
e
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUÁ-ARA

RUA PEDRO JOÁ0 PEREIRA, NO 150, BAIRRO MATO ALTO - CEP 88900-000 - ARARANGUÁ-SC
TELEFONES:+ 55(048) 3721-6448/ + 55(048) 3522-2408/ FAX + 55(048) 3522-2408

www .ara rangua . u fsc .br

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

Ata da quadragésima sexta reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 14 de junho de 2017, às 10h00min, na
sala 321 do Campus Araranguá.
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No dia quatorze de junho do ano de dois mi] e dezessete, às dez horas, nâ sala 321 do Campus
AI'aranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em
Fisioterapia. devidamente convocados: professor Alessandro Haupenthal, professora Danielle
Soares Rocha Vieira. professor Marmelo Zannin da Rosa, professora Poliana Penasso Bezerra sob
a Presidência do professor Ajexandre Marcio Marcolino. subcoordenador do Curso de
Graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta a
reunião. O prof. Alexandre informou que os professores Daiana Cristine Bundchen, Janeisa
Franck ViNuoso. Mirie]i Denardi Limana e Rafae] Inácio Barbosa justificaram a ausência na
reunião e a professora lone Jayce Ceola Schneider está em período de férias. Após, apresentou
para apreciação os seguintes Itens de pauta: Item 1: Parecer do procedimento disciplinar
referente ao memorando 67/GR/201 7; ]tem 2: Resultado do edital transferências e retornos para
o semestre 201 7.2 do curso de Fisioterapia. Relator: Prof. Dr. Alessandro Haupental; Item 3:
Aprovação ad /'e/êrendum do 2' relatório de acompanhamento dos alunos egressos do curso de
Hlsioterapia; Item 4: Discussão sobre a abertura de disciplinas na modalidade de inverno: Item
5: Aprovação ad re/brendu/m dos planos de ensino das disciplinas 2017.1 dos professores
substitutos: Item 6: Outros que surgirem. A pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir
passou-se a discutir o item 1 : Parecer do procedimento disciplinar referente ao memorando
67/GR/2017. A prosa. Poliana fez o relato do processo referente à denúncia. Disse que em
31/05/]7 reuniu-se com os professores Danielle e Rafael para conversar com o aluno. Na
conversa foi identiHtcado que o perfil não era o do aluno. Desse modo. o aluno redigiu uma carta
declarando não ter feito nenhuma postagem. A carta foi assinada por ele e pelos professores.
Após discussão o colegiado decidiu para o encerramento do processo, uma vez que o avaliou
sem punição. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência: item 2:
Resultado do edital transferências e retornos para o semestre 2017.2 do curso de
Fisioterapia. Relator: Prof. Dr. Alessandro Haupental. O prof. Alessandro relatou que o
processo seletivo teve o seguinte resultado: dos 8 processos recebidos (6 de transferência externa
e 2 de retorno graduado) todos foram deferidos uma vez que atingiram os pré-requisitos
solicitados. O prof. Alexandre relatou que os processos foram aprovados ad /"eÁerendum. Assim.
colocou em votação a aprovação do ad /"eÁe/"e/zdum. Aprovado por unanimidade. Posteriormente.
item 3: Aprovação ad riqáerenz/wm do 2' relatório de acompanhamento dos alunos egressos
do curso de fisioterapia. A prosa. Poliana expôs o relatório fazendo o relato de todos os itens.
O prof. Alexandre informou que o relatório foi aprovado ad ré;/êfendum. Dessa forma, colocou
em votação a aprovação do czd /"eÁe/'endz//7?. Aprovado por unanimidade. Na sequência. item 4:
Discussão sobre a abertura de disciplinas na modalidade de inverno. O prof. Alexandre
relatou que dois alunos solicitaram a abertura de duas disciplinas para cursar nas férias de
inverno: Genética e Remato]ogia. Disse que o prof. Rafae] expôs que não é viável, tendo em
vista a falta de professores e tempo restrito; mas que iria trazer o assunto ao colegiado. Colocado
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em votação o colegiado decidiu não solicitar a abertura das disciplinas. Aprovado por
unanimidade. A seguir, item 5: Aprovação az/ rieáerezzd m dos planos de ensino das
disciplinas 2017.1 dos professores substitutos. O prof. Alexandre relatou que os planos de
ensino foram aprovados no NDE e aprovados ad /"(Úerendum pela coordenação. Dessa forma,
colocou em votação a aprovação do ad r( Áerendum. Aprovado por unanimidade. Por ülm, Não
havendo mais nada a ser discutido, o Professor Alexandre agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a reunião às llh00min, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos
Prudêncio, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pelos presentes. Araranguá, 14 de junho de 201 7.

38
39

40

41

42

43
44

45
46

@
@« \


