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CAPÍTULO I 

Definição 

 

Art. 1o.  – O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica que 

consiste na sistematização, registro e apresentação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos, produzidos como resultado do trabalho de pesquisa, 

investigação científica e extensão. 

 

§ 1o. – Aos alunos matriculados no Curso de Fisioterapia da Universidade Federal 

de Juiz de Fora – Campus Avançado Governador Valadares, serão obrigatórias a 

elaboração e a apresentação de um TCC, que deverá ser realizado nas disciplinas 

Trabalho de Conclusão de Curso I (FST046GV) e Trabalho de Conclusão de Curso 

II (FST053GV). 

 

CAPÍTULO II 

Objetivos 

 

Art. 2o. – O TCC terá como objetivo principal possibilitar a todos os graduandos do 

Curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Avançado 

Governador Valadares o contato direto com a elaboração, execução e apresentação 

de um trabalho científico, sendo o Trabalho de Conclusão de Curso I apresentado 

em formato de projeto a ser executado, podendo tratar-se de projeto de pesquisa 

original ou protocolo de revisão de literatura, e o Trabalho de Conclusão de Curso II 

apresentado nos formatos tradicional (monografia) ou opcional (artigo científico), no 

qual serão apresentados os resultados do projeto executado. 

 

CAPÍTULO III  

Da Matrícula 

 

Art. 3o. – Todos os alunos deverão ser matriculados, respectivamente: 

 



 

 

I – Na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I), quando será elaborado 

um projeto, o qual será entregue por escrito e avaliado por uma banca examinadora, 

no(s) prazo(s) estabelecido(s) na disciplina, para aprovação ou não na referida 

disciplina. 

 

II – Na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II), quando desenvolverão 

o projeto proposto no TCC I ou um novo projeto, caso ocorra necessidade de 

mudança de tema, cujo resultado final será entregue por escrito, apresentado 

oralmente e avaliado por uma banca examinadora, no(s) prazo(s) estabelecido(s) na 

disciplina, para fins de aprovação ou não na referida disciplina. 

 

Art. 4o. – Quanto aos pré-requisitos, obedecerá aos seguintes: 

 

I – Para a disciplina TCC I será pré-requisito a aprovação nas disciplinas de 

Epidemiologia (MED010GV). 

 

II – Para a disciplina TCC II, será pré-requisito a aprovação na disciplina TCC I. 

 

Art. 5o. – Além do cumprimento dos pré-requisitos, as matrículas nas disciplinas de 

TCC I e TCC II ficarão vinculadas à entrega do Termo de Compromisso de Orientação 

de Trabalho de Conclusão de Curso devidamente assinado por orientando(s) e 

orientador(es), nos prazos estabelecidos nas respectivas disciplinas (Apêndice A). A 

entrega da referida documentação ao professor responsável pelas disciplinas será de 

responsabilidade do discente. 

 

CAPÍTULO IV 

Do Funcionamento 

 

Art. 6o. – O TCC poderá ser realizado individualmente ou em grupo de até três (3) 

alunos, a critério do(s) orientador(es). 

 



 

 

Art. 7o. – Poderá ser orientador qualquer professor do quadro efetivo da UFJF, com 

a ciência da Coordenação do Curso de Fisioterapia – Campus Avançado Governador 

Valadares. 

 

§ 1o. – Os professores efetivos do Departamento de Fisioterapia – Campus Avançado 

Governador Valadares poderão orientar até seis alunos por ano, somando-se as 

disciplinas de TCC I e TCC II. 

 

Art. 8o. – Poderá ser coorientador qualquer professor da UFJF ou profissional de nível 

superior não pertencente à UFJF, com a ciência da Coordenação do Curso de 

Fisioterapia – Campus Avançado Governador Valadares. 

 

Art. 9o. – O TCC poderá ser formulado a partir de dados coletados em projeto de 

pesquisa, de extensão ou de iniciação científica em que o(s) aluno(s) tenha(m) 

participado como bolsista(s) ou voluntário(s), mediante a comprovação de 

participação no referido projeto. 

