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.v].'\ ]),\ Qt,r.\DR.AGESIMA QUARTA RrlijT'.lIdO ORDINÁRIA DO COLEGIADA DO
C'LJRSo DE GRADLJAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da quadragésima quaila reunião ordinária clo

Colegiado do Curso de Graduação em Físioterapia-
realizada no dia 28 de setembro de 2016. às 08h20miil.
na sala 306 do Campus Araranguá

l
No cita \ intc e oito clo mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis. às oito horas e vinte
miiautos. na sala 306 do Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do
(.uivo -le [:is.].:.geral)ia. dex'ídamente convocados: professor Alessandro Haupenthal. plolêssora
Daíalla (.rístinc Buildchen. professora .laneísa l;ranck Virtuoso, professor T\4arcelo Zannin da
Rosa- l)!olbssoia l\4írieli Denardi Limana. Proltssor Rafael Ináclo Barbosa. pioltssora Vix,iailc
cjc Mcnczcs (:tccles- sob a Presidência da sub-coordei)adora do Curso de Fisioterapia. protLssoro
Daniclle Soalcs Rociltl viciia que cumprimentou a todos e havendo quórum. deu por allcita i}
lcunião. N:! scquêilcia. a professora Danielle subilleteu a pauta para apreciação com os seguiiltcs
itclls: !teitl l : .''-l)!ovação da ata da 43" Reunião Ordinária do ('olegiado do curso de gladuaçãt}
cln llsíolcrallia. Item 2: .,\provação í/c/ /e/é'/ec////77 Processo 23080.052425,/20 1 6-22. Requeicntc:
NÍaiia [ luatcla .,\ivcs ].inhames. Assunto: So]icitação de tratamento domíciliar. Item 3
,'\pic)x anão lloi:t:ios sclnestic lctíx,o 201 7.1 . Item 4: Alteração do Regimento liltcnlo do ('uls(}
dc [:is]olclal)i 1. iÉcni 5: Rccom})osição dos nlunhros do colegiada do Curso de Fisioteral)itt.
ãteriB í): .'C\fiioxação do Plano de Ensino da disciplina de Desenvolvimento Humano. Item 7:
.':tl)rotação Lias alia-a(;õcs ]lo Regimento de 'lC(.. Item 8: Requerimento para nova avaliação.
Rccluciciltc: rviil']üH de O]íveira ]-ulsceil'e. Item 9: Requerimento para HO'v'â a'çaliação.
Rcqucic! tc: Vuii (}ooltcn de Souza. Item 10: Outros que surgirem. Colocado os pontos ci l
votaçiio. .,\pio\ a({o ].)oi u]]animidade. A seguir passaram a discutir o item ] : Aprovação da ata
da 43" iicunilio (ordinária do Colegíado do curso de graduação em fisioterapia. Ata en\iacia
l)oi c-lilail. (oloct.do ci l Notação. Aprovada por unanimidade. Em seguida. item 2: Aprovação
í/í/ /a/'b/t'/?ríz?i'J-z ]:'rocesso 23080.052425/2016-22. Requerente: Mana Eduarda Alvos
1,1rHÉlu!'cs. 4 surllo: Solicitação de tratamento domiciliar. A proth. Danielle apl'isentou a
situam:ão ci.t ;llünz! c cxf)ligou sobre a apto\açào ac/ /-e/ê'/enc/ir/7? do processo em questão. Disse
club Lo(Id::, ..s discif)liilas club a requerente está cursando são passíx:eis de tratamento domiciliat' c
uuc ciclos os pi'olLssorcs que ministram disciplinas para a aluna .já it)ram ax'usados lbrmalmcntc
1)(,] c-illttil. CoÍocdcio cn \otztção. Aprovado poi unanimidade. A seguir. item 3: Aprovação
EloriiEios se mestre ]cti\:o 201 7.] .(.alagado em discussão. Colocado em votação. Aprovado l)oi
unilr.iiillciacic. l\it sccluêilcia. Item 4: .Alteração do Regimento Interno do Curso dc
}';sÊipEci'zlpliÊ. i'ol (iiscutiulo sobre a par'ticípação de um representante do CRER;ITO. c ctccidicl(l
club ct'tc ítcn) l)cita inecci-á no ]cgimento. 'l'aml)ém it)í discutido sobre suplentes para cada
inCluI):(} clo cole.!iiiü]). este itens será discutido ü.flui'amenlc. Posteriormente. item 5:
xictípíii!)osiçào dos mücilit)ros do colegiado do Curso de Fisioterapia. A llloilt. [)anicllc citou
ns }i{,i)]cs clob l:.-olbssoi':s que estão atualmentc compondo o colegiada. O I'rof. Giovaili solicitou
tl saída (lc:, c ct)lcgíacio. l)rollt. Giselc está eill alhsltul ente e prof. Alexandre assumiu o cargo cJc
cotllciel)adoi clc c liigios clo cuido. desta {brma. o mesmo fará parte do colegiada. Prole. Núbilt
.{iml,c]-.] cslf] ci11 0t:tStC:H]CRtQ. Deste modo- há duas vagas em aberto para este colegiada. Deste
]uc-cll, o l)icclicllilnei io dcsuts \:asas será decidido em reunião de Departamento. Aprovado })oi
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unanimidade. Após, item 6: Aprovação do Plano de E.nsino dp disciplina de
Desenvolvimento Humano. Colocado em discussão. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. A seguir, item 7: Aprovação das alterações no Regimento de TCC
Apresentado pela prosa. Danielle o que foi discutido pelo NDE. As coordenadoras de TCC l e ll
definiram que os critérios de avaliação do trabalho escrito do TCC ll serão entregues aos
membros da banca no momento da entrega do trabalho e não no momento da apresentação. Os
trabalhos que serão apresentados em forma de artigo deverão ser eil.tregues à banca exaininadora
de acordo com as normas da revista escolhida. Os novos critérios de avaliação para TCC l e ll
tanto para prometo, monografia e artigo serão mais detalhados de acordo com cada seção do
trabalho. Colocado em discussão. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na
sequência, item 8: Requerimento para nova avaliação. Requerente: Mirian de Oliveira
Luisceire. A prosa. Danielle apresentou a solicitação da aluna. Colocado em discussão. A aluna
alega que houve uma consulta de emergência com mastologista, porém, no atestado apresentado
pela aluna há referência sobre consulta eletiva. Pedido indeferido e sugerido pelo colegiado que a
aluna apresente um atestado que demonstre caráter de urgência. Aprovado por unanimidade. A
seguir, item 9: Requerimento para nova avaliação. Requerente: Yuri Gootten de Souza. A
prosa. Danielle apresentou a solicitação do aluno. Colocado em discussão. O aluno alega que
houve uma cirurgia para extração dentária, porém, no atestado apresentado pelo aluno há
referência sobre consulta eletiva. Pedido indeferido e sugerido pelo colegiado que o aluno
apresente um atestado que demonstre caráter de urgência. Aprovado por unanimidade. Por fim,
Não havendo mais nada a ser discutido, a Professora Danielle agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a reunião às 09h10min, da qual, para constar, eu, Daiana Cristine Bundchen,
professora, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 28
de setembro de 2016.
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