
 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIRG – UNIVERSIDADE DE GURUPI 

COLEGIADO DE CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

RESOLUÇÃO nº 005 – Colegiado de Curso de Fisioterapia 

de 17 de setembro de 2019. 

 

Aprova a nova ficha de avaliação da Mostra 

semestral de Banners das disciplinas de 

Prática Clínica. 
 

 

O Coordenador do Curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade de Gurupi, 

no uso de suas atribuições, conferidas por meio da Portaria nº 078/2018, em conformidade 

com o Regimento Geral e com a decisão tomada na reunião realizada no dia 17 de setembro 

de 2019, respaldado pelo Conselho do Curso de Fisioterapia: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Aprovar a nova ficha de avaliação da Mostra Semestral de Banners 

das disciplinas de Práticas Clínicas do Curso de fisioterapia (ANEXO). 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação; 

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Publique-se; 

Comunique-se. 

Conselho de Curso de Fisioterapia, 17 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

GEOVANE ROSSONE REIS 

Coordenador do Curso de Fisioterapia 

Portaria/Reitoria nº 078/2018 

 

 

 
Coordenação de Fisioterapia – UnirG – Fone: (63) 3612-7608 

Campus II – Gurupi/TO 
Email: fisioterapia@unirg.edu.br         



 

 

 

 

 

 
 MOSTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA 
            FICHA AVALIATIVA DOS BANNERS 

 

 

 

Gurupi, _____ de ____________ de ________ 

 
 
 

Assinatura do Avaliador:________________________________ 
 
 
 

Assinatura do Orientador:_______________________________ 
 

 

AVALIADOR:  

AUTORES (1º
s 
nomes) : 

 

TÍTULO COMPLETO: 

  

PRÁTICA CLÍNICA:         I        II        III       IV                                                    SUBTURMA: 

1. Adequação às normas e ao modelo padrão (  )0  (  )1  (  )2  (  )3  (  )4 (  )5 

2. Domínio do conteúdo (  )0  (  )1  (  )2  (  )3  (  )4 (  )5 

3. Relevância e originalidade (  )0  (  )1  (  )2  (  )3  (  )4 (  )5 

4. Dinâmica de apresentação do conteúdo (  )0  (  )1  (  )2  (  )3  (  )4 (  )5 

5. Tempo de apresentação (± 10 min)  (  )0  (  )1  (  )2  (  )3  (  )4 (  )5 

6. Postura do Grupo (  )0  (  )1  (  )2  (  )3  (  )4 (  )5 

7. Gramática e ortografia (  )0  (  )1  (  )2  (  )3  (  )4 (  )5 

8. Arguição individual (  )0  (  )1  (  )2  (  )3  (  )4 (  )5 

9. Adequação metodológica (  )0  (  )1  (  )2  (  )3  (  )4 (  )5 

10. Participação no desenvolvimento 
           (atribuição exclusiva do orientador) 

(  )0  (  )1  (  )2  (  )3  (  )4 (  )5 

TOTAL  

Comentários: ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 


