 

Membro interno 
 

 
 

Membro externo ou interno 
 

 
 



Após submeter o Trabalho de Conclusão de Curso em forma escrita, o grupo de alunos efetuou a exposição oral de seu trabalho, de cerca de ________ minutos, perante 
a banca examinadora. Logo após, os membros da banca efetuaram a arguição do trabalho. Terminada a arguição, a banca atribuiu notas a cada membro do grupo conforme a 

tabela a seguir, de acordo com os Artigos 17 e 18 da Resolução 02/2019 da Congregação da EQ/UFRJ. 

 

 

 

Comunicação (dicção, 

postura, uso correto 

da linguagem técnica) 

Aspectos de forma 

(estilo de escrita, 

ortografia, 

formatação de texto, 

tabelas e figuras, 

referências) 

Problema sob análise 

(descrição do 

problema, descrição 

dos objetivos) 

Metodologia 

(descrição, 

aplicabilidade) 

Resultados 

(apresentação 

inteligível, análise 

crítica, correlação 

com objetivos) 

Nota Final 

(entre 0,0 e 10,0) 

Peso do item 1 1 2 3 3 ---------------------- 

Aluno 1       

Aluno 2       

Aluno 3       

 
 

 Terminada a sessão de defesa, foi lavrada a presente ata, que é assinada pelos membros da banca, pelos orientadores e pelo grupo de alunos. 

 

 
Rio de Janeiro, ______ de __________________ de ________. 

 

 
 

_________________________________________ 

Orientador responsável 

 
 

_________________________________________ 

Coorientador 1 
 

 

_________________________________________ 
Coorientador 2 

_________________________________________ 

Membro 1 da banca examinadora (interno) 

 
 

_________________________________________ 

Membro 2 da banca examinadora (externo ou interno) 

________________________________________ 

Aluno 1 (responsável) 

 
 

________________________________________ 

Aluno 2 
 

 

________________________________________ 
Aluno 3 
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