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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA '

Ata da vigésima primeira reunião ordinária do Colegiado
do Curso de Graduação em Fisioterapia. t'balizada,no dia
0] de abril de 2014. às 16h20min, na sala 307 do Campus
Araranguá.
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No dia primeiro do mês de abri] do ano de dois mi] ç quatorze. às dezesseis horas e vinte
minutos. na sala 307 do Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do.Colegiado do
curso de graduação em Fisioterapia, devidamente convocados:.professor Aderbal Salva Aguçar
.lunior. prolêssora Adliana Neves dos Santos, professora Danielie Sobres Roclla Vieira. pl'of'essor
Claras Trõger Pica. professora Glsele Agustini Lovatel. professora lleloyse tJliam Kuriki.
professora .Tanaina Medeiros de Souza, professora Mirieli Denardi Limana.. professora Núbia
Carelli Pereira de Avelar. professora Patrícia Haas. professora Poliana Penasso Bezerra.
prof'essor Ratbel Inácio Barbosa. professora Rafaela Sirva Moreira: prof'essora Resina
Vasconcellos Antõnio; professora Viviane de Menezes Cacetes. discente Rafael .lerõilimo
Peieíra. e sob a Presidência do professor Rafael Cypriano Dutra. coordenador do Curso de
graduação en] Fisioterapia. que cumprimentou a todos e ]lavendo quórum. deu por aberta à
reunião.,Na sequência. o prof. Rafael Dutra submeteu à pauta para apreciação com os seguintes
itens: item 1 : Aprovação da ata da 20' Reunião Ordinária do Colegiado de Curso de Graduação
en] Fisioterapia. Item 2: Aprovação do primeiro relatório de estágio probatório da Professora
Núbia Carelli Peneira de Avelar -- Processo: 23080.045793/2013-71. Item 3: Aprovação do
primei!'o relatório de estágio probatório da Professora Adriana Neves dos Santos Processo:
23080.050963/2013-30. Item 4: Aprovação do primeiro relatório de estágio probatório da
Prof'essora Danlelle Sobres Rocha Vieira -- Processo: 23080.042923/201 3-1 4. Item 5: Discussão
sobre o regulamento do TCC do Curso de Graduação em Fisioterapia. Item 6 : Outros que
surgirem. Após. ]lo item outros que surgirem foi.acrescentado mais três itens passando a seguinte
ordem. o prof. Rafael Dutra acrescentou o item 6: Solicitação de trancamento excepcional da
a[utla Menina da Si[va F[oriatli processo n' 23080.0] 353 1/20] 4-29. A prosa. He]oyse acrescentou
o item 7: Critéiíos de aval cações dos estágios. A prof'a. Raf'aela acrescentou o item 8: Convite do
CREDITO para participar do Curso de CIF. Não havendo mais nenhuma manifestação. ã pauta
['oi aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a ser discutido o item ] : Aprovação da ata
da 20" Reunião Ordinária do Colegiado de Curso de Graduação em Fisioterapia. A
professora Núbía solicitou alteração nas .linhas 31.82.83.8.122.123.137.161 a prof'a. Rafaela na
67 e 132. Após considerações ficou decidido levar a ata para aprovação na pJÓxinaa reunião. Em
seguida: Item 2: C Aprovação do primeiro relatório de estágio probatório da Professora

Carelli Pereira de Avelar -- Processo: 23080.045793/2013-71. Com a palavra o prof.
leu o parecer da comissão recomendando o deferimento do relatório que colocado ejn

votação foi aprovado por unanimidade. No momento da votação a prosa. Núbia se ausentou da
sala. Na sequência. item 3: Aprovação do primeiro relatório de estágio probatório da
Professora Adriana Neves dos Santos -- Processo: 23080.050963/2013-30. O prof. Claus leu o
parecer da comissão recomendando o deferimento do relatório. Neste momellto a prosa. Adriana

Rafae] Dutra sugeriu que retirasse do parecer a portaria da comissão
cação das normas eleitorais para coordenador e subcoordenador do cursa,..
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pois a mesma foi revogada. A prosa. Regina .recomendou inserir na formação didático
pedagógica .banca em atividades de extensão. Posto em votação o parecer foi aprovado com os
ajustes sugeridos. A seguir, item 4: Aprovação do primeiro relatório de estágio probatório da
Professora Danielle Soares Rocha Vieira -- Processo: 23080.042923/2013-14. O prof. Claus
leu o parecer da comissão recomendando a aprovação do relatório. Neste momento a prosa.
Danielle saiu da sala. Submetido a votação o parecer foi aprovado por unanimidade. Na
sequência discutiu-se o Item 5: Discussão sobre o regulamento do TCC do Curso de
Graduação em Fisioterapia. .Com a palavra a prosa. Patrícia listou os membros que compõem a
comissão: prosa. Patrícia, prosa. Poliana, prosa. Adriana, prosa. Janaina e discente Rafael. Em
seguida distribuiu o regulamento impresso para todos os membros do colegiado. Na seqüência,
fez a apresentação das propostas para o TCC l e TCC 11. 0 documento foi lido e discutido por
todos os presentes, assim como as alterações sugeridas devidamente retiHicadas durante a
reunião. Após discussão, posto em votação, o colegiado aprovou. por unanimidade a versão final
do Regulamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) l e IJ do Curso de Graduação em
Fisioterapia, cona posterior divulgação para toda comunidade acadêmica da Universidade,
através da página oficial do curso na internet. Em seguida a prosa. Patrícia disse que precisariam
estabelecer os coordenadores do TCC l e ll para fazer a divulgação aos discentes antes da visita
do MEC. Após discussão ficou decidido nomear a prosa. Gisele-como coordenadora do TCC l e
a prosa. Adriana.para o TCC 11. Posteriormente passaram ao item 6: Solicitação de
trancamento excepciona] da a]una Me]ina da Si]va F]oriani processo n' 23080.0]353]/2014-
29. Com a palavra o professor Rafael fez o relato do processo, e após discussão ficou decidido
pelo indeferimento do pedido por não ser enquadrado como caráter excepcional conforme a
legislação vigente. Na sequência, item 7: Critérios avaliações dos estágios. Com a palavra a
prosa. Heloyse disse que os orientãdotes de estágio definiram alguns critérios de avaliação para
os alunos e dividiram em 'dois grandes grupos, postura ético, profissional e habilidade
profissional e fez a descrição dos mesmos.que colocado em votação foram aprovados por
unanimidade. A seguir, item 8: Convite do CREFITO para participar do Curso de CIF. A
prosa. . Ràfaela informou que a prosa. Lisiane, representante do CREFITO, pediu para divulgar
um curso que o CREFITO está oferecendo a todos os docentes de instituições do estado,
relacionado a Capacitação Internacional de Funcionalidade - CIF, o qual será oferecido
gratuitamente, nos dias 24 e 25 de maio em Florianópolis. E por flm, não havendo mais nada a
sá discutido, o Professor Rafael Dutra agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião às 20 horas e trinta minutos, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos
Prudêncio, assistente em Administração da Secretaúa Acadêmica, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos presentes. 4raranguá, 01 de abril de2014.
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