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

Ata da quadragésima nona reunião ordinária do
Colegiada do Curso de Graduação eln Fisioterapia.
realizada no dia 19 de outubro de 2017. às 1 7h00min. na
sala 3 1 1 do Campus Araranguá.
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No dia dezanove de outubro do ano de dois míl e dezassete, às dezessete horas, na sala 3 1 1 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em
Fisioterapia. devidamente convocados: professora Angelica Cristiane Ovando. professora
Cristiane Rudolph Meneghelli, professora gane Franceschet de Sousa. professora Janeisa Franca
Virtuoso. professora Maruí Weber Corseuil Gíehl, discentes Ana Cristina Vieira Santos e
Graziela Vieíra 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 a prosa. Daiana Cristine Bundchen justificou a
ausência na reunião e a prosa. lone Jayce Ceola Schneider está afastada. Ap(5s, apresentou para
apreciação os seguintes itens de pauta: Item 1: Aprovação da ata da 48' Reunião Ordinária do
Colegiada do Curso de Graduação em Fisioterapia; Item 2: Comissão para análise do processo
23080.067669/2017-91; Item 3: Aprovação czd reÁerendz/nz do Horário 2018/]; Item 4:
Aprovação ad /'({Áe/'endz//7z do Edital de transferências e retorno 201 8/1 ; Item 5: Comissão para
análise dos pedidos referentes ao edital de transferências e retorno 201 8/1 ; Item 6: Outros que
surgirem. O prof. Alexandre colocou em aprovação da permanência da prosa. Melissa Negro
Dellacqua na reunião. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. O prof. Alexandre
pediu para acrescentar como item 6: Coordenação das atividades complementares. A discente
Graziela pediu para acrescentar na pauta como item 7: Proposta de avaliação do discente nos
estágios. Colocado em votação. A pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a
discutir o item 1: Aprovação da ata da 48' Reunião Ordinária do Colegiada do Curso de
Graduação em Fisioterapia. Colocado em votação a aprovação da ata. Aprovado por
unanimidade. Na sequência, item 2: Comissão para análise do processo 23080.067669/2017-
9]. O pi'ofessor Alexandre pediu para a prosa. Melissa que relatasse o processo. A prosa. Melissa
relatou que houve fraude de um aluno na aplicação de uma prova. Disse que deixa a critério da
comissão, a ser formada, tomar as decisões. Disse também, que o aluno se pl'opôs a conversar
durante a avaliação do processo. O prof. Alexandre perguntou quem se voluntária a fazer parte
da comissão para avaliar o processo. Os professores Alexandre. Cristiane e Maruí se dispuseram
a avaliar o processo. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Posteriormente, item 3:
Aprovação ad referendum do Horário 2018/1. O prof. Alexandre Colocou em aprovação o ato
ad /'eÂerend nz referente a aprovação dos horários 2018/1. Aprovado por unanimidade. Na
sequência, item 4: Aprovação ad rleáerelzdwm do Edital de transferências e retorno 2018/1. O
prof. Alexandre colocou em aprovação o ato ad /'(IÁerendu/ referente à aprovação do edital de
transferências e retornos. no qual se disponibilizava 1 0 vagas para transferência interna e retorno
abandono. 12 vagas para transferências externas e 7 para retorno graduado. Aprovado por
unanimidade. A seguir. item 5: Comissão para análise dos pedidos referentes ao edital de
transferências e retorno 2018/1. O prof. Alexandre perguntou quem se voluntária a fazer parte
da comissão de avaliação dos processos de transferências e retornos. Não havendo voluntários o
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prof. Alexandre deixou em aberto e disse que vai enviar. um e-mail aos demais professores
perguntando quem tem interesse em colaborar.. Posteriormente, .item 6: Coordenação das
atividades complementares. O prof. Alexandre relatou que a prosa. Poliana tem interesse em
continuar na coordenação das at.ivídades complementares por mais dois anos. Dessa forma,
perguntou se o colegiado é favorável a essa prorrogação. Colocado em votação. .Aprovado por
unanimidade. A seguir, item 7: Proposta de avaliação do discente no estágio. A discente
Graziela expôs alguns itens sobre a avaliação dos estágios. Após discussão ficou decidido que o
ponto será enviado à coordenadoria de estágio e posteriormente trazido ao NDE e colegiada.
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Como informe, o prof. Alexandre disse que
vai ter reavaliação'do curso pelo MEC início de 2018. Por fim, Não havendo mais nada a ser
discutido, o Professor Alexandre agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às
17h50min, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio, Assistente em
Administração, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá,
19 de outubro de 2017.]
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