 

Art. 10. – Em data estabelecida no calendário da disciplina TCC I, o(s) aluno(s) 

deverá(ão) entregar seu projeto à banca examinadora, cuja composição será 

previamente informada ao professor responsável pela disciplina de TCC I (Apêndice 

B). A banca examinadora analisará o trabalho proposto e emitirá um parecer por 

escrito e assinado, em formulário próprio (Apêndice C), disponibilizado pelo(a) 

professor(a) da disciplina de TCC I, indicando a necessidade de alterações e a 

aprovação ou não do respectivo projeto. 

 

§ 1o. A banca examinadora será composta por 3 (três) membros com, no mínimo, 

nível superior completo, sendo um deles o professor orientador ou o coorientador, 

escolhidos em comum acordo entre o orientador e o(s) orientando(s). Um dos três 

membros deverá ser obrigatoriamente professor do Departamento de Fisioterapia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Avançado Governador Valadares. 

 

§ 2o. O projeto de pesquisa do tipo original deverá seguir o modelo vigente 

estabelecido pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 



 

 

Universidade Federal de Juiz de Fora (disponível em 

http://www.ufjf.br/comitedeetica/) nos casos de projetos envolvendo seres humanos. 

Para os projetos de pesquisa envolvendo animais e protocolos de revisão de 

literatura, o discente deve utilizar o modelo disponível no Apêndice D.  

 

§ 3o. É de responsabilidade do(s) aluno(s) o envio do TCC I por email, juntamente 

com o formulário próprio de avaliação do TCC I (Apêndice C), a cada membro da 

banca examinadora, no calendário estabelecido na disciplina.  

 

§ 4o. – Os pareceres emitidos pelos membros da banca examinadora deverão ser 

entregues e/ou enviados por email ao professor orientador do TCC, devendo ser 

encaminhados ao professor responsável pela disciplina de TCC I de acordo com o 

calendário estabelecido na disciplina. 

 

§ 5o. – A aprovação na disciplina obedecerá aos critérios estipulados no Regulamento 

Acadêmico de Graduação da UFJF, não havendo atribuição de notas, sendo o aluno 

considerado aprovado(a) ou reprovado(a), segundo julgamento da maioria simples 

da banca examinadora e mediante frequência mínima de 75% na respectiva 

disciplina. 

 

Art. 11 – Em data estabelecida no calendário da disciplina de TCC II, após a avaliação 

e a autorização prévias do orientador (Apêndice E), o(s) aluno(s) deverá(ão) enviar o 

trabalho final por email aos membros da banca examinadora, com cópia para o 

professor responsável pela disciplina de TCC II.  

 

§ 1o. O Apêndice E, preenchido e assinado pelo orientador, deverá ser encaminhado 

por email ao professor responsável pela disciplina de TCC II, segundo calendário 

estabelecido na disciplina, juntamente com a solicitação de marcação de 

apresentação oral do TCC II, caso o(s) aluno(s) tenha(m) liberado(s) pelo orientador 

para apresentação do trabalho. 

 

§ 2o. A formatação do trabalho final deverá seguir o modelo definido pelo Colegiado 

do Curso de Fisioterapia – Campus Avançado Governador Valadares (Apêndice F). 



 

 

§ 3o. – A banca examinadora do TCC II deverá preferencialmente ser a mesma 

composta para o TCC I e deverá seguir os mesmos critérios dispostos no art. 10o, § 

1o. 

 

Art. 12 – Os trabalhos elaborados na disciplina de TCC II serão apresentados 

oralmente em um Seminário, quando serão avaliados pela banca examinadora, que 

emitirá um parecer por escrito e assinado, em formulário próprio (Apêndices G e H), 

indicando a aprovação (com ou sem necessidade de revisão) ou a reprovação do 

respectivo trabalho. A apresentação terá duração de até 20 minutos. Nos casos de 

TCC II realizados em dupla ou trio, todos os membros devem participar da 

apresentação do mesmo. 

