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ATA DE DEFESA 

 

Aos vinte e três do mês de março do ano de dois mil e um, às 14 horas, reuniu-se, em sala 

virtual, conforme orientação da Nota Técnica de número cinco, de dezessete de 

junho de dois mil e vinte, da Pró-Reitoria de Ensino do IFPB, a banca examinadora 

composta pelos professores João Paulo da Silva, Ledevande Martins da Silva e 

Erygeanny Machado de Lira, para examinar o Trabalho de Conclusão de Curso 

intitulado “Ensino remoto: inserção das novas tecnologias de informação e comunicação 

no ensino fundamental II" de autoria de Kássio Klay Vilar de Almeida, aluno do Curso 

de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática, no polo Livramento, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB/ UAB. O 

professor João Paulo da Silva, presidente da banca, iniciou a sessão acadêmica 

concedendo a palavra à(ao) aluno para uma breve apresentação do trabalho. Em 

seguida, procedeu-se à arguição, ao fim da qual os membros da banca examinadora 

reuniram-se para deliberar, decidindo por unanimidade pela APROVAÇÃO do 

trabalho, ao qual foi atribuída a nota 76. Para constar, foi lavrada a presente ata, que 

vai datada e assinada pelos examinadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Patos, 23 de março de 2021. 
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