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    ANEXO II DO EDITAL PPG-BC Nº. 07/2019

ATA DE DEFESA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2019, com início às 15h45 e encerramento às 19h02, no campus

Jardim Universitário, prédio Ginásio, sala G-204-1, sediado no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná,

foi realizado a defesa da dissertação intitulada Efeito do treinamento físico intervalado de alta intensidade no

perfil morfológico, metabólico e na produção de citocinas em mulheres obesas e não obesas, do mestrando

Marcos Gabriel Rodrigues Senabio, matrícula número 2017101000021830, do Programa de Pós-Graduação em

Biociências (PPG-BC), da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), com a orientação da

Dra. Danubia Frasson Furtado (UNILA).

A banca examinadora foi constituída pelos doutores abaixo relacionados, tendo emitido o seguinte parecer:

Resultado final:

(   ) aprovado

(   ) aprovado, sugerindo a incorporação, na versão definitiva, de observações feitas pelos examinadores.

(X ) aprovado, condicionado ao cumprimento das exigências pelos examinadores.

(   ) reprovado

Justificativa/Recomendações: A banca coloca como exigências:

-a análise estatística dos deltas relativos (%) e absolutos dos parâmetros estudados, bem como as necessárias

adaptações nos resultados e discussões;

-a realização de regressão linear de frequência cardíaca e concentração de lactato;

-revisar gramaticalmente a regência verbal e ortográfica.

Eu, Dra. Danubia Frasson Furtado, presidente da banca, lavrei a presente ata, que segue por mim assinada, pelos

demais membros da Banca Examinadora e pelo discente, exceto pela Dra. Valéria Ernestânia Chaves (UFSJ),

que participou da banca por videoconferência, conforme atesto dos signatários abaixo:

Dr. VALÉRIA ERNESTÂNIA CHAVES, UFSJ

Examinador Externo à Instituição

Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842 - Vila A - Edifício Comercial Lorivo - Foz do Iguaçu - PR
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Dr. GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO, UNILA

Examinador Interno

Dr. DANUBIA FRASSON FURTADO, UNILA

Presidente

MARCOS GABRIEL RODRIGUES SENABIO

Mestrando
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MARCOS GABRIEL RODRIGUES SENABIO

Efeito do treinamento físico intervalado de alta intensidade no perfil morfológico,
metabólico e na produção de citocinas em mulheres obesas e não obesas

Banca examinadora:

Prof. VALÉRIA ERNESTÂNIA CHAVES Examinador Externo à Instituição

Prof. GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO Examinador Interno

Prof. DANUBIA FRASSON FURTADO Presidente

    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca

1. [ x ]

    As recomendações da banca serão incluídas na versão final. Vide corpo da ata.

INTRODUÇÃO

2. [ x ]

    As recomendações da banca serão incluídas na versão final. Vide corpo da ata.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3. [ x ]

    As recomendações da banca serão incluídas na versão final. Vide corpo da ata.

METODOLOGIA

4. [ x ]

    As recomendações da banca serão incluídas na versão final. Vide corpo da ata.

RESULTADOS OBTIDOS

5. [ x ]

    As recomendações da banca serão incluídas na versão final. Vide corpo da ata.

CONCLUSÕES

COMENTÁRIOS GERAIS:

    As recomendações da banca serão incluídas na versão final. Vide corpo da ata.

    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela banca examinadora, acima
mencionada, foram cumpridas integralmente.

Prof. DANUBIA FRASSON FURTADO

Orientador

Autor:

Título:
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