Bancas de TCC 2 – 2020.1
Fisioterapia
Orientações iniciais:
Aos alunos:
O aluno deverá entregar 10 dias antes da defesa do TCC os seguintes documentos no Google Sala de Aula no item “atividade”, na opção
ENTREGA DO TCC COMPLETO”:
 1 cópia em PDF do TCC completo e formatado
 1 cópia do termo de encaminhamento (vide anexo no manual)
 1 cópia do registro de orientação (vide anexo no manual)
 1 novo termo de aceite para os casos que houve alteração de orientador e/ou no título

Aos orientadores e à banca:
Como norma da FMT, o próprio orientador é o presidente da banca virtual e deve preencher seu barema de avaliação e a ata da defesa.
Deve solicitar aos membros da banca que estes enviem as notas correspondentes para obter a média do aluno. O orientador ainda deve
ler as instruções para o aluno, antes da sua defesa, mesmo que este já esteja ciente das normas. ATENÇÃO: O orientador deve
combinar com o aluno o dia que o mesmo deve assinar a ata para concluir toda a defesa.
Cada membro da banca deve estar de posse do seu barema de avaliação.
Obs.: Todos estes documentos serão disponibilizados pelo professor do TCC 2 por e-mail ou whatsapp.

Assim que possível, solicito por gentileza, que cada componente da banca deixe os baremas, ata e documentos necessários nos envelopes
correspondentes dos alunos na sala dos professores. Todos serão avisados com antecedência sobre a disponibilidade dos envelopes. Em
cada envelope correspondente, estará a declaração de participação das respectivas bancas como avaliador e orientador.
A sala virtual poderá ocorrer no Teams a partir de uma solicitação prévia à funcionária Janine da T.I com os nomes de todos os alunos
que farão as defesas naquele turno. A própria funcionária solicitou ao professor a realização desse procedimento. Caso prefiram outro
aplicativo para as defesas, favor consultar a coordenação sobre a possibilidade e se autorizado, enviar os links aos alunos e membros da
banca com antecedência.
Solicito, por gentileza, que ao final das defesas, enviem as notas de cada membro da banca no grupo do whatsapp para que lançá-las o
quanto antes no portal. Não será necessário enviar fotos dos documentos, apenas se houver solicitação.

Data/Horário

Aluno(a)

Título do TCC

Banca

14/06 às 19h

Mariane Nunes Santos

A contribuição da fisioterapia na aquisição dos
marcos motores em crianças com Síndrome de Down

18/07 às 10h

Débora T. Rodrigues Lins

27/07 às 18h30

Larrisa V. Fagundes
Magalhães

Aplicabilidade da prática mental associada à
cinesioterapia em hemiparéticos crônicos pós
acidente vascular encefálico: uma revisão de
literatura
Aplicabilidade da terapia do espelho na dor
fantasma em amputados: uma revisão bibliográfica

Orientadora: Márcia
Flávia Silveira
Gracielle Santos
Renato Barreto
Orientadora: Gracielle
Santos
Ana Luiza Nascimento
Maila
Orientadora: Gracielle
Santos
Maila
Ana Luiza Nascimento

30/07 às 9h30

Thaís Moreira Guedes

Dados retrospectivos de câncer LER/DORT e perda
auditiva relacionado ao trabalho no município de
Ilhéus/Ba comparado à Salvador/Ba

30/07 às 10h30

Ritones dos Santos Brito

Dados retrospectivos de acidente de trabalho no
município de Ilhéus-Bahia

30/07 às 17h

Uanderson dos Passos
Menezes

31/07 às 18h30

Dayane Simões dos Reis
Alves

Efeitos da utilização da prancha ortostática na
mobilização precoce de pecientes internados na
unidade de terapia intensiva: uma revisão de
literatura
Terapia manual em indivíduos com dor lombar
inespecífica

31/07 às 19h30

Keila D’el-Rei França

Fisioterapia nas disfunções da paralisia facial
periférica: uma revisão de literatuta

04/06 às 16h30

Lais dos Santos Borges

A fisioterapia e o controle glicêmico: uma revisão
integrativa

Orientador: Leonardo
Malta
Priscila Borges
Karla Gresik
Orientador: Leonardo
Malta
Priscila Borges
Karla Gresik
Orientadora: Priscila
Borges
Ana Luiza Nascimento
Welber Lacerda
Orientador: Welber
Lacerda
Viviana Moreto
Simon Cavalcante
Orientador: Welber
Lacerda
Viviana Moreto
Simon Cavalcante
Orientadora: Viviana
Moreto
Ana Luiza Nascimento
Priscila Aguiar

