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AI'A DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADo DO CLJI{SO DIC
GRADUAÇÃO EM FISCO'l'ERAPIA

Ata da trigésima quinta reunião ordinária do ('olceiado
do ('urso de Graduação en] Fisioterapia. realizada no cli l
18 de novembro de 2015. às 08h(]0nlin. lla sala 30f) do
Campus Ara ranguá.
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No dia dezoito do mês de novembro do ano de dois mil e quinze. às oito horas. na sala 306 do
(.impus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do curso de graduação em
Fisioterapia devidamente convocados: professora Daiana Cristine Bundchen .lung. prokssoia
Danicllc Soarcs Rocha Vieira. Gisele Augustiní Lovatel. professora [leloyse Unam Kuriki
l)roíêssora lona .TaJce C'eola Schneidei. prof'essora Mirieli Dellatdi l,emana. professora Poliana
I'Crasso Bezena. prolbssor Ralhei Cypriano Doira. ptofêssora Viviane de Menezes Cácues
discente. Romeu .loaquim de Souza Neto sob a Presidência da prof'essora Núbia Carelli Peneira
dc .'\velam. (.oordenadora do Curso de Graduação en] Fisioterapia. (lue cumprimentou a Lodos e
ha-.ando qu(}ium. deu poi aberta a reunião. Após apresentou para apreciação os seuuiiltes itens

pjlutaj Item 1: Adro'',ação da ata da 36" Reunião Extraordinária do Colegiada do ('uivo dc
(graduação em Fisioterapia. Item 2: Processo 23080.061953/2015-91. Requerente Roclri=o
Ailtuncs l:einandez. Solicitação: Retorno de Graduado. ]tem 3: Processo 23(]80.061985,/201 5-
97. Requerente: Schcllen de Cordova Kindermann. Solicitação: Transltrência externa
i;acultatix,a. Item 4: !'rocesso 23080.064202/201 5-27. Requerente: ,Amando Scharman Ribeiro.
Solicitação: Translbrência externa facultativa. ]tem 5: Processo 2308(].061963/2015-27.
Requerente: Letícia Roehe Bicha. Solicitação: Retorno de Graduado do curso clc graduação cm
Psicologia/UNISUL para o curso de graduação em Fisioterapia UFS('. Item 6: Considciação
para atando de faltas. Requerente: fx4alia Eduarda Alvos Linhares. Item 7: Requerimento llaia
tratamento domiciliar. Requerente: Mana Eduarcla Alces Linhares. Item 8: Aprovação do plano
de ensino da EF)idemiologia. Item 9: Apto\ação do questionário de acompanhaillcnto dos alunos
cgrcssos. Item 10: Discussão sobre pontos do Regimento do TCC. atem ] l: Iníornles uerttis. ,\
})rofb. Núbia pediu para inserir dois pontos de pauta: Processo 23080.067179/2015-22
Solicitação de regularização da matrícula. Requerente: ('arlos Augusto Nicoletti(.arlon.
I'rocesso 23080.067181/2015-22 - Solicitação de regularização da matrícula. Requerente: Tola
1;lotes lspcr Posto em votação a pauta foi aprox'ada por unanimidade. A seguia passou-sc a
discutir o item 1 : Aprovação da ata da 36" Reunião Extraordinária do Colcgiado do Curso
de (;raduação em Fisioterapia. Colocada em \citação a ata tbi apto\'ada por unanimicladc. Na
sequência. item 2: Processo 23080.061953/2015-91. Requerente Rodrigo Antunes
Fcrnandez. Solicitação: Retorno de Graduado. A prole. Núbia leu o Falecer relLrentc à
api'ovação pré\ ia c/c/ /'e/&/'en(/z//7? do processo pela coordenação e relatou que o pedido do aluno ,x ,.
Rodiigo Antuncs Fernandez foi indeferido pois o discente não cursou a disciplina Anatoillia ;.q.::
l lumana e não apresentou a ementa da disciplina Anatomia aplicada a Ciências Biológicas. dessa ':
lbrma. não teria como \edil;içar a compatibilidade das ementas. Apto\'ado por unaninlidadc. '
AFI(5s. item 3: Processo 33080.061 985/2015-97. Requerente: Schellen de Cordova Kindermann.
Solicitação: I'ransfbrência externa f'acultatix.'a. A prole. Núbia leu o parecer refbrcntc a
aprovação pré''':ia ad /c/à/emí/z//7z do processo pela coordenação e relatou que o pedido da aluna
lbi deltrido. Aprox:ado por unanimidade. Ato contínuo. item 4: Processo 23080.064202/21)15-
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Transferência externa

.a ctd lc.+etcnclttm do

deferido. Aprovado pot
l 5-27. Requerente: Letícia

do curso de graduação em
UFSC. A prof'a. Núhia lcu o

coordenação e relatou que
Posteriormente. Item 6:

Mana Eduarda Alces Linhares. I'iol\t.
a aluna apresenta o atestado alara

Fundamentos de Fisioterapia e Metodologia
acha importante que se.la

e participação da aluna na
29 de outubro a aluna f'Ditou a disciplina. mas

seminário também faltou. Ele acha importante
a aluna também está com bastantes

Danielle disse que sempre existiu
O prol. Ralhei disse

a aluna .lá ha'çia ltequência
e a prole. Núbia disse

tem que protocolar o atestado em
ela x.-eio fazer prova teórica e pratica

de a aluna vir em algumas disciplinas e em
protocolar existe apenas llaia

cone disse que não teria lógica o
E que. além disso- ela

A prosa. Núhia colocou
dia 28 de outubro a 3 cle

unanimidade. A seguir. item 7:
Mana Eduarda Alves Linhares. A

no dia 1 1 de novembro e disse que
deu a ela 30 dias de athstamento a partir do

ao Tratamento Especial em Regime
o requerimento passasse no

domiciliar para as disciplinas
item 8: Aprovação do

o NDE .já llavia ciecidiclo os
Histologia e Embriologia.

