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ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO 
DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da sexagésima oitava reunião ordinária do Colegiado 
do Curso de Graduação em Fisioterapia, realizada no dia 
04  de  março  de  2021,  às  14h00min,  por  via 
videoconferência.

No  dia  quatro  de  março  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  e  um,  às  quatorze  horas,  por  via 
videoconferência,reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em 
Fisioterapia,  devidamente  convocados:professora  Angélica  Cristiane  Ovando,  professora 
Adriana Neves Dos Santos, professora Kelly Mônica Marinho e Lima, professor Marcelo Freitas 
de  Andrade,  professora  Núbia  Carelli  Pereira  de  Avelar,  discentes  Isadora  Freire  Anderson, 
Mariana Lang Vieira, Anderson e Adrian Thives de Bona Sertor e Luiz André Prange da Silva 
sob a  Presidência da professora Gisele Agustini Lovatel  coordenadora do Curso de Graduação 
em Fisioterapia, que cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta à reunião.Após 
apresentou  para  apreciação  os  seguintes  itens  de  pauta:  Item 1:Discussão  e  deliberação  do 
processo 23080.006995/2021-16 referente a aproveitamento. Extraordinário de aluna do curso de 
fisioterapia;  Item 2:  Discussão e deliberação do processo 23080.005629/2021-31 referente a 
tratamento. Domiciliar de aluna do curso de fisioterapia;  Item 3:Comunicado de aprovação ad 
referendum de  disciplinas  ofertadas  para  o  convênio  de  intercâmbio;  Item  4:  Discussão  e 
deliberação sobre criação de coordenação de ações de intercâmbio;  Item 5:Aprovação do  ad 
referendum referente a comissão de eleição  para coordenação do curso de fisioterapia;  Item 
6:Aprovação do ad referendum referente ao edital de eleição para coordenador e subcoordenador 
do curso de fisioterapia;  Item 7:  Discussão e aprovação de agenda de reuniões referente ao 
semestre  2020/02;  Item 8:  Informes  gerais.  Colocado em votação  a  pauta  foi  aprovada por 
unanimidade. Na sequência passaram a discutir o item 1: Discussão e deliberação do processo 
23080.006995/2021-16 referente  a aproveitamento.  Extraordinário de aluna do curso de 
fisioterapia. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir, item 2: Discussão e 
deliberação do processo 23080.005629/2021-31 referente a tratamento. Domiciliar de aluna 
do  curso  de  fisioterapia.  A  profa.  Gisele  expôs  a  solicitação,  disse  que  a  aluna  solicitou 
tratamento domiciliar em virtude de licença maternidade. Após discussão. Colocado em votação. 
Aprovado  por  unanimidade.  Posteriormente,  item  3:  Comunicado  de  aprovação  ad 
referendum de disciplinas ofertadas para o convênio de intercâmbio.Com a palavra a profa. 
Adriana  relatou  que  foi  aprovado  ad  referendum  as  disciplinas  ofertadas  aos  alunos  de 
intercâmbio da Colômbia em virtude do período. Era necessário elencar as disciplinas em janeiro 
e  maioria  dos  membros  estavam  de  férias,  por  isso  foi  aprovado  apenas  pela 
coordenação.Colocado  ad referendum em votação. Aprovado por unanimidade.Posteriormente, 
item 4: Discussão e deliberação sobre criação de coordenação de ações de intercâmbio.  A 
profa. Gisele expôs como é o processo de intercâmbio. Falou sobre a possibilidade da criação de 
uma  nova  coordenação  de  intercâmbio  para  tratar  de  assuntos  relacionados  a  intercâmbios 
nacionais  e  internacionais  e  desta  forma ampliar  as  oportunidades  dos  alunos.  Colocado em 
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votação. Aprovado por maioria. Item 5: Aprovação do ad referendum referente a comissão de 
eleição para coordenação do curso de fisioterapia.Com a palavra a profa. Adriana informou 
que foi criada uma comissão composta pelas professoras Kelly, Adriana e Danielle expôs as 
datas do certame.Colocado o  ad referendum em aprovação.  Aprovado por unanimidade.  Ato 
contínuo,  item  6:  Aprovação  do  ad  referendum referente  ao  edital  de  eleição  para 
coordenador e subcoordenador do curso de fisioterapia.  A profa. Adriana informou que a 
comissão criou o edital para eleição de coordenador e subcoordenador do curso, tendo em vista 
que as portarias vigentes são temporárias. Colocado em votação o ad referendum. Aprovado por 
unanimidade.  Na sequência,  item 7:Discussão e aprovação de agenda de reuniões referente 
ao semestre 2020/02. A profa. Gisele expôs sobre a possibilidade de fazer reuniões semanais no 
mesmo horário. Após discussão foi decidido marcar reuniões quinzenais nas sextas-feiras às 14 
horas. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir,item 8: Informes Gerais. A 
profa. Gisele informou o desligamento do colegiado da profa. Núbia e da profa. Kelly.Por fim, 
não havendo mais nada a ser discutido, a professora Gisele agradeceu a presença de todos e deu 
por  encerrada  a  reunião  às  15h00min,  da  qual,  para  constar,  eu,  Márcia  Elida  Domingos 
Prudêncio, Assistente em  Administração,  lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 
pelos presentes. Araranguá, 04 de março de 2021.
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