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.\ I'..\ D.,\ QLI.ADR.'\CII'SIM.'\ RELINIÀO ORDINÁRIA 1)0 COI.I;(II,\I)O I)O ('I Ipso 1)1
GRADIJ.AÇAO [M I' ]S]O']'ER.\])],,\

Ata da cluacli'agésima I'eunião ordinái'ia do C'olcgi;idt) (1{)
Guisa c]c (]iaduação cm lisiotcríipia. ietllizítda 110 dia 18
de maio de 2016. às 081l20nlin. lla salít 3o8 do ( ailll)tis
Ai-tti-ítllgutíl .

l

No día dezoito de maio do ano de dois 111il e dezasseis. às oito horas e vinte n i: altos. na sala 308
do ('impus .\raranguá. rcuniianl-se os seguintes membros clo ('olcgiaclo clo ( urso tlc
lisioleraf)ia. devidamente convocados: flroltssoia J)aluna (.'rislinc 13undchcn .Tuna. prolbssol-a
[)anicllc Soarcs Rocha Vicira. ]\4arce]o Zannin da Rosa. pro]bssora Miric]i ])cnatc]í ],íinttna
l)rolbssor Ralhei C} )dano Dutra. prolbssora Vivíanc dc N4enezcs (.'ácclcs sol) a Prcsiclência ia
coolclcnadora do C'uivo de l;ísioterapia. prolbssora Núbia Carelli de .A\dar quc cumpriil cHIou a
todos c havendo clu($1um. deu por abeira à reunião. .'\ prole. Núl)ia inlt)amou club a l)rolessora
(iisc]c /\ugustini ],o\atei- pro]bssora .]ancisa ]-ranck Virtuoso. l)rolbssora I'oliana I'cí disso
[3czcira c o l)ro]bssor Rii]he] ]nácio Barbosa.Íus]í]]caram a ausência na reunião. Na secluéncia. i}
1)10kssora Nútlia submeteu a pauta Faia apreciação cona os seguintes itens: Item l : /\lho\tição
da ala da 37" Reunião Extraordinária c 39" Reunião Ordinária do (. oleuiticlo do (urso clc
(irttcluação em I'isioteraflia. Item 2: AI)rotação dos l)lEtRas dc ensino das cliscilllinas
lo\ecologia. Genética. Biossegurança. Bioquímicti e [3iologia ( c]u]:tr c N]o]ccu]ar. ]tcm 3
.,\llro\ação dos illodelos dc l('('. Item 4: 1'roccsso: N" 33080.062571/2015-85. Solicitailtc:
Alc\andrc fx4álcio Marcolino. Assunto: Aprovação do primeiro relatório clc estágio llrol)at(\l-io.
Item 5: /\ssunto: Rcqueiímcnto para nova Avaliação. Requerente: .lusbcilli (osga clc Sousn.
Item 6: Outros club surgirem. A prolkt. [)aluna pediu para inscni uma c]úvic]a so])rc ilo\
a\a[iação no l)cinto ''outros blue surgirem''. Após. co]ocada cm \oração a l)aula ]oi al)rota(] l lloi
unanimidaclc. /\ seguir llassaram a discutir o item 1: Aprovação da ata da 37" Reunião
E\traordinária e 39" Reunião Ordinária do Colegiado do ('urso de Graduação cm
Fisioterapia. (. alagado cm votação. Adro\ado por unanimidade. Em seguida. item 2:
.Aprovação dos planos de ensino das disciplinas Toxicologia. Genética, liiosscgurança,
13ioquímica e Biologia Celular c Molecular. Ala(\s discussão colocado em votação os fIlaDos
It)iam piovaclos })or untulimidade. A seguir. item 3: Aprovação dos modelos dc T(,(:. /\ l)rolei.
\liricli apicscl lou as modificações solicitadas llelo NDE;. Ap(Ss pondclaçõcs. .\l)io\ciclo l)or
ui[ai[imicladc. N:] sccluência. Item 4: Processo: N" 231)80.062571/2015-85. Solicitantc:
.Alc\andrc l\tareia Marcolino. Assunto: Aprovação do primeiro rclat(brio dc cstzígio
prol)at(iria. Como o l)rol. Ralacl l)urra não estava cona o faroccsso cm mãos. cslc itcill Rito ll)i
cliscutlclo. Postcrionnentc. item 5: Assunto: Requerimento para nova Avaliação. Rc(lucrcntc:
.luslçcilli Costa de cousa. A piora. Núbia reloiçou quc no\ a avtiliação está pic\ ibid em caso clc
morte na Ihmília. clocnça com comi)lotação médica c meti\ o de lbrça maior. .A l)rollt. Núllia lcu
a solicitação da aluna quc cxl)ligou club l)ardeu o 'çõo porcluc a comi)anhia área mudou o l)ortiio
de cí lbaique e cla não sc atentou à mudança. A aluna anexou ao pcdiclo sonlcnlc do dia cine cla
llcrdcu o võo c não [t)i co]ocado o bi]hete do võo que e]a pegou no dia seguinte. O co]cgiuc]o
l)caiu que se.la incluído no l)roccsso o bilhete do segundo \oo. 1; caso isso ocoirti. a coortlcntição
iitl al)lotar o pcdiclo cja aluna ad rclürenclum. AI)rovaclo por unaniillidaclc. \l)ós. item 6: dúvida
sol)rc nov:i itvitliaçao. .A l)tola. Daiail:i disse Lítio liillti aluilit ilao coilaf)ílrcccti ilíl l)rii lcli:i l)iox ll c
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nao comunicou antes e nem apresentou pedido de nova avaliação e ela continua indo às aulas. A
protã Núbia explicou que ela pode assistir as aulas. mas que a aluna não enviou pedido de HOvd
avaliação no prazo estabelecido na resolução. Por Him. Não havendo mais nada a ser discutido. a
Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às IOh. da dual.
para constar. eu. Danielle Soares Rocha Vieira. professora. subcoordenadora do curso. lavilci a
presente ata que. se aprovada. será assinada pelos presentes. Araranguá. 1 8 de maio de 2016
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