
DESCRIÇÃO
Registro
200450
Revisão
15/06/2015
Status
Ativo
Título
IV mostra de trabalhos de conclusão do curso de graduação em Fisioterapia da UFES
Data de início
24/06/2015
Previsão de término
24/06/2015
Data de aprovação pelo Órgão Competente
11/06/2015
Órgão Competente
Câmara Departamental
Ano da primeira apresentação
2014
Unidade
Centro de Ciências da Saúde
Departamento
Departamento de Educação Integrada em Saúde
Caracterização
Seminários e Eventos Análogos
Programa vinculado
SEM VÍNCULO
Projeto vinculado
SEM VÍNCULO
Principal Área Temática de Extensão
Saúde
Área Temática de Extensão Afim
 NÃO POSSUI
Linha de Extensão
Saúde Humana
Grande Área do Conhecimento
Ciências da Saúde
Bolsa PBEXT
0
Bolsa Externa
0
Desejo vincular ação de extensão à concorrência de bolsa
Não
Palavras-chave
fisioterapia, saúde, pesquisa, evidências
Apresentação e justificativa
O evento será realizado no dia 24/06/2015, para a divulgação dos trabalhos de conclusão do Curso de Fisioterapia da UFES, que
serão apresentados pelos alunos da disciplina TCC2.

Objetivos gerais
O evento tem como objetivo promover a interdisciplinaridade entre os diferentes períodos e fomentar o interesse pela pesquisa
científica desde o início do curso
Objetivos específicos
 -
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Metodologia
Serão apresentados 9 trabalhos, simultaneamente em dois auditórios, no horário das 13h às 18h, sendo avaliados por bancas
compostas por três membros.
A organização do evento será feita pela professora da disciplina TCC 2 com a participação de alunos voluntários.
Forma de avaliação da ação de Extensão
Os resultados do evento serão discutidos posteriormente em Reuniões do Colegiado para aprimoramento das próximas edições,
que deverão ser realizadas semestralmente.
Os professores das diferentes disciplinas aproveitarão os temas apresentados para promover posteriormente discussões em sala
de aula relacionadas às suas disciplinas
Site
 -
Origem do público-alvo
Interno e Externo
Caracterização do público-alvo
Alunos e professores do curso de fisioterapia da UFES, fisioterapeutas do HUCAM e dos demais serviços nos quais os alunos
realizam estágios, alunos e professores de outros cursos da área da saúde da UFES.
Captação por edital de fomento
Não
Articulado com política pública
Não
Plano de atividades previstas
Os alunos membros da comissão de organização participarão das seguintes atividades:
Auxílio na divulgação.
Colaboração na organização geral do evento (salas, materiais, recursos audio-visuais, organização dos materiais, controle de
presença, recepção aos membros da banca e esclarecimento de dúvidas dos convidados).
Atuação como mestres de cerimônia.
Plano de acompanhamento e orientação
Orientações individuais e em grupos, antes, durante e após o evento
Processo de avaliação
Discussão com a comissão de organização e com os professores do curso após o evento para identificar os pontos a serem
aprimorados para as próximas edições.
Infra-estrutura física
O evento será realizado simultaneamente no Auditório do Elefante Branco e no Auditório do CCS
Início da inscrição
 -
Término
 -
Local de inscrição
Não será necessária inscrição, apenas a assinatura da lista de presença
Gratuito para o público
Não
Público estimado
200
Informações adicionais
 -

EQUIPE
Participação Nome Telefone E-mail Unidade Departamento/Curso/S

etor
Coordenador V e r o n i c a  L o u r e n c o

W i t t m e r  P a s c o a l
27 3340 8903 veronica.pascoal@ufes.br

veronica.pascoal@ufes.br
 - Grupo de Servidores do

D e p a r t a m e n t o  d e
Educação Integrada em
Saúde (dis)

Participante Não-
Bolsista

Sumaya Amancio da
Silva

27 3243 4958 sumaya.silva@aluno.ufes.
br

 -  -

Participante Não-
Bolsista

Giovana Fim Pacheco 27 9792 0292 giovana.pacheco@aluno.u
fes.br

 -  -

Participante Não-
Bolsista

Thais Bottacin Tonole thais.tonole@aluno.ufes.br  -  -
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PARCERIAS
CNPJ Nome Caracterização Tipo

FOMENTO
Existe execução financeira?
Não

ABRANGÊNCIAS
Nome Estado Município CEP Detalhes

Centro de Ciências de
Saúde

Espírito Santo Vitória

RESULTADOS ESPECÍFICOS
Número de inscritos
0
Número de participantes
0

RESULTADOS GERAIS
Data Resultados

PRODUÇÕES
Tipo Título Identificação
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