 

§ 1o. – Os trabalhos que necessitarem de revisão terão novo prazo para reenvio ao 

orientador, respeitando o calendário estabelecido pela disciplina de TCC II. 

 

§ 2o. – Os pareceres emitidos pelos membros da banca examinadora deverão ser 

entregues ao professor responsável pela disciplina de TCC II imediatamente após a 

apresentação oral do trabalho no Seminário. 

 

§ 3o. – A aprovação na disciplina TCC II obedecerá aos critérios estipulados no 

Regulamento Acadêmico de Graduação da UFJF, não havendo atribuição de notas, 

sendo o aluno considerado aprovado(a) caso obtenha a aprovação da maioria 

simples da banca examinadora e mediante frequência mínima de 75% na respectiva 

disciplina. 

 

Art. 13. – Caberá aos professores responsáveis pelas respectivas disciplinas a 

elaboração e a divulgação dos calendários e formulários referentes ao TCC I e TCC 

II, mediante a aprovação e sob a supervisão da Coordenação de curso. 

 

Art. 14 – O(s) aluno(s) aprovado(s) no TCC II deverá(ão) enviar ao professor 

responsável por essa disciplina arquivo em formato PDF contendo o trabalho final 

revisado, segundo calendário estipulado na disciplina. 

 



 

 

Art. 15 – Será facultado ao(s) alunos(s) aprovado(s) no TCC II, mediante 

concordância do orientador e do coorientador (caso houver), o depósito do trabalho 

no repositório institucional da UFJF, segundo as orientações disponíveis em 

https://repositorio.ufjf.br/jspui/. 

 

Art. 16 – Os casos excepcionais deverão ser analisados pelo Colegiado Curso de 

Fisioterapia – Campus Avançado Governador Valadares. 

 

Art. 17. – Esta norma entrará em vigor na data de sua publicação, respeitando o 

Capítulo V do Regulamento Acadêmico de Graduação da UFJF. 

 

Documento aprovado em reunião ordinária do Colegiado do Curso de Fisioterapia – 

Campus Avançado Governador Valadares, 22 de maio de 2019. 

 

Documento aprovado pelo Conselho de Unidade do Instituto de Ciências da Vida em 

_________________ 
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APÊNDICE A – TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

(   ) TCC I  (   ) TCC II 

Declaro estar ciente e concordar com as seguintes normas: 
a) O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser elaborado segundo as normas 
descritas no Manual de Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Graduação em 
Fisioterapia da UFJF – Campus GV; 
b) Os prazos referentes a todas as etapas do TCC estipulados pela Coordenação do Curso 
de Fisioterapia da UFJF – Campus GV deverão ser respeitados. 
 
Discente(s):  _______________________________ Matrícula:_________________  
                     _______________________________ Matrícula:_________________ 
                     _______________________________ Matrícula:_________________                                                                                                     
                

Professor(a) Orientador(a):  

Titulação:  

Departamento: 

Telefone de contato:  

Endereço eletrônico:  

Professor(a) Coorientador(a):  

Titulação:  

Telefone de contato:  

Endereço eletrônico:  

Instituição:  

 
Governador Valadares, ____ de ____________ de 20___ 
 

_______________________________________ 
Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a) 

 
_______________________________________ 

Assinatura do(a) Professor(a) Coorientador(a) 
 

_______________________________________ 
Assinatura do(a) orientando(a) 

 
_______________________________________ 

Assinatura do(a) orientando(a) 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do(a) orientando(a) 



9 

 

APÊNDICE B – TERMO DE COMPROMISSO BANCA EXAMINADORA DE 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

TERMO DE COMPROMISSO 

BANCA EXAMINADORA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

(   ) TCC I       (   ) TCC II 

Título do trabalho:                                                                  

 

Discente(s): ______________________________________ 

                    ______________________________________ 

                    ______________________________________ 

             Membro 1    (    ) Orientador      (   ) Coorientador 

Nome: 