mas que até então não houve
Ensino. Apresentou o plano dc

seria iniciar as aulas às 07:30 ao in'''és dc
lone disse que os altmos queriam ter

em l segunda-leira à noite e
de ensino da disciplina de

o plano cJe ensino it)i
.-,.-pãü dn íliiestinnário de acompanhamento
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dos alunos cgressos. A })rola. Poliana c a Proth fi4irieli apresentaram o questionário elaborado
pela comissão de acompanllamento de alunos egiessos. Disseram qte a l)reposta e que os alunos

=i="X'il. : .ii'= :::: 'i:!=.\.i} .:=1, =:'k ç;:$==".:i:'i, :;i:i*:;=ii' iS:j=.;'k, .i':ii:':'i::=
quc acrcclila ser um ./óc(//)acX. para .o docente e para os discentes. A praia. ílcloysc tambéill
cjestacou a inlporlância para os anui)os. A prole Mirieli apresentou o questionário c os
f)rofessores creiam suas sugestões. A prosa. Daiana disse quc 6 meses é muito ftcquenLe c stwcrc
club sc.ja respondido a cada ano. E que seja criado um questionário específico para o aluno após l
anos de lbrmado. A praia. [leloysc sugeriu que seja dc 2 cm 2 anos. A proíh. Viviane sugeriu
quc a piolh. lote entre na comissão .já que ela tem experiência na confecção de cluestionáiios.
Colocado en] votação a inclusão da profh. lona. Aprovado poi unanimidade C\)lotado cm
lotação o questionário. Aprovado por unanimidade. A seguir. item 10: Discussão sobre pontos
do Regimento do TCC. A prata. Nlirieli disse que hou-«e atraso na entrega do I'(.'( e os alunos
nao sabiam cluando a documentação deveria ser entregue. A })rota. Daiüelle disse clttc c uma

:..:.:.,. .: :J:'=R: i:i:!i:l';: IHii0.'õi:úlilqiüdli:l.l
encontro para entregar um título pro\'isório e rever datas/documentos quc deverão scr cnlrecucs.
1 2" scmaila sugestão de banca e agendamento. ] 4" semana entregar os documclltos (assinatura cla

nca. isenção.de responsabilidade) e na 16" al)resentação. A praia. IWirielí apresentou o
regimento de T(.C. A prole. Helolse sugeriu que a profh Mirieli e Adriana discutam i.s
mudanças c apresentem ao NDE. E depois trazer as mudanças sugeridas para o colorindo.
.'\pro\ado })or unanimidade Ato contínuo. item 11: Processo 23080.067179/2015-22 -

qlilillrH:;:si:l){ :: iiç xn :l E
Núl)ía cxfalícou ao colegiada que antes hax,ia duas disciplinas no currículo (Legislztção c

/\dtninisíração) e quc as essas duas disciplinas foram unificadas e quc )aia intt.'giallzação
cuniculal atualmeníe o aluno deve cursar as duas disciplinas. [)isso quc todos os a unos desta
luima fizeram a disciplina clc [-egis]ação e AdminisLlação após orientação da coordenação. E quc
.la orientou esses alunos sobre a necessidade de fazer esta disciplina. A pro]h. Núbía (]issc quc
chamou uma reunião com todos os alunos clo curso para apresentar todas as l)ccessi c] aclcs

rcftrentes á inLegralização curricular. A profh. Víviane perguntou sc cla .ió utilizou a discil)lha
de l-ulldamcntos flana \,alijar outra disciplina. A proth. Núbia relatou que a disciplintt iii lld
utilizada para validação de outra. A profh. Núbia apresentou os dados do ('A(}R. l-oi visto club ..4*,
uma aluna icgular da tumba desses alunos cursou Legislação e Administração. A l)rola. Núhia : '~::v
telbrçou que orientou os alunos sobre a necessidade de Ihzer a cliscil)Ilha. O colegiada sugeic '
quc a coordenação enx:ie um memorando pala o DEN para esclarecer sotlrc as possil)ilicladcs:
flossil)ilidade de usar o conteúdo de Fundamentos ou uma outra l\)rma dc Ihzer a l)arte clc
legislação. Aprovado por unanimidade. Na sequência. item 12: Informes gerais. A flrolh. Núhia
disse que a aDIo\ ação do calendário académico do (. UN está atrasado e quc está com medo deste
atraso lcvai a uma dcmola na entrega dos planos dc ensino e organização dos documentos l)aia i]
visita dc reconhecimento do ME(, e perguntou se poderia .lá enviar um c-mail com as
solicitações lelbrente aos planos de ensino. A profh. Danielle rcfbrçou sobic a im})ortânciíi dc
utilizar o lbnuulário elaborado pela prata. Mirieli. A prole. Núl)ia disse que irá iniciar a
divulgação das tumlas de verão de 1 5 de f'e\.ereiro a 09 de março de 201 f). As matrículas saião
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presentes. Araranguá, 18 de novembro de 2015. ,
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