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

Ata da quinquagésima nona reunião ordinária do
Colegiada do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 10 de maio de 2019, às 15h00min. na
sala Laboratório de Recursos Terapêuticos do Campus
Jardim das Avenidas da UFSC Araranguá.
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Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezanove. às quinze horas na sala laboratório de
Recursos Terapêuticos do campus Jardim das Avenidas da UFSC Araranguá reuniratn-se os
seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em Fisioterapia. devidamente
convocados: prof'essora Ana Lúcia Danielewicz. Prof Bernarda Walmott Borges. professora
Cristiane Aparecida Moran. professora Janeisa Franck Virtuoso. prof'essora Kelly Mõnica
Marinho e Lima sob a Presidência da professora Angélica Cristiane Ovando. coordenadora do
Curso de Graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a todos e havendo quórum. deu por
aberta a reunião. A prof'a. Angélica disse que .justifica-se ausência da prof'essora Daiana Cristine
Bundchên, professora Lívia Arcêncio do Amaram. professora Núbia Carelli Pereira dé Avelar.
professora Gisele Agustini Lovatel por afastamento. Após. a professora Angélica colocou em
apreciação os seguintes itens de pauta: item ] : Aprovação das atas da 57' e 58' reunião ordinária
do colegiado do curso de Fisioterapia; Item 2: Discussão e apreciação de fomlulário do MEC
Dimensão l : Organização Didático-Pedagógica; Item 3: Aprovação do horário das disciplinas
do curso de Fisioterapia para 2019.2; Item 4: infomles gerais. A pauta foi aprovada com a
inclusão de mais 2 itens. 4: Aprovação da portaria de distribuição das vagas para transhrências e
retomos. 5: Aprovação da composição da comissão para análise dos processos de transferências
e retornos: assim o item 4 passou a ser o item 6. A seguir, passaram ao item 1 : Aprovação das
atam da 57' e 58" reunião ordinária do colegiado do curso de Fisioterapia. Colocado em
votação. o item foi aprovado por unanimidade. Posteriormente. item 2: Discussão e apreciação
de formulário do MEC Dimensão l: Organização Didático-Pedagógica. A prosa. Angélica
relatou que ela e a prosa. Gisele com a ajuda da prosa. Kelly elaboraram o documento. Disse que
passou em reunião do NDE e recebeu angumas contribuições na sua construção. Após fez a
leitura aos membros do colegiada que também contribuiu com algumas alterações. Colocado em
aprovação. aprovado por unanimidade. Item 3: Aprovação do horário das disciplinas do curso
de Fisioterapia para 20]9.2. A professora Angélica disse que mandou os horários aos membl'os
por e-mail. Falou que houve poucas alterações em relação ao horário do semestre passado.
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Item 4: Aprovação da portaria de
distribuição das vagas para transferências e retornou. A prosa. Angélica disse que o curso
tem ]9 vagas para serem divididas nas 3 alíneas. Sendo assim. íêz a seguinte distribuição: 4
vagas para transferência intema, ] ] vagas para transferência extema e 4 vagas para retomo
graduado. Falou que os requisitos para participar da seleção continua o mesmo. ter cursado 72
horas aula de Anatomia. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência, Item
5: Aprovação da composição da comissão para análise dos processos de transf'erências e
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retomos. A prosa. Angélica perguntou quem poderia compor a comissão junto com ela para
analisar os processos: Manifestou-interesse as professoras Kelly e Janeisa. Colocado em votação
Aprovado por unanimidade. Item 6: Informes Gerais. Não houve. Por Him, não havendo mais
nada a serdiscutido, a professora Angélica agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião, da qual, para. constar,. eu, Márcia Elida Domingos Prudência, Assistente em
Administração: lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá,10 de maio de 2019. / '' .
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