Titulação:  

Instituição / Departamento: 

Telefone / Email:  

Assinatura: 

Membro 2 

Nome: 

Titulação:  

Instituição / Departamento: 

Telefone / Email:  

Assinatura: 

Membro 3 

Nome: 

Titulação:  

Instituição / Departamento: 

Telefone / Email:  

Assinatura: 

Governador Valadares, ____ de ____________ de 20___ 

Nota: Conforme art. 10, § 1o, do Manual de Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Graduação em 

Fisioterapia – Campus Avançado Governador Valadares, um dos três membros da banca examinadora deverá 

ser obrigatoriamente professor do Departamento de Fisioterapia da UFJF – Campus Avançado Governador 

Valadares. 
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APÊNDICE C - INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DO TCC I – BANCA 
EXAMINADORA 

 

Título do trabalho:  

 

Discente(s): ______________________________________ 

                    ______________________________________ 

                    ______________________________________ 

 

Avaliador: _______________________________________ 

 ATENDEU 

COMPLETAMENTE 

ATENDEU 

PARCIALMENTE 

NÃO 

ATENDEU 

NÃO SE 

APLICA 

O tema é relevante para a 

área de conhecimento a 

que pertence? 

    

Título descreve o conteúdo 

do trabalho de forma 

adequada? 

    

O resumo descreve 

objetivos, metodologia de 

forma adequada?  

    

As palavras-chave 

descrevem o estudo 

adequadamente, 

identificando as ideias e 

temas centrais do trabalho? 

    

Introdução: o tema é bem 

contextualizado, à luz do 

conhecimento atual sobre o 

assunto e apresentado 

seguindo uma sequência 

lógica, do geral para o 

específico? 

    

Objetivo: apresentado de 

maneira clara e coerente 

com a metodologia 

proposta? 

    

Metodologia: descreve o 

tipo de estudo e os critérios 
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de inclusão e exclusão 

adequadamente? 

Metodologia: atende aos 

preceitos éticos e morais 

de respeito à utilização de 

animais ou seres 

humanos? 

    

Metodologia: técnicas e 

métodos utilizados são 

adequados aos objetivos 

do estudo e estão 

claramente descritos? 

    

Metodologia: a análise 

estatística está adequada 

ao desenho do estudo e 

devidamente descrita? 

    

Referências Bibliográficas: 

estão padronizadas e 

formatadas 

adequadamente? 

    

 

COMENTÁRIOS GERAIS SOBRE O TRABALHO E SUGESTÕES:  

 

CONCLUSÃO: 

(   ) APROVADO 

(    ) REPROVADO 

Governador Valadares, ___de ________________ de 20__. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do avaliador 
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APÊNDICE D - ORIENTAÇÕES PARA FORMATAÇÃO DE TCC I DO TIPO 
REVISÃO DE LITERATURA OU PESQUISAS COM ANIMAIS 

 

1) Os projetos de revisão de literatura ou de pesquisa original com animais deverão 

seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), restringindo-

se a, no máximo, 7 páginas (sem contar os Anexos e os Apêndices), sendo a 

Introdução de no máximo 2 páginas. Texto digitado em papel de dimensão A4, fonte 

Arial ou Times New Roman tamanho 12, espaçamento 1,5.  

2) Itens que devem compor o projeto: 

a) Cabeçalho, contendo nome da instituição e do curso, título do projeto, nome do(a) 

orientador(a) e do(a) coorientador(a) (se houver) e do(s) discente(s) participantes do 

trabalho; 

b) Resumo 

c) Palavras-chave; 

d) Introdução; 

e) Objetivos (geral e específicos); 

f) Materiais e Métodos; 

g) Resultados esperados (em caso de revisão narrativa, fica a critério do orientador 

apresentar resultados e discussão); 

g) Cronograma; 

h) Referências; 

i) Anexos e Apêndices. 
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APÊNDICE E - FICHA DE AVALIAÇÃO E LIBERAÇÃO DO ORIENTADOR PARA 
ENVIO DO TCCII À BANCA EXAMINADORA E APRESENTAÇÃO ORAL 

