CRONOGRAMA DE BANCAS DE PROJETO E MONOGRAFIAS – CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2017/2 - CELER FACULDADES
Data

Local

Horário

Acadêmico(a)

18h00min

Janderson Luiz Fuma

19h20min

Diogo Ottoni Ferrari

19h50min
Segunda-feira
11/12/2017

Sala
223

Luis Fernando Drecksler

20h20 min

Quarta Feira
13/12/2017

20h50min

Reges Costa

19h50min

Bruna Pallaoro

Sala
223
19h20min

19h20min
Quinta Feira
14/12/2017

Diego Trevisan

Sala
223

19h50min

20h20min

Alexander Ossoni

Jessica Fatima Coli

Susan Rossi
Jucilaine Perin

Tema do Projeto.

Prof.(a) Orientador(a)

Membro da Branca ***

Prof. Willian Zamprogna

Prof. Junior Romanzini
Profª. Gissele Debastiani

Prof. Felipe Corbellini

Prof. Dilço Tessaro
Prof. Roque Sartori

Prof. Willian Zamprogna

Prof. Roque Sartori
Prof. Márcio Thomé

Prof. Willian Zamprogna

Prof. Márcio Thomé
Prof. Felipe Corbellini

Prof. Felipe Corbellini

Prof. Dilço Tessaro
Prof. Roque Arnelso

Síndrome de Burnout: Um estudo de
caso em atletas da categoria sub 15 do
basquete de Xaxim

Prof. Ivan Atollini

Pro. Júnior Romanzini
Prof. André Pedrosa

Aptidão física de jovens participantes do
curso de formação de Bombeiros
voluntários do município de Irani-SC

Projeto

Prof. Ivan Atollini
Prof. Marcos Benelli Jr.
Prof. Tiago Ramos

Prof. Tiago Ramos

Prof. Junior Romanzini
Prof. André Pedrosa

Imagem corporal na adolescência: A
procura pela academia na cidade de
Xaxim – SC
O treinador de futebol nas categorias de
base: Análise da formação e percepção
acerca das características necessária ao
processo de ensino
Ginástica laboral e seus benefícios na
prevenção de doenças associadas aos
riscos ergonômicos: Estudo de caso em
uma emissora de rádio em São
Domingos – SC
Efeitos do uso da creatina para ganho de
força em exercícios resistidos
Consumo de suplementos nutricionais e
hábitos alimentares de adolescentes que
praticam musculação em academias do
município de Ponte Serrada – SC

Transtorno de imagem em mulheres
praticantes de Exercício Físico em
Academia
Benefícios da Equoterapia no
desenvolvimento do equilíbrio em
crianças com Síndrome de Down
O papel da Equoterapia no tratamento do
Transtorno do Espectro Autista

Projeto
Prof. Tiago Ramos

Prof. Jean Cabral
Prof. Dilço Tessaro
Prof. Tiago Ramos
Prof. Jean Cabral
Prof. Felipe Corbellini

A Celer Faculdades Ltda. - Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA, representada pelo Coordenador do Curso de Bacharelado em Educação Física Tiago Ramos, no
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público os horários das bancas examinadoras de projetos e monografias do do Curso de Bacharelado em Educação
Física, do segundo semestre de 2017.
* Fará parte da Banca Examinadora, obrigatoriamente, o Professor Orientador, como Presidente.
* Poderá haver substituição dos professores componentes da banca, conforme necessidade, sem prejuízos a defesa.
* Os Acadêmicos que optaram por convidar membro especial para sua Banca até a data da publicação deste documento deverão comunicar o respectivo convidado do dia e horário de sua banca para que
este se faça presente, substituindo um dos membros indicados acima.

A divulgação do resultado da avaliação da monografia e projeto eventual necessária correção será realizada ao final da Banca.
A monografia com restrições será devolvida ao Acadêmico para que seja reformulado ou refeito e possa ser entregue novamente junto a Secretaria Acadêmica com o
respectivo Termo de Aptidão para Entrega Definitiva assinado pelo professor orientador, impreterivelmente no prazo dado pela banca examinadora, exceto nos casos de
utilização de meios ilícitos, situação que será de imediato considerado reprovado.
A avaliação do componente curricular de Estágio III dar-se-á com base no conteúdo, na forma, na apresentação e na defesa, perante a banca examinadora da versão final
escrita da monografia observando os seguintes critérios de avaliação:
I - Quanto à forma (citações, metodologia da apresentação, referências) a banca deverá orientar-se pelas normas Institucionais, respeitando a ABNT em vigor, atribuindo
a nota de zero a 2,5 pontos;
II - Quanto à apresentação e defesa final a banca observará o domínio do tema, clareza, objetividade, tempo previsto e respostas corretas aos questionamentos,
atribuindo a nota de zero a 2,5 pontos.
III - Quanto ao conteúdo a banca analisará a densidade e a coerência no desenvolvimento da monografia, atribuindo a nota de zero a 3,0 pontos;
Ao Professor Orientador, que participará da Banca como Presidente, mas não atribuirá nota por relatório conforme acima indicado, será dado a possibilidade de
acrescentar até 2,0 (dois) pontos sobre a média das notas atribuídas pelos Professores da banca, baseado no esforço, empenho e dedicação do Acadêmico para com o trabalho de
conclusão de curso, complementando o peso total da nota.
Será reprovado o Acadêmico que:
a) não entregar a versão final escrita nos prazos fixados;
b) não efetuar a defesa perante a banca examinadora;

c) usar de meios ilícitos como plágio, fraude ou comercialização do projeto ou T.C.C.
d) não atingir a nota mínima necessária para a aprovação no componente.
e) não adequar as disposições na monografia apresentada, conforme orientação e no prazo dispostos pela Banca examinadora em ata.
Em caso de reprovação, deverá o Acadêmico frequentar novamente a disciplina de Estágio II e III, ficando a critério deste continuar ou não com o mesmo tema de
monografia e com o mesmo orientador no semestre seguinte, exceto em caso de verificação de uso de meio ilícito.
Optando por mudança de tema ou constatado o uso de meios ilícitos noprojeto T.C.C., deve o Acadêmico reiniciar todo o processo para elaboração do Trabalho de
Conclusão de Curso, desde a elaboração do projeto de pesquisa.
Será considerado aprovado o Acadêmico cujas notas atribuídas à forma, apresentação e conteúdo da Monografia for igual ou superior a 7,5 (sete vírgula cinco).
Em caso de aprovação do Acadêmico pela banca examinadora, deverá este entregar à Secretaria Acadêmica em até 05 (cinco) dias após a defesa em banca, 01 (uma)
cópia eletrônica em CD ou DVD, gravada em formato PDF, da versão definitiva da Monografia, acompanhada de ofício devidamente assinado pelo seu Orientador,
comprovando que foram realizadas as alterações sugeridas pela Banca de Defesa de Monografia, se houver.
Eventuais dúvidas sobre este edital deverão ser esclarecidas diretamente com a Coordenação do Curso de Direito.

Xaxim-SC, dezembro de 2017.
________________________________________________
Tiago Ramos
Coordenador do Curso de Bacharelado em Educação Física
CELER Faculdades

