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

Ata  da  septuagésima  quinta  reunião  ordinária  do 
Colegiado  do  Curso  de  graduação  em  Fisioterapia, 
realizada no dia 25 de fevereiro de 2022, às 10h00min 
via webconferência e presencial (devido à pandemia de 
covid-19)

Aos  vinte  cinco  dias  do  mês  de  fevereiro  de  dois  mil  e  vinte  e  dois,  às  dez  horas  via 
webconferência  e  presencial,  reuniram-se  os  seguintes  membros  do  colegiado  do  curso  de 
graduação  em Fisioterapia  devidamente  convocados:  professor  Aderbal  Silva  Aguiar  Junior, 
professora  Angélica  Cristiane  Ovando,  professor  Alexandre  Márcio  Marcolino,  professora 
Daiana Cristine Bundchen, professora Ione Jayce Ceola, professora Poliana Penasso Bezerra, 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.  Professores  que  participaram como convidados:  Lívia  Arcêncio  do Amaral,  Janeisa 
Franck Virtuoso.  Dando início  à  reunião  a  professora  Gisele  apresentou  para  apreciação  os 
seguintes itens de pauta: Item 1: Aprovação da Ata da reunião 101 extraordinária de colegiado. 
Item 2: Da reposição das práticas de neuro I, os alunos sugeriram que a professora Angélica 
disponibilize as aulas gravadas no moodle e os alunos irem acompanhar as professoras de neuro 
nos dias de estágio, professoras Poliana e Gisele. Os alunos iriam observar para relacionar o 
aprendizado do material digital que a Angélica enviou com a prática realizada no estágio. Por 
exemplo, são 4 grupos por tarde de atendimento. 4 alunos observar (1 para cada grupo). São 18h 
aula para reposição e são 27 alunos. Poderiam repor metade por vídeo (9h) e metade presencial 
(9h).  Assim,  cada  aluno iria  duas tardes  presencialmente,  para ser  uma semana por  grupo e 
fechar todos os grupos fechariam em 12 semanas. Item 7: Proposta de recuperação de parte da 
carga horária da menção P de algumas disciplinas distribuídas ao longo do semestre através de 
acompanhamento  das  aulas  do semestre  corrente,  cursos,  seminários  entre  outras  atividades. 
Solicitante  Professor  Aderbal.  Item  8: Discussão  e  deliberação  sobre  estágios.  Menção  P. 
Quebra  de  pré-requisito. Item 9: Discussão  e  deliberação  sobre  menção  P  da  disciplina  de 
cinesioterapia.  Item 10: Discussão e deliberação sobre menção P da disciplina de anatomia. 
Item 11: Aprovação da tabela de horários do curso.  Item 12:  Discussão e deliberação sobre 
curricularização da extensão.  Item 13: Estágios.  Item 14: Coordenação e vice-coordenação de 
curso. Item 15: 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  reunião  101 
extraordinária de colegiado. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.  Item 2:  Da 
reposição das práticas de neuro I, os alunos sugeriram que a professora Angélica disponibilize as 
aulas gravadas no moodle e os alunos irem acompanhar as professoras de neuro nos dias de 
estágio, professoras Poliana e Gisele. Os alunos iriam observar para relacionar o aprendizado do 
material digital que a Angélica enviou com a prática realizada no estágio. Por exemplo, são 4 
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grupos por tarde de atendimento.  4 alunos observar (1 para cada grupo).  São 18h aula para 
reposição e são 27 alunos.  Poderiam repor metade por vídeo (9h) e metade  presencial  (9h). 
Assim, cada aluno iria duas tardes presencialmente,  para ser uma semana por grupo e fechar 
todos os grupos fechariam em 12 semanas. Esse ponto já foi discutido na reunião anterior. A 
seguir, item 7: Proposta de recuperação de parte da carga horária da menção P de algumas 
disciplinas distribuídas ao longo do semestre através de acompanhamento das aulas do 
semestre  corrente,  cursos,  seminários  entre  outras  atividades.  Solicitante  Professor 
Aderbal. Após discussão foi aprovado essa proposta do prof. Aderbal. Todos os professores irão 
inserir no seu plano de ensino dias 18, 19 e 20 de abril como acolhimento e planejamento de  
retorno a pandemia. Também pedir para os alunos trazerem as demandas. Colocado em votação. 
Aprovado por unanimidade. Na sequência, item  8:  Discussão e deliberação sobre estágios. 
Menção P. Quebra de pré-requisito.  A profa. Gisele disse que conforme a resolução 149/Cun 
os alunos não deverão ser prejudicados. Após discussão foi decidido fazer um documento com 
quantitativo de alunos por disciplina que estão represados. Alunos e carga horária. Colocado em 
votação. Aprovado por unanimidade. Posteriormente,  item 9: Discussão e deliberação sobre 
menção  P  da  disciplina  de  cinesioterapia.  Discutido  no  item  8.  Ato  contínuo,  item  10: 
Discussão e deliberação sobre menção P da disciplina de anatomia. Discutido no item 8. Na 
sequência,  item  11:  Aprovação  da  tabela  de  horários  do  curso. Colocado  me  votação. 
Aprovado com o ajuste  do  estágio  de  ortopedia  DCS7902.  A seguir,  item 12:  Discussão e 
deliberação sobre curricularização da extensão. A profa. Gisele disse que trouxe esse ponto 
para  lembrar.  Após  discussão  foi  decidido  passar  esse  assunto  nos  dias  19  e  22  de  abril. 
Colocado  em votação.  Aprovado  por  unanimidade.  Após,  item  13:  Estágios. A  professora 
Gisele informou que a professora Daiana Cristine Bundchen é a nova coordenadora de Estágio. 
Posteriormente, item 14: Coordenação e vice-coordenação de curso. A profa. Gisele disse que 
vai ficar só como coordenação e vai colocar duas alunas como projetos de extensão PIBE. Após 
discussão foi decidido abrir edital  para eleger um subcoordenador. Prontificaram-se em fazer 
parte  da  comissão  eleitoral:  profa.  Angélica,  profa.  Ione,  prof.  Alexandre.  Colocado  em 
aprovação.  Aprovado por  unanimidade.  Item 15:  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, 25 de fevereiro de 2021.

Gisele Agustini Lovatel

Alexandre Márcio Marcolino

Angélica Cristiane Ovando

Aderbal Silva Aguiar Junior

Daiana Cristine Bundchen
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Poliana Penasso Bezerra
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