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ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA./

Ata da quadragésima oitava reunião ordinária do
Colegiada do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 20 de setembro de 201 7. às 161)00min.
na saia 3 1] do Campus Araranguá.

2
No dia vinte de setembro do ano de dois mil e dezessete. às dezesseis horas. na saia 3] 1 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em
Fisioterapia. devidamente convocados: professor Alessandro Haupenthal. professora Cristiane
Rudo[ph Meneghe[[i. professora gane Franceschet de Sousa, professora .Taneisa Franck Virtuoso.
professor Marmelo Zalailln da Rosa. professora Maruí Weber Corseuil Giehl. discente Gt'azíela
Vieira sob a Presidência do professor Alexandre 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 as professoras Àngelica Cristiane Ovando. Daiana
Clistine Bundcllen. Poliana Penasso Bezerra justificaram a ausência na reunião e a professora
lona .Jayce Ceola Schneider está afastada. Após, apresentou para apreciação os seguintes itens de
pauta: Item 1 : Aprovação da ata da 45'. 46' e 50' Reunião extraordinária e 46' reunião ordinária
do Colegiada do Curso de Graduação en] Fisioterapia; Item 2: Aprovação dos planos de ensino
das disciplinas referentes ao semestre 201 7.2; Item 3: Aprovação ad /"e/&/'endum da Inclusão e
dos novos códigos das disciplinas do novo Departamento; Item 4: Aprovação ad /'eáe/'endu/77 da
solicitação de tl'atamento domiciliar da Aluna Cíndy Ellas da Salva (Processo n'
23080.057439/201 7-1 3); Item 5: Aprovação e formação de comissão para analisar o processo n'
23080.04502]/201 7-63: Item 6: Outros que surgirem. O prof. Alexandre pediu para acrescentar
como item 6: Apreciação das disciplinas de verão. A pauta foi aprovada por unanimidade. A
seguir passou-se a discutir o item ]: Aprovação da ata da 45", 46' e 50' Reunião
extraordinária e 46' reunião ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em
Fisioterapia. Colocado em votação a aprovação as ates. Aprovado por unanimidade. Na
sequência. item 2: Aprovação dos planos de ensino das disciplinas referentes ao semestre
2017.2. O professor Alexandre colocou em aprovação os planos de ensino das disciplinas
Cínesiologia l e Fisiologia do Exercício. Aprovado por unanimidade. Posteriormente. item 3:
Aprovação ad nláere/zd z da Inclusão e dos novos códigos das disciplinas do novo
Departamento. O prof. Alexandre lembrou que já havia repassado esse assunto como intbrlnes
gerais. No entanto. o DEN recomendou que o assunto fosse submetido à aprovação do colegiado.
O pl'of. Alexandre disse que fez a relação das disciplinas e enviou ao DEN com aprovação ad
/'e/ê/anal//77 em virtude do prazo. Dessa forma. colocou em votação a aprovação do ad
/c/&/.endz//7z. Aprovado por unanimidade. Na sequência, item 4: Aprovação ad n:acre/zelam da
solicitação de tratamento domiciliar da Aluna Cindy Ellas da Salva (Processo n"
23080.057439/2017-]3). O prof. Alexandre relatou o processo da aluna e disse que ela foi
afastada diagnosticada com depressão. raiou que a princípio e]a solicitou ] 5 dias de afastamento
que foi aprovado ad /'e/brendu/?7. Posteriormente. no término desse prazo. ela solicitou a
prorrogação por lnals 30 dias de afastamento. Colocado em votação o ad /"e&/'endu/vz e a
prorrogação do afastamento. Aprovado por unanimidade. A seguir. item 5: Aprovação e
formação de comissão para analisar o processo n' 23080.045021/2017(;Ó3..O prof. Alexandre
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relatou o processo aos membros. Disse que a assistente social do Campus encaminhou b
processo via SPA, é solicitou que fosse trazido o assunto ao colegiado Egpõs.que em virtude da
documentação para solicitação de bolsa estudantil apresentada pelo irmão. da aluna a ser autuada,
após análise da assistência estudantil, contatou-se fraude na renda familiar da aluna egressa do
curso de fisioterapia.- ])esse modo, a assistente social pediu a inclusão desse ponto para a
possibilidade da escolha .de uma comissão para análise do processo. Após discussão, foi decidido
que não compete ao colegiado avaliar e/ou julgar o referido processo. Colocado em votação
Aprovado por unanimidade. Posteriormente, item 6: Apreciação das disciplinas de verão. O
prof. Alexandre relatou que vieram alguns alunos solicitar a disciplina de genética. Disse que o
DEN recomenda a não abertura de disciplinas fora do semestre letivo a não ser para conclusão
curricular. Informóu~que a oferta da disciplina não foi aprovada pelo NDE. Após discussão, ficou
decidido a não abertura da disciplina de genética no verão. Aprovado por unanimidade. Após, o
prof. Alexandre repassou alguns informes. Disse que foi montada uma comissão para avaliar a
entrada anual de alunos no curso. Disse também, que foram inseridos alguns pontos sobre os
estágios e disse que vão ser feitas reuniões com. os receptores dos estágios depois trazidas as
discussões ao NDE e posteriormente ao colegiado. Informou sobre a escolha do dia e hora das
reuniões do colegiado. Disse que no NDE foi decidido realizar as reuniões na 2' semana do mês
na 5' feira as ] 7h. Após discussão, foi sugerido realizar as reuniões do colegiado na 3' semana do
mês na 5' feira as 17h. O prof. Alessandro informou que estará se desligando no colegiada, pois
o mesmo foi eleito subchefe da Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação/UFSC. Por fim, Nãp
havendo mais nada a ser discutido, o Professor Alexandre agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a reunião às 16h50min, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos
Prudêncio, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pelos presentes. Araranguá, 20 de setembro de 2017.
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