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CÂMPUS FLORIANÓPOLIS – DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

ATA DA BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO
PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO FEDERAL DE
SANTA CATARINA – Nº XX
Ao sétimo dia do mês de maio de 2020, às 00 h 00 min, o estudante Nome do Aluno
apresentou a sua Defesa de Dissertação de Mestrado para julgamento à Banca
Examinadora constituída pelos seguintes integrantes: Prof. Nome do Professor
(Orientador/Presidente da Banca/IFSC), Prof. Nome do Professor (Coorientador/IFSC),
Prof. Nome do Membro Externo (UFPR), Eng. Nome membro externo (CELESC) e Prof.
Nome do Professor (IFSC). A sessão pública de defesa foi aberta pelo Presidente da
Banca, que apresentou a Banca Examinadora e deu continuidade aos trabalhos,
fazendo uma breve referência a Defesa da Dissertação que tem como título TITULO DO
TRABALHO. Na sequência, o(a) estudante teve até 40 minutos para a exposição de seu
trabalho, e cada integrante da Banca Examinadora fez a arguição após a apresentação
do mesmo. Finalmente, foi aberto um espaço aos presentes para eventuais perguntas
ou comentários sobre o trabalho apresentado. Ouvidas as explicações do estudante, a
Banca Examinadora, reunida em caráter sigiloso, para proceder à avaliação final,
deliberou pela ( ) aprovação sem alterações (prazo de 30 dias); ( ) aprovação com
modificações de aperfeiçoamento (prazo de 60 dias); ( ) aprovação condicionada a
modificações substanciais (prazo de 90 dias) ou ( ) reprovação na arguição e/ou no
trabalho escrito. Foi dada ciência ao(à) estudante que a versão final do trabalho deverá
ser entregue para Biblioteca do Câmpus e à Coordenação do Curso com as devidas
alterações sugeridas pela banca, conforme prazo determinado pelo resultado da
banca. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 00 h 00 min, dela sendo
lavrada a presente ata, que, uma vez aprovada, será assinada posteriormente por
todos os membros da Banca Examinadora e pelo estudante.
Prof.(a) Orientador(a) / Presidente: _________________________________________
Prof.(a) Coorientador(a): __________________________________________________
Prof.(a) Avaliador 1: ______________________________________________________
Prof.(a) Avaliador 2: ______________________________________________________
Prof.(a) Avaliador 3: ______________________________________________________
Estudante: _____________________________________________________________

