CRONOGRAMA DE BANCAS DE TCC II – CURSO DE PSICOLOGIA 2018/2 - CELER FACULDADES A Celer Faculdades Ltda. - Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas - FACISA, representada pela Coordenadora do Curso de Psicologia Maria Lucia Badalotti Tavares, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais, torna público os horários das bancas examinadoras de TCCI do 8° período do curso de Psicologia, do primeiro semestre de 2018-2.

Data

Local
Sala 202

Horários

Acadêmico(a)

Tema do T.C.C.

Prof.(a)
Orientador(a)

10.12.2018

19:30 ÁS
20:00 HS

Aline de Sordi

Dificuldades dos profissionais da Profa. Marli
saúde com pacientes afetados pelo Kasper Rex
câncer de mama e contribuições da
psico–oncologia

10.12.2018

20:00 ÁS
20:30 HS

Greice Silva Ferreira

Comorbidades no Transtorno de
Estresse Pós-Traumático e a Eficácia
da Psicoterapia

Profa. Marli
Kasper Rex

10.12.2018

20:30 ÁS
21:00 HS

Aline Cortina Ferreira

Ansiedade na adolescência: a
influência das novas configurações
de relacionamento social

Profa. Gissele
Debastiani

10.12.2018

21:00 ÁS
21:30

Thais Caroline Paludo

A importância da motivação e sua
influência no ambiente de trabalho

Profa. Karine
Brandalese

Membro da
Branca ***
Profa. Marli
Kasper Rex,
Profa. Gissele
Debastiani, Profa.
Karine
Brandalese,
Profa. Marli
Kasper Rex,
Profa. Gissele
Debastiani, Profa.
Karine
Brandalese,
Profa. Gissele
Debastiani, Profa.
Karine
Brandalese,
Profa. Marli
Kasper Rex
Profa. Karine
Brandalese,

Profa. Gissele
Debastiani, Profa.
Marli Kasper Rex
Local
Sala 204

Horários

10.12.2018

19:30 ÁS
20:00 HS

Diana Luiza
Schonhalz

A participação da família no
processo de envelhecimento

10.12.2018

20:00 ÁS
20:30 HS

Taynara da Silva

Uma reflexão sobre o
envelhecimento e a morte

10.12.2018

20:30 ÁS
21:00 HS

Rafaela Dall Agnol

Pessoas em situação de rua: um
olhar sobre a rejeição e o abandono

10.12.2018

21:00 ÁS
21:30

Caroline Antonia
Correia Ribas

Inclusão do Autismo nas escolas
regulares: Um jeito diferente de
ensinar.

Profa. Maria Lúcia Profa. Maria
Badalotti Tavares Lúcia Badalotti
Tavares, Prof.
André Figueiredo
Pedrosa, Prof Ana
Lucia Pazin
Profa. Maria Lucia Profa. Maria
Badalotti Tavares Lúcia Badalotti
Tavares, Prof.
André Figueiredo
Pedrosa, Prof Ana
Lucia Pazin
Prof. André
Prof. André
Figueiredo
Figueiredo
Pedrosa
Pedrosa, Profa.
Maria Lúcia
Badalotti Tavares
Prof Ana Lucia
Pazin
Prof André
Prof. André
Figueiredo
Figueiredo
Pedrosa
Pedrosa, Profa.
Maria Lúcia

Badalotti Tavares,
Prof Ana Lucia
Pazin
Local
Sala 203

Horários

10.12.2018

20:00 ÁS
20:30 HS

Clarice Dudas

Curso de Preparação Psicossocial e
Jurídico aos pretendentes à adoção:
Percepção dos pretendentes à
adoção

Profa. Fernanda
Bertan

10.12.2018

20:30 ÁS
21:00 HS

Dalvana dos Santos

Luto da mãe pela perda precoce de
um filho.

Prof. Profa.
Fernanda Bertan

Profa. Fernanda
Bertan, Profa.
Patrícia Canal,
Prof° Anderson
Luiz Tedesco
Profa.Fernanda
Bertan, Profa.
Patrícia Canal,
Prof° Anderson
Luiz Tedesco

* Fará parte da Banca Examinadora, obrigatoriamente, o Professor Orientador, como Presidente. * e mais dois professores do Curso de Psicologia *
A divulgação do resultado da avaliação da monografia (TCC) e eventual necessária correção será realizada ao final da Banca. A monografia (TCC) 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 de 05 dias, exceto nos casos de utilização de meios
ilícitos, (PLAGIO) situação que será de imediato considerado reprovado.
Não entregue no prazo acima estipulado ou não realizadas as reformulações necessárias solicitadas, o Acadêmico será reprovado na Disciplina de TCC
II e deverá efetuar nova matrícula na respectiva disciplina. A avaliação do componente curricular de Projetos de Pesquisa (TCCI) dar-se-á com base no
conteúdo, na forma, na apresentação e na defesa, perante a banca examinadora da versão final 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.

II - Quanto à apresentação e defesa final a banca observará o domínio do tema, clareza, objetividade, tempo previsto e respostas corretas aos
questionamentos da banca.
III - Quanto ao conteúdo a banca analisará a densidade e a coerência no desenvolvimento do TCCI e atribuirá nota de até (06) 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. O Professor orientador da banca não poderá interferir
(oralmente ou teoricamente) na apresentação do seu orientando em hipótese alguma. Somente no final da apresentação.
O professor da disciplina dará a nota de até 02 pontos pela elaboração do projeto e participação do aluno nas aulas.
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 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, 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 no 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, inclusive matriculando-se deste a Disciplina de TCC I.
Será considerado aprovado o Acadêmico cujas notas atribuídas à forma, apresentação e conteúdo de TCC 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, 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.

