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ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata  da  septuagésima  quarta  reunião  ordinária  do 
Colegiado  do  Curso  de  graduação  em  Fisioterapia, 
realizada no dia 18 de novembro de 2021, às 10h00min 
via webconferência (devido à pandemia de covid-19)

Aos  dezoito  dias  do  mês  de  novembro  de  dois  mil  e  vinte  e  um,  às  dez  horas  e  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 Daiana Cristine Bundchen, professor Roger Ceccon, professora 
Poliana Penasso Bezerra, os discentes Mariana Lang Vieira e Adrian Thives de Bona Sartor, 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. A professora Gisele informou que as professoras Ione Jayce Ceola e Angélica Cristiane 
Ovando justificaram a ausência na reunião. Participaram como convidados os professores Ana 
Lúcia  Danielewicz,  Francielly  Andressa  Felipetti,  Heloyse  Uliam Kuriki,  Lívia  Arcêncio  do 
Amaral, Núbia Carelli Pereira de Avelar, Cristiane Aparecida Moran, Kelly Mônica Marinho e 
Lima,  Rafaela  Silva  Moreira  e  os  discentes  Clarice  Selau  Alexandre  e  Gabriela  Mantovani 
Baldasso. Dando início à reunião a professora Gisele apresentou para apreciação os seguintes 
itens de pauta:  Item 1:  Aprovação da ATA da 98ª Reunião Extraordinária  de Colegiado de 
curso;  Item 2:  Discussão e deliberação sobre Processo 041532/2021 referente a indicação ao 
cargo de coordenador de estágios - Requerente professor Aderbal Aguiar. Relatora professora 
Angélica  Ovando;  Item  3:  Aprovação  ad  referendum de  planos  de  ensino  do  curso  de 
fisioterapia; Item 4: Aprovação ad referendum de planos de ensino das disciplinas de anatomia I 
e II;  Item 5:  Discussão e deliberação sobre matriz  curricular  referente a curricularização da 
extensão;Item 6: Discussão e deliberação sobre TCC; Item 7: Proposta de recuperação de aulas 
presenciais  –  solicitante  Clarice  Selau  Alexandre.  Item  8:  Informes  gerais.  Colocado  em 
votação.  A pauta foi aprovada por unanimidade.  A seguir,  passou-se a ser discutido o  Item 
1:Aprovação da ATA da 98ª Reunião Extraordinária de Colegiado de curso. Colocado em 
votação. Aprovado por unanimidade. Posteriormente, item 2: Discussão e deliberação sobre 
Processo  041532/2021  referente  a  indicação  ao  cargo  de  coordenador  de  estágios  - 
Requerente  professor  Aderbal  Aguiar.  Relatora  professora  Angélica  Ovando.  A  profa. 
Gisele disse que a professora Angélica estava em aula assíncrona no momento e não poderia 
participar  da reunião.  Com a palavra a profa.  Gisele  leu o relato do processo.  Colocado em 
votação.  Aprovado  o  parecer  por  unanimidade.  Na  sequência,  Item  3:  Aprovação  ad 
referendum  de planos de ensino do curso de fisioterapia.  A profa.  Gisele disse que ficou 
alguns planos para serem aprovados e foram aprovados ad referendum Colocado em votação a 
aprovação do ad referendum, aprovado por unanimidade. Item 4: Aprovação ad referendum de 
planos de ensino das disciplinas de anatomia I e II. Colocado em votação a aprovação do ad 
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referendum.  Aprovado  por  unanimidade.  A  seguir,  item 5:  Discussão  e  deliberação  sobre 
matriz  curricular  referente  a curricularização da extensão. A profa.  Gisele  disse que na 
reunião  do  NDE foi  elaborada  uma  versão  que  será  apresentada  na  reunião.  Disse  que  foi 
encaminhado um link aos  professores para alterações  e  contribuições  no documento.  Com a 
palavra a profa. Poliana iniciou o relato da matriz por fase. Houve ampla discussão sobre as 
disciplinas e cargas horárias. Todas as fases do curso foram revisadas e analisadas.  Devido ao 
excedido  o  tempo  da  reunião  ficou  decidido  que  o  restante  desse  ponto  e  os  demais  serão 
discutidos na próxima reunião.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, 18 de novembro de 
2021.

Adriana Neves dos Santos
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