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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da quadragésima quinta i'eunião ordinária do
Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 23 de novembro de 2016. às 10h00min.
na sala 306 do Campus Araranguá.

2.
No dia 'ç'ante e três de novembro do ano de dois mi] e dezasseis. às dez horas. na sala 306 do
Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do Curso de Fisioterapia.
devidamente convocados: professor A]essandro Haupentha]. professora Daiana Cristine
Btmdchen- professora Danielle Soares Rocha Vieira. professora gane Franceschet de Souza.
professora lona .Tayce Ceola Schnelder. professora .Taneisa Franck Virtuoso. prof'essor Marcelo
Zannin da Rosa. prol'escora Poliana Penasso Bezerra. prof'essora Viviane de Menezes Cáceres.
sob a Presidência do coordenador do Curso de Fisioterapia. Professor Raf'ael Início Barbosa que
cumprimentou a todos e ha-.'endo quórum. deu por aberta à reunião. Na sequência. o prof'essor
Rafael submeteu a pauta para apreciação cona os seguintes itens: ]tem ]: Análise do Processo
23080.052425/201 6-22. Requerente: Mana Eduarda Alves Linhares. Assunto: Solicitação de
tratamento domlclliar. Item 2: Aprovação ad re#/edz.//77 dos processos de transferência e retorno
pala o semestl'e 2017.1. Item 3: Discussão sobre o pré-requisito da disciplina ARA7023 -
Bioquímica Fisiológica. Item 4: Carga horária da disciplina Estágio de Observação referente ao
semestre 20] 6.2. Item 5: Outros que surgirem. O prof. Rafael solicitou a inserção do seguinte
item de pauta: solicitação de dispensa de disciplina por meio do Memorando 1 75/201 6. A pt'ofa.
Poliana solicitou a inclusão do item de pauta: Comissão de alunos egressos. Colocado os pontos
em \citação. Aprovado por unanimidade. A seguir passaram a discutir o item 1: Análise do
Processo 23080.052425/20]6-22. Requerente: Mana Eduarda Alves Lineares. Assunto:
Solicitação de tratamento domiciliar. O prof. Raf'ael explicou que a aluna pediu prorrogação
do tratamento domicíliar cojn base no laudo do ortopedista por mais 90 dias. Em seguida leu o
pedido de prorrogação da aluna. Colocado em discussão. Colocado em votação. Aprovado por
tuaanimidade. Em seguida. item 2: Aprovação az/ r(;fere/zdzlm dos processos de transferência e
retorno para o semestre 20]7.1. O prof. Rafael informou que ele e os professores Alessandro.
Mirie[i e Po]iana fizeram a análise de ] 0 processos e disse que apenas ] processo foi indeferido
pela ausência do pié-requisito da disciplina de Anatomia. O prof. Rafael explicou a necessidade
de apl'ovação ad /e/&/'endu/?z em virtude do prazo de devolução dos processos ão DAE. Colocado
em ''-'citação o ad /e/c'/'endtr/77. Aprovado por unanimidade. A seguir. ieclr 3: Ê)âsctíssãa s }g rc }
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Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência. Item 4: Carga horária da
disciplina Estágio de Observação referente ao semestre 20]6.2. O prof. A]exandre explicou
sobre as dificuldades de fechamento da carga horária do estágio observacional. Colocado em
discussão. A profà. Danielle disse que será necessário veriHcar se os alunos cumpriram o
mínin[o estabelecido pela coordenação de estágio. Foi sugerida a realização de Lm] relatório para
compensam' a carga horária faltante. Colocado em votação o seguinte encaminhamento:
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cumprimento da carga horária associado ao relatório e que o professor Alexandre irá fazer um
cer. Aprovado por unanimidade. Posteriormente, item 5: . solicitação de dispensa J:e

disciplina por meio do Memorando 175/2016. A prosa. Danielle explicou a dispensa
das

discip inaâ conforme constante no memorando. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade Após, item 6: Comissão de alunos egressos. A prosa. Poliana explicou que faz
parte do PCC do curso o acompanhamento do egresso e que existe uma comissão para

isso, mas

a portaria já está ;encida. Explicou também os próximos passos para a comissão. As professoras
Poliana e lane 'se propuseram a compor a comissão. A prosa. Viviane sugeriu levar o ponto de
pauta para o colegiado de departamento. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A

seguir, como informe a prosa.'Poliana pediu para discutir as faltas frequentes do aluno da 7' fase.
A prosa. Daiana e prosa. Danielle 'também . demonstraram preocupação- Foram

discutidas

estratégias. A prosa. Danielle leu o e-mail de um dos alunos da graduação preocupado por zelar
pelo património público. Ela sugeriu que a coordenação entre em contato éom a biblioteca para
ser realizada uma campanha. Por Him, Não havendo mais nada a ser discutido, o professor Rafael
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às l Ih00min, da qual, para constar.
eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que,
se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 23 de novembro de 201 6.
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