 

TÍTULO  

DISCENTE(S)  

CRITÉRIOS SUGERIDOS 
PONTOS 

SUGERIDOS 

PONTOS 

DISTRIBUÍDOS 

Conhecimentos básicos e atualizados 10  

Habilidade técnica 3  

Habilidade de expressão oral 10  

Habilidade de expressão escrita 4  

Cumprimento de cronograma  10  

Cumprimento de tarefas e prazos 10  

Evolução das competências individuais  10  

Realização das correções 10  

Postura e senso críticos  10  

Capacidade de síntese  10  

Iniciativa  10  

Relacionamento adequado com o orientador e 

sua dupla 
3  

PARECER (no caso de adotar critérios diferentes dos sugeridos, favor descrevê-

los):  

 
 
TOTAL (valor 100 pontos)  

Declaro que o(s) discente(s) acima cumpriu/cumpriram as exigências mínimas sob 

minha orientação, estando liberado(s) para o envio do TCCII e para a apresentação 

oral perante a banca examinadora. 

Orientador (a) 

Assinatura: Data: __/____/____ 
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APÊNDICE F - ORIENTAÇÕES PARA FORMATAÇÃO E ENTREGA DE 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCCII) 

 

FORMATO TRADICIONAL 

 

1) O formato tradicional do Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) deverá seguir 

as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), restringindo-se a, 

no máximo, 20 páginas (sem contar os Anexos e os Apêndices), sendo a Introdução 

de no máximo duas páginas. Texto digitado em papel de dimensão A4, fonte Arial ou 

Times New Roman tamanho 12, espaçamento 1,5.  

2) Itens que devem compor este formato (cada item deve se iniciar em páginas 

independentes): 

a) Capa; 

b) Folha de rosto; 

c) Resumo em português e inglês (Abstract) contendo Introdução, Objetivos, Materiais 

e Métodos, Resultados e Conclusão (até 200 palavras). Após o resumo (na mesma 

página) devem ser apresentadas 3 a 5 palavras-chave sobre o tema do trabalho de 

acordo com Descritores em Saúde (DeCS) para o resumo em português e Medical 

Subject Headings (MeSH) para o Abstract; 

d) Sumário; 

e) Introdução; 

f) Objetivos (geral e específicos); 

g) Materiais e Métodos; 

h) Resultados; 

i) Discussão; 

j) Referências; 

l) Anexos e Apêndices. 

 

Normas Técnicas a serem seguidas ABNT: NBR 14724, NBR 6023, NBR 6027, NBR 

6028 e NBR 10520 (versões atualizadas). 

 

Observação: o discente, a critério do orientador, poderá adicionar elementos pré-

textuais não obrigatórios ao TCC II, como Dedicatória, Agradecimentos e Epígrafe, de 

acordo com as normas da ABNT. 
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FORMATO OPCIONAL (ARTIGO CIENTÍFICO) 

 

1) O formato opcional do Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) deverá ser 

composto por artigo científico de acordo com as normas da(o) revista/periódico 

escolhida(o) pelo orientador. Tais normas deverão ser anexadas ao TCC. 

2) Itens que devem compor este formato (cada item deve se iniciar em páginas 

independentes).  

a) Capa; 

b) Folha de rosto; 

c) Sumário; 

d) Artigo; 

e) Anexos e Apêndices. 

 

Observação 1: o texto deste formato deve ser digitado em papel A4, sendo que os 

itens textuais digitados na Capa, na Folha de Rosto e no Sumário devem ser 

apresentados em fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12, espaçamento 1,5. 

