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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDAREUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata  da  septuagésima  segundareunião  ordinária  do 
Colegiado  do  Curso  de  graduação  em  Fisioterapia, 
realizada no dia 19 de agosto de 2021, às 10h00min via 
webconferência (devido à pandemia de covid-19)

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas via webconferência, 
reuniram-se  os  seguintes  membros  do  colegiado  do  curso  de  graduação  em  Fisioterapia 
devidamente  convocados:professora  Adriana  Neves  dos  Santos,  professor  Alexandre  Márcio 
Marcolino,  professora  Angélica  Cristiane  Ovando,  professora  Daiana  Cristine  Bundchen, 
professora Ione Jayce Ceola, professor Marcelo Freitas de Andrade, professora Poliana Penasso 
Bezerrae os discentes Adrian Thives de Bona Sartor, Mariana Lang Vieira e a suplente Isadora 
Freire  Anderson,  sob  a  Presidência  da  professora  Gisele  Agustini  Lovatel,  presidente  do 
colegiado  do  Curso  de  Graduação  em  Fisioterapia,  que  cumprimentou  a  todos  e  havendo 
quórum, deu por aberta à reunião. Como convidada a professora Mirieli Denardi Limana. Dando 
início à reunião a professora Gisele apresentou para apreciação os seguintes itens de pauta: Item 
1: Aprovação da ATA da 70 Reunião Ordinária de Colegiado de curso; Item 2: Aprovação da 
ATA da 71ª Reunião Ordinária de Colegiado de curso;  Item 3: Discussão e deliberação sobre 
solicitação  de  aprovação  de  retorno  presencial  do  estágio  de  Fisioterapia  Hospitalar  - 
Requerentes Professoras Daiana e Danielle; Item 4: Discussão e deliberação sobre solicitação de 
aprovação de retorno presencial de um dos campos do estágio de Fisioterapia em Pediatria – 
Requerente Professora Cristiane Moran;  Item 5: Discussão e deliberação sobre solicitação de 
antecipação de formatura; Item 6: Discussão e deliberação sobre Projeto de Retorno Presencial 
de aulas práticas;  Item 7: Informes gerais. A profa. Mirieli solicitou a retirada do 4º ponto e 
pediu a inclusão de dois pontos: 1- Aprovação do estágio de Geriatria e Saúde da Mulher para o 
próximo semestre.  2- Discussão e deliberação sobre a aluna Carolina Holts.  A profa.  Gisele 
pediu a inclusão de um item: 1- Critérios para Coordenador e Subcoordenador. Colocado em 
votação.  A pauta foi  aprovada por unanimidade.  A seguir,  passou-se a ser  discutidoItem 1: 
Aprovação da ATA da 70 Reunião Ordinária de Colegiado de curso. Colocado em votação. 
Aprovado  por  unanimidade.Item  2:  Aprovação  da  ATA  da  71ª  Reunião  Ordinária  de 
Colegiado de curso. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.Na sequência,  Item 3: 
Discussão e deliberação sobre solicitação de aprovação de retorno presencial do estágio de 
Fisioterapia Hospitalar - Requerentes Professoras Daiana e Danielle. Colocado em votação, 
aprovado por  unanimidade.  Na sequência,  A seguir,  item 4:Discussão e  deliberação sobre 
solicitação de antecipação de formatura. A profa. Gisele disse que alguns alunos fizeram a 
solicitação para antecipação da formatura do próximo semestre. Falou que tem duas turmas para 
colar grau 9ª e 10ª fase. Após discussão, o ponto foi aprovado para todos os alunos dessas turmas 
que solicitarem. Essa aprovação implica na finalização da disciplina de Introdução ao Estágio II 
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e da disciplina  de TCC II até  o final  do segundo ciclo 17/12/21 de estágio necessário  para 
integralização do curso e possibilitar a colação de graunos termos da Medida Provisória nº 934, 
de 1º de abril de 2020, e da Portaria MEC no 374, de 3 de abril de 2020 eResolução Normativa 
Nº 71/2020/CGRAD, de 8 de Abril de 2020sequência, Item 6: Discussão e deliberação sobre 
Projeto de Retorno Presencial de aulas práticas. A profa. Gisele disse que trouxe a situação 
de retorno das atividades práticas presenciais em NDE e colegiado. Disse que enviou a proposta 
de retorno aos professores e a profa. Ana Lúcia não aceitou a proposta. Após ampla discussão 
considerando que a disciplina é da profa. Ana Lúcia será sugerido a professora enviar uma contra 
proposta ao colegiado até 10/09/21. Falou também que enviou e-mail para profa. Ana Elise e não 
recebeu proposta de retorno. A profa. Ione disse que vai informar ao Departamento a situação 
das  disciplinas  de  Cinesioterapia  e  Neurologia  para  eles  resolverem.  colocado  em  votação. 
Aprovado por  unanimidade.A  profa.  Gisele  disse  que  o professor  Alexandro  apresentou um 
plano de reposição, considerando a opinião dos alunos, que será nos dias 19 e 20 de novembro. 
Colocado  em  votação.  Aprovado  por  unanimidade.  Na  sequência,  Item  7:  Aprovação  do 
estágio de Geriatria e Saúde da Mulher para o próximo semestre. A profa. Mirieli disse que 
as professoras Ana Lúcia, Janeisa e Ione tem interesse de retorno 25 de outubro 100% presencial 
com restrição de espaço. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.A seguir,  item 8: 
Discussão e deliberação sobre a aluna Carolina Holts.  A profa.  Mirieli  disse que a aluna 
concluiu o estágio de Pediatria, mas quando iniciou o estágio de ortopedia passou mal e sofreu 
um AVC. A aluna apresentou um atestado de 21 dias, porém, solicitou retornar ao estágio. Após 
ampla discussão, o colegiado indeferiu a solicitação da aluna, de acordo com a resolução 17, que 
não prevê a possibilidade de realizar  acompanhamento domiciliar  nos estágios. Caso a aluna 
queira retornar tem que apresentar um atestado médico dizendo que está liberada e apta para 
realizar as atividades.Posteriormente, item 9: Critérios para Coordenador e Subcoordenador: 
profa. Gisele expôs sobre a necessidade de ajustarmos os critérios de pontuação para indicação 
dos cargos que envolvem o curso de fisioterapia, para que todos os docentes contribuam nesses 
cargos  em algum momento.  Aprovado  por  unanimidade  a  elaboração  de  propostas  em uma 
planilha para ser analisado em uma próxima reunião.item 10: Informes gerais. não houve. Por 
fim,  não havendo mais nada a ser discutido, a Professora  Gisele Agustini Lovatel agradeceu a 
presença  de  todos  e  deu  por  encerrada  a  reunião,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 agosto de 2021.

Adriana Neves dos Santos

Gisele AgustiniLovatel
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Angélica Cristiane Ovando

Alexandre Márcio Marcolino

Daiana Cristine Bundchen

Ione JayceCeola

Marcelo Freitas de Andrade

Adrian Thives de Bona Sartor

Mariana Lang Vieira
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