
 



ANEXO 1 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Autenticidade e exclusividade sob as penas da Lei 9610/98

 

Pelo presente, o abaixo assinado declara, sob as penas da lei, que o presente 

trabalho é inédito e original. Foi desenvolvido especialmente para os fins 

educacionais a que se destina e que, sob nenhuma hipótese, fere o direito de 

autoria de outrem. 

 

Para maior clareza, firmo o presente termo de originalidade.

 

Guarulhos, 20 de 
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ATA DA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

No dia 27de novembro de 20

Humanas, Saúde e Educação de Guarulhos, FG, foi instalada pelo (a) Professor 

coordenador Adriana Orfale

Curso deFisioterapia.Estiveram presentes ao Ato, professores, alunos e visitantes. A 

banca examinadora foi constituída pelos professores:

Às 20h20 horas, a banca iniciou seus tra

Mignella Santos a fazer a apresentação do trabalho intitulado “

FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO DO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO 

FACIAL.” Encerrada a apresentação, iniciou

participantes. Após a arguição, a banca, tendo em vista o texto impr

decidiu por sua aprovação 

Autor(a) 1: Mariana Mignella Santos

Prof.(a). Titular 1: Renata Bastianelli

Prof.(a) Orientador (a): Prof. Coordenador: 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

ATA DA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 

de 2020, na salaTeams, Faculdades Integradas de Ciências 

Humanas, Saúde e Educação de Guarulhos, FG, foi instalada pelo (a) Professor 

Adriana Orfale, a Banca Examinadora para o Trabalho de Conclusão do 

Estiveram presentes ao Ato, professores, alunos e visitantes. A 

banca examinadora foi constituída pelos professores: Renata Bastianelli, Gláucia Reis.

horas, a banca iniciou seus trabalhos, convidando a aluno (a) 

azer a apresentação do trabalho intitulado “

FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO DO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO 

Encerrada a apresentação, iniciou-se a fase de arguição pelos membros 

participantes. Após a arguição, a banca, tendo em vista o texto impresso e a arguição, 

 com nota 9,0. 

Guarulhos, 20 de 

 

Mariana Mignella Santos  

Renata Bastianelli Prof.(a) Titula 2: Gláucia Reis

 

Prof.(a) Orientador (a): Prof. Coordenador: Adriana Orfale 

CURSO 

Faculdades Integradas de Ciências 

Humanas, Saúde e Educação de Guarulhos, FG, foi instalada pelo (a) Professor 

, a Banca Examinadora para o Trabalho de Conclusão do 

Estiveram presentes ao Ato, professores, alunos e visitantes. A 

Renata Bastianelli, Gláucia Reis. 

balhos, convidando a aluno (a) Mariana 

azer a apresentação do trabalho intitulado “ATUAÇÃO 

FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO DO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO 

se a fase de arguição pelos membros 

esso e a arguição, 

de abril de 2021. 

 

Gláucia Reis 



 


	