Observação 2: o discente, a critério do orientador, poderá adicionar elementos pré-

textuais não obrigatórios ao TCC, como Dedicatória, Agradecimentos e Epígrafe, de 

acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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Universidade Federal de Juiz de Fora 

Campus Avançado Governador Valadares 

Instituto de Ciências da Vida 

Curso de Fisioterapia 

 

 

 

 

 

Nome do (s) Aluno(s) 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governador Valadares 

Ano 



17 

 

Nome do (s) Aluno(s) 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

 

 

 

  

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de 

Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora 

Campus Avançado Governador Valadares, como requisito 

para aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de 

Curso II.  

 

Orientador: 

Coorientador (se houver): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governador Valadares 

Ano 
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APÊNDICE G - INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DO TCC II – BANCA 
EXAMINADORA 

 

Título do trabalho:  

 

Discente(s): 

1________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________ 

3________________________________________________________________ 

 

Avaliador:___________________________________________________________ 

ASPECTOS A SEREM AVALIADOS 
NOTA 

MÁXIMA 

NOTA 

ATRIBUÍDA 

APRESENTAÇÃO, FORMA E ESTILO ========= ========= 

Está de acordo com as normas estabelecidas? Está formatado 

adequadamente? 
10,0  

TÍTULO ========= ========= 

É conciso e reflete com precisão o conteúdo? Existe coerência entre o título, os 

objetivos e as conclusões? 
5,0  

RESUMO   

O resumo é claro? Contempla a justificativa, os objetivos, os métodos, os 

principais resultados e as conclusões? 
5,0  

INTRODUÇÃO  ========= ========= 

A introdução foi escrita de forma sequencial que encaminha logicamente o leitor 

aos objetivos? Há definição clara dos objetivos e hipóteses? 
5,0  

REVISÃO DA LITERATURA   

Tem correção e clareza de linguagem? O raciocínio é lógico e didático?  É feita 

relação do estudo com outros trabalhos na área? O número e a natureza 

desses trabalhos são adequados? 

10,0  

MATERIAL E MÉTODOS ========= ========= 

São suficientes e detalhados para a repetição do trabalho? Há excesso de 

detalhes irrelevantes? A metodologia é adequada ao propósito do trabalho? 

 

10,0  

RESULTADOS E DISCUSSÃO ========= ========= 
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Considerações: 
 

 

  

 

Governador Valadares, ____  / ____ /____ 

________________________________ 

Assinatura do Avaliador 

 

Todas as tabelas e figuras são referidas no texto, necessárias, auto-explicativas 

e não se repetem? Os dados estão apresentados da melhor forma (gráficos e 

tabelas)?  

10,0  

Na discussão há relação, de forma satisfatória, dos resultados obtidos com 

trabalhos de outros autores? 
10,0  

   

CONCLUSÕES ========= ========= 

São claras e sustentadas pela evidência? Não estão colocadas conjecturas ou 

recomendações práticas como conclusões? As conclusões têm relação com o 

objetivo inicial e o título? 

5,0  

SOMA 70,0 
 

 

ASPECTOS A SEREM AVALIADOS 
NOTA 

MÁXIMA 

NOTA 

ATRIBUÍDA 

O uso do tempo foi adequado?  1,5  

Houve organização e planejamento da apresentação? 1,5  

A postura foi adequada (gestos, movimentação, olhar, voz)? 1,5  

O aluno mostrou desembaraço, segurança e comunicabilidade? 3,0  

Os recursos didáticos (data show, etc.) foram usados adequadamente? 3,0  

A apresentação teve clareza e objetividade? 4,5  

Na arguição, as respostas foram satisfatórias e objetivas? 7,5  

O nível de conhecimentos gerais e específicos é satisfatório? 7,5  

SOMA 30,0 
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APÊNDICE H - PARECER FINAL BANCA EXAMINADORA DO TCC II 

 

Título do trabalho: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Discente(s):__________________________________________________________ 

                   __________________________________________________________ 

                   __________________________________________________________ 

 

CONCLUSÃO DA BANCA EXAMINADORA: 

 

(    ) APROVADO 

 

(    ) REPROVADO 

 

 

Governador Valadares _______ de __________________ de __________. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do orientador 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do avaliador 1 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do avaliador 2 

 


