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ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDnqÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da quinquagésima oitava retmião ordinária do
Colegiada do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 12 de abril de 2019, às !4h00131in. na
sala Laboratório de Recursos Terapêuticos do Campus
Jardim das Avenidas da UFSC Araranguá.
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Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezenove. às quatorze horas na sala laboratório de
Recursos Terapêuticos do campus Jardim das Avenidas da UFSC Araranguá reuniram-se os
seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em Fisioterapia. devidamente
convocados: professora Ana Lúcia Danielewicz. professora Cristiane Aparecida Moran:
professora Gisele Agustini Lovatel. professora Janeisa Franck Virtuoso. professora Kelly
Mânica Marinho e Lama e discente Giorgio Silvo Ferreira Poletto. .Justifica-se ausência da
professora Daiana Cristine Bundchên. professora Lívia Arcêncio do Amaram. professora Núbia
Carelli Peneira de Avelar. por afastamento. Sob a Presidência da professora Angélica Cristiane
Ovando. coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia: quc cumprimentou a todos e
havendo quórum. deu por aberta a reunião. A professora Angélica f'ez a leitura dos itens de
pauta. Foi acrescentado o hei-n 1 : Aprovação da ata da 66' retmião extraordinária do curso de
Fisioterapia. Ato contínuo, passaram ao Item 1: Aprovação da ata da 66" reunião
extraordinária do curso de Fisioterapia. Após ampla discussão o item foi aprovado por
unanimidade. Item 2: Aprovações dos planos de ensino remanescentes avaliados em NI)E.
Os planos de ensino foram analisados pelo do NDE e enviados ao colegiado para apreciação.
Após ampla discussão, os planos foram aprovados por unanimidade. Item 3: Análise, discussão
e apreciação de documento sobre plane.lamento estratégico e plano de ação da coordenação
de Fisioterapia. A professora Angélica iniciou a leitura do documento e. durante a leitura. foram
feitas considerações e alterações apontadas pelos prof'estores. Como procedimento inicial de
acolhimento e divulgação das ações realizadas no curso. a prol'escora Gisele sugeriu que fosse
criada uma comissão para visitar as turmas. Ela se colocou a disposição. assim como o
académico Giorgio, membro do Centro Acadêmico. Foi posto em votação formação da
comissão. com a professora Gisele e o discente Giorgio. para visita aos alunos. Aprovado por
unanimidade. Ao témlino da leitura do documento, percebeu-se a necessidade de inclusão de
uma meta de interação com os docentes. A sugestão do colegiada foi aprovar o documento da
fom)a como está. incluindo posteriormente a meta "interação com os docentes''. Desta fon-na. foi
posto em votação a aprovação condicionada à inclusão do item e aprovado pela maioria. Item 4:
Apreciação do Relatório de Análise da Adequação da Bibliografia do Clurso de Fisioterapia
- UFSC Araranguá. O documento havia sido enviado por e-mail aos membros do colegiada e
não precisou de leitura na íntegra. Após a discussão de alguns pontos destacados: o item foi
posto em votação e aprovado por unallimidade. Item 5: Informes Gerais. Não houve. Por fim:
não havendo mais nada a ser discutido, a professora Angélica agradeceu a presença de todos e
deu por encenada a reunião: da qual. para constar. eu. Gíane de Farias Pereira Wtana.
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Assistente em Administração, lavrei a presente
presentes. Araranguá, 12 de abril de 2019.

ata que se aprovada 9 será assinada pelos
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