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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO C:URSO DE
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da trigésima sexta reunião ordinái'ia do (- olegiado do
Curso de Graduação em Fisioterapia. realizada no dia 16
de dezel bro de 2015. às 08h15lllin. na sala } 18 do
Campus Araranguá.
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No dia dezasseis de dezembro do ano de dois mil e quinze. às oito horas e quinze minutos. na
sala 1 18 do Campus Araranguá- retmiram-se os seguintes membros do Colegiada do ('urso de
l;isioterapia. devidamente convocados: professora Adriana Neves dos Santos. professor
/\lexandle Márcio Marcolino. Daiana Cristine Bundchen .lung. professora Danicllc Soarcs da
Rocha Vleira. proíêssora Gisele Agustini Lovatel. prof'essora l leio),se Ulíam Kuriki. ploltssola
.Janelsa Franck Víituoso. prol'essora Viviane de Menezes Cáceres sob a Presidência sub-
cootdenadora do Cul-se de Fisioterapia. prof'essora Danielle Soares Rocha Vieila que
cumprimentou a todos e havendo quórum: deu por aberta à reunião. que cumprimentou a todos e
havendo quórum. deu por abeNa a reunião. Em seguida a professora Daníelle submeteu a pauta
para apreciação com os seguintes itens: ]tem ] : Aprovação dos planos de ensino 201 6. 1 . Item 2:
Aprovação ad rehrendum do pedido de reconsideração reí'erente ao Processo
23080.061 953/201 5-91 (Retorno de Graduado). Requerente Rodrigo Antunes Fernandez. Item 3.
Abertura da disciplina de x,ergo "Atenção a Portadores de Deficiência''. Item 4: Outros que
surgirem. Ap(1)s. colocada eln votação e aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a discutir
o item [: Aprovação dos p]anos de ensino 20]6.1. A prof'a. Danie]]e relatou que foral-n
discutidos no NDE os planos de ensino das disciplinas optati''-as. sendo que para o plano da
micioscopla óptica folaln sugeridas alterações. mas o proltssor da disciplina optou por manter o
plano como estaca. Assim. o NDE aprovou os planos das disciplinas optatiL'as Fundamentos de
Ortopedia. Bioestatística. 'loxicologia e Microscopia Optica. Disse ainda. que a disciplina
obrigatória Anatomia 1] també[n teve seu plano aprovado pelo NDE. Falou tambén]. club leram
cjiscutidos pelo NDE. lilás precisam ser modificados os planos de ensino referentes às
disciplinas: TCC ] e ]]. Histologia e Embrio]ogia. Pato]ogía. ]isiotcrapia Dermato-]'unciona].
Fisioterapia cm Reumatologia. Fisiologia do Exercício. Clinesiología 1. Cinesiologia ll.
Cal-dio]ogia ]] e Pneumo]ogia ]]. Os professores dessas disciplinas .já foram orientados com
relação às alterações sugeridas pelo NDE. Colocado em votação. os planos .já aprovados pelo
NDE foram aprox'ados por unanimidade pelo colegiado. Em seguida. Item 2: Aprovação af/
rlÃerendamz do pedido de reconsideração referente ao Processo 23080.061953/2015-91
(Retorno de Graduado). Requerente Rodrigo Antunes Fernandez. A profa. Danielle
Informou sobre aprovação ac/ /e/ê/'endu/2? do processo de transferência externa do requerente
Rodligo Antunes Fei'nandez que havia sido recusado anteriormente por não constar a disciplilla
de Anatomia Humana. Disse que o aluno solicitou reconsideração. apresentando o plano e a
ementa da disciplina de Anatomia previamente curvada em outra instituição. sendo então
deferido seu pedido. Colocado em votação o ad /e/ó/e/z(/z//7z foi aprovado por unanimidade. A
seguir item 3: Abertura da disciplina de verão "Atenção a Portadores de Deficiência". A
prof'a. Danielle relatou que a disciplina Atenção a Portadores de Deficiência está com 1 1 alunos
inscritos- assim foi solicitado ao colegiada a abertura da disciplina em caráter especial. Aprovado
por unanimidade. Informou ainda. que com relação as demais disciplinas de xeião. a disciplina
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de Metodologia foi aberta especialmente para a turma 2012.2, que precisava desse número de
horas para integralizar essa carga horária. Porém, grande parte dos alunos dessa turma não se
inscreveu, mas foram informados presencialmente e por e-mail da necessidade de cumprir a
disciplina, ainda que possam deixar de ir para o estágio na próxima fase. Para a disciplina de
Filosofia, com 6 alunos, a turma não será aberta. Assim como a disciplina de Desportiva que teve
apenas 2 alunos inscritos. Posteriormente, item 4: Outros que surgirem. A prosa. Danielle
informou que em janeiro não haverá reuniões de NDE e Colegiado de curso e que as mesmas
serão realizadas na primeira semana de fevereiro para aprovação dos planos de ensino. Por fim,
Não havendo mais nada a ser discutido, a Professora Danielle agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a reunião às IOh, da qual, para constar, eu, Danielle Soares Rocha Vieira,
professora, subcoordenadora do curso, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
presentes. Araranguá, 1 6 de dezembro de 2015.
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