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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA ]iEUNIÃO ORDnqÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTEjiAPIA

Ata da quinquagésíma segunda reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia,
realizada no dia 19 de abril de 201 8, às 1 7h00min, na sala
308 do Campus Araranguá.
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No dia dezanove de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezassete horas, na sala 308 do Campus
Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em
Fisioterapia, devidamente convocados: professora Ana Lúcia Danielewicz, professora Daiana
Cristine Bundchen, professora Janeisa Franck Virtuoso, professora Poliana Penasso Bezena,
professora Viviane de Menezes Cáceres 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. Após, apresentou para apreciação os seguintes itens de
pauta: Item 1 : Aprovação das Atas das Reuniões 5 1' reunião ordinária e 54' reunião extraordinária
colegiada de curso; Item 2: Aprovação ad reáerendz/m do pedido de trancamento da disciplina
FQM7420-Bioquímica Básica, da Aluna Glória Padilha do Nascimento; Item 3: Aprovação dos
planos de ensino 201 8 - 1 ; Item 4: Análise e deliberação sobre a aluna Suellen dos Santos Nazario,
matrícula: 1 1204579, referente à disciplina DCS7481 - Trabalho de Conclusão de Curso l; Item
5: Aprovação da Inclusão da área de UTI dentro do estágio de Fisioterapia Cardiorrespiratória;
Item 6: Elaboração de um texto para compor o novo foldel.do campus Araranguá; Item 7:
Inclusão de disciplinas como pré-requisitos, (exemplo da disciplina DCS7478 -- Famiacologia,
como Pré-requisito para a disciplina DCS8006 - Fisioterapia em Pneumologia l e Disciplina
DCS7420 Genética como pré-requisito da disciplina DCS7449); Item 8: Aprovação dos para
ajustes no currículo 2011-1 e 2016-1 e do memorando que será enviado ao DEN; Item 9:
Discussão sobre o pedido de antecipação da Colação de Grau em Gabinete para os alunos que
reprovam no estágio da 9' fase; ltem10: Análise das estratégias para a curricularização da
extensão; Item 11: Horário 201 8-2; Item 12: Semana de recepção aos calouros 201 8-2; Item 13:
Outros que surgirem/Infomles Gerais. Colocado em votação. A pauta foi aprovada por
unanimidade. O prof. Alexandre Pediu a retirada do item 3 da pauta, porque alguns membros do
NDE não haviam analisado os planos de ensino. A seguir passou-se a discutir o item 1 : Aprovação
das Ates das Reuniões 51' reunião ordinária e 54' reunião extraordinária colegiado de curso.
O prof. Alexandre colocou em aprovação as atam. Aprovado por unanimidade. Na sequência, item
2: Aprovação ad rígeremdam do pedido de trancamento da disciplina FQM7420-Bioquímica
Básica, da Aluna Glória Padilha do Nascimento. O prof. Alexandre relatou que a aluna solicitou
cancelamento da matrícula em Bioquímica Básica, tendo em vista que a alunajá havia cursado a
disciplina, porém, Hlcado com nota abaixo da média. Neste semestre, com uma correção da nota
no histórico da aluna pelo professor da disciplina, a aluna obteve aprovação. Assim a coordenação
aprovou o cancelamento da disciplina. Colocado em votação a aprovação do dd /"eÁerendum.
Aprovado por unanimidade. Posteriomlente, item 4: Análise e deliberação sobre a aluna Suellen
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dos Santos Nazario, matricu]a: 1]204579, referente à disciplina DCS7481 - Trabalho de
Conclusão de Curso 1. 0 prof. Alexandre expôs que o caso foi discutido em reunião do NDE,
explicou que essa aluna reprovou duas vezes em TCC l e não compareceu nas reuniões. Então foi
solicitado auxílio pedagógico às Taes lclícia e Cada. Após discussão foi decidido no NDE que a
aluna tenha um acompanhamento pedagógico e curve o TCC l no próximo semestre. Colocado em
votação a aprovação da decisão do NDE. Aprovado por unanimidade. Na sequência, item 5:
Aprovação da Inclusão da área de UTI dentro do estágio de Fisioterapi'
Cardiorrespiratória. O prof. Alexandre disse que com a chegada da professora Lívia optou-s-
em utilizar a carga horária do estágio que estava sendo realizada na UBS para UTI do Hospital
Regional. Colocado em votação a decisão e aprovado no NDE. Aprovado por unanimidade. A
seguir. item 6: Elaboração de um texto para compor o novo folder do campus Araranguá. O
prof. Alexandre disse que o TAE Jonas pediu um texto à coordenação para compor o folder dos
cursos do campus Araranguá. Falou que na reunião de NDE foi discutido e elaborado um texto
que foi aprovado ad referendum, devido ao prazo para entrega. Em seguida, mostrou o texto aos
membros do colegiado. Colocado em votação a aprovação do ad /"({Áe/"endum. Aprovado por
unanimidade. Ato contínuo, item 7: Inclusão de disciplinas como pré-requisitos, (exemplo da
disciplina DCS7478 -- Farmacologia, como Pré-requisito para a disciplina DCS8006 -
Fisioterapia em Pneumologia l e Disciplina DCS7420 Genética como pré-requisito da
disciplina DCS7449). O prof. Alexandre informou que em reunião do NDE foi decidido incluir a
disciplina DCS7478 - f'armacologia como pré-requisito para a disciplina DCS8006 -- Fisioterapia
em Pneumologia l e a disciplina DCS7416 - Genética como pré-requisito da disciplina DCS7449
- Desenvolvimento Humano. Incluir no currículo conforme PCC, que foi previamente decidido.
Colocado em votação a decisão do NDE. Aprovado por unanimidade. Com a palavra a prosa.
Rafaela sugeriu incluir DCS7449 - Desenvolvimento Humano como pré-requisito para DCS703
- Desenvolvimento Infantil. Colocado em aprovação a sugestão do colegiado. Aprovado por
unanimidade. Posteriormente, item 8: Aprovação dos para ajustes no currículo 2011-1 e 2016-
l e do memorando que será enviado ao DEN. O prof. Alexandre expôs todas as alterações que
foram f'estas para simplificar o currículo 201 1-1 Após discussão o colegiado concordou com a
deliberação do NDE. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência, item 9:
Discussão sobre o pedido de antecipação da Colação de Grau em Gabinete para os alunos
que reprovam no estágio da 9' fase. O prof. Alexandre disse que alguns alunos que reprovaram
em algumas áreas do estágio do semestre passado, e que já concluíram neste semestre, solicitaam
colação de grau em gabinete antecipada. Após discussão, o NDE deliberou que esses alunos
colarão graujuntamente com os regulares da tumba, tendo em vista que as notas só serão digitadas
no final do semestre. Colocado em votação a aprovação da deliberação do NDE. Aprovado por
unanimidade. A seguir, item 10: Análise das estratégias para a curricularização da extensão.
O prof. Alexandre disse que como encaminhamento vai ser montado uma comissão para discutir
o PPC. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após, item 11: Horário 2018-2. O
professor Alexandre revisou com os membros todas as fases do horário 201 8.2. Após discussão,
colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir, item 12: Semana de recepção aos
calouros 2018-2. O prof. Alexandre disse que recebeu um memorando da direção para programar
uma recepção para os calouros. Foi sugerido que essa programação já conste também nos planos
de ensino 20 1 8.2. A prosa. Daiana disse que o horário da 1 8h é ruim e sugeriu mudar essa dinâmica.
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Por fim, Não havendo mais nada a ser discutido, o Professor Alexandre agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a reunião às 1 8hl 5min, 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 abril de 2018.
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