
 

 

 

Coordenação de Fisioterapia – UnirG – Fone: (63) 3612-7608 
Campus II – Gurupi/TO 

Email: fisioterapia@unirg.edu.br         

 

 

 
 
 

FUNDAÇÃO UNIRG - UNIVERSIDADE DE GURUPI 
COLEGIADO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

 
RESOLUÇÃO nº 011/2022 – Conselho do Curso de Fisioterapia 

 

Aprova a mudança na metodologia dos 
TCCs para revisão bibliográfica nos 
casos de reprovação ou dilação na 
aprovação do Comitê de ética em 
Pesquisa. 
 

 

Considerando que todos os Projetos de Pesquisa qualificados no Curso de 

fisioterapia são desenvolvidos com metodologia que propõe a coleta e análise de 

dados. 

Considerando que grande parte destes projetos necessitam de aprovação prévia 

do Comitê de Ética em Pesquisa para o desenvolvimento, conforme Resolução nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Considerando que alguns Projetos são reprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa e/ou sofrem dilação no processo de análise por falhas metodológicas ou 

documental. 

Visando evitar prejuízos relacionados ao tempo hábil de apresentação da 

pesquisa para colação de grau aos acadêmicos deste Curso. 

O Coordenador do Curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade de 

Gurupi, no uso de suas atribuições, conferidas por meio da Portaria nº 035/2022, em 

conformidade com o Regimento Geral e com a decisão tomada na reunião realizada no 

dia 16 de setembro de 2022, respaldada pelo Conselho do Curso de Fisioterapia. 

 
RESOLVE: 
 

         Art. 1º. Aprovar a mudança na metodologia dos TCCs para revisão bibliográfica 

nos casos de reprovação ou morosidade no processo de aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa. 

        §1º. O tema apresentado na qualificação do Projeto deverá permanecer o 

mesmo na apresentação do TCC ou na entrega no artigo publicado, conforme 

regulamento de TCC.  
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       §2º. Nos casos de mudança no tema apresentado à banca de qualificação, o 

acadêmico, junto ao orientador, deverá solicitar aprovação ao órgão colegiado do 

Curso de Fisioterapia. 

 

         Art. 2º. Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

 

         Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

         Publique-se; 

         Comunique-se. 

         Conselho de Curso de Fisioterapia, 16 de setembro de 2022. 

 
 
 
 

 
 

Geovane Rossone Reis 
Coordenador Interino do Curso de Fisioterapia 

Portaria/Reitoria nº 035/2022 
 


