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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO 

DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 
Ata da septuagésima sexta reunião ordinária do 

Colegiado do Curso de graduação em Fisioterapia, 
realizada no dia 24 de março de 2022, às 14h00min via 

webconferência (devido à pandemia de covid-19) 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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, Angélica Cristiane Ovando, 

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. Participaram como convidados os professores Núbia Carelli Pereira de Avelar, 

Kelly Mônica Marinho e Lima, Janeisa Franck Virtuoso, Lívia Arcêncio do Amaral, Ana Lúcia 

Danielewicz, Heloyse Uliam Kuriki e os discentes Glória Padilha, Fabiane Perondi, Tamires 

Henrique e Laura Polo. A professora Gisele informou que a reunião iria ser conduzida em 

conjunto com o NDE. Dando início à reunião a professora Gisele apresentou para apreciação os 

seguintes itens de pauta: Item 1: Aprovação da ATA da 39ª Reunião ordinária de NDE; Item 2: 

Aprovação da ATA da 44ª Reunião ordinária de NDE; Item 3: Discussão e deliberação dos 

Planos de ensino 2022.1; Item 4: Discussão e deliberação do cronograma para repor as aulas 

práticas da BMTA da turma 2020-1 com até 40 alunos (e vagas não preenchidas disponibilizadas 

para a turma 2020-2). Requerente: Profa. Ana Lúcia; Item 5: Discussão e deliberação sobre 

retorno das atividades presenciais no semestre 2022.1; Item 6: Discussão e deliberação de 

cronograma de reunião com docentes do curso para discussões de assuntos de extrema 

importância, como a curricularização da extensão e outros; Item 7: Recomposição dos membros 

do NDE e Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia. Colocado em votação. A pauta foi 

aprovada por unanimidade. A seguir, passou-se a ser discutido o Item 1: Aprovação da ATA da 

39ª Reunião ordinária de NDE; Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Item 2: 

Aprovação da ATA da 44ª Reunião ordinária de NDE. Colocado em votação. Aprovado por 

unanimidade. item 3: Discussão e deliberação dos Planos de ensino 2022.1. A profa. Gisele 

falou sobre a semana de atividades da Prograd. As aulas para os alunos começam dia 11/04 e 

alguns professores retornam no dia 18/04 porque estão de férias. Do dia 19/03 até 03/08 aula 

normal. A Prograd pensou nessa semana de 11/04 a 18/04 para recuperar as aulas, contam como 

dias letivos do semestre. A Prograd sugeriu, para complementação da carga horária das 

disciplinas, visto que esse semestre tem 16 semanas, a opção 1: aulas no contra turno; opção 2: 

aulas nos sábados; opção 3: estender o período; pode usar intervalo; não pode fazer aula 

assíncrona. A profa. Poliana disse que todos os planos que estão no drive tem prevista esta 

semana de atividades da Prograd e atividades extraclasse, como trabalhos, para integralizar a 

http://fisio.ufsc.br/


 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CAMPUS ARARANGUÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE 
COORDENADORIA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

RODOVIA GOVERNADOR JORGE LACERDA, Nº 3201 – JARDIM DAS AVENIDAS 

CEP: 88906-072 - ARARANGUÁ – SC 
TELEFONE: +55 (48) 3721-2167 

SITE: http://fisio.ufsc.br/ 

 

2 

 

carga horária das disciplinas, que também é sugerido pela Prograd. Colocado em votação a 

aprovação dos planos que estão no drive. Aprovado por unanimidade. Após ampla discussão 

ficou decidido que as disciplinas de Introdução ao Estágio I e II terão dois momentos: atividade 

de introdução ao estágio no primeiro dia do estágio do grupo de alunos e ao final (na última 

semana de estágio) uma atividade avaliativa realizada de acordo com a preferência dos 

professores da área. Nesse semestre, o plano de ensino de Introdução II será feito pela profa. 

Poliana e o plano de ensino de Introdução I pela profa. Heloyse. Para o Estágio de Observação 

Clínica, cada aluno ficará responsável por encontrar uma concedente para fazer as 90 horas de 

observação. A coordenação vai fazer uma carta de apresentação e auxiliará os alunos que não 

conseguirem um local para fazer o estágio. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 

Item 4: Discussão e deliberação do cronograma para repor as aulas práticas da BMTA da 

turma 2020-1 com até 40 alunos (e vagas não preenchidas disponibilizadas para a turma 

2020-2). Requerente: Profa. Ana Lúcia. A profa. Ana Lúcia disse que preparou um 

cronograma para aplicar a disciplina BMTA. Vai acontecer quarta e sexta de manhã durante 9 

dias. Turma 2020-1. Colocado em votação. Aprovado unanimidade. Na sequência, Item 5: 

Discussão e deliberação sobre retorno das atividades presenciais no semestre 2022.1. A 

profa. Poliana disse que o prof. Aderbal anexou uma solicitação sobre a autorização para 

realização de aula prática de Fisiologia do Exercício (DCS7496) programada para o corrente 

calendário acadêmico 2021-2 para data 21/3/2022, realizada no Hall do prédio Mato 

Alto/CTS/Araranguá, 17 dias antes da data de estipulada para a aula e esse tempo não foi 

suficiente para realizar os trâmites do processo, e que faltavam documentos na solicitação no 

SPA. Os discentes disseram que já aconteceu a aula presencial, mesmo sem as aprovações 

necessárias por estarmos na fase 2 da pandemia. Colocado em votação a solicitação do prof. 

Aderbal. Aprovado por maioria. A professora Adriana, Poliana, Daiana, Danielle votaram contra.  

A seguir, Item 6: Discussão e deliberação de cronograma de reunião com docentes do curso 

para discussões de assuntos de extrema importância, como a curricularização da extensão e 

outros. A profa. Gisele vai fazer uma planilha para cada um colocar os horários disponíveis. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Posteriormente, item 7: Recomposição dos 

membros do NDE e Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia.  Após discussão foi 

decidido os nomes dos membros para as novas portarias. Colegiado do curso: Gisele, Poliana, 

Daiana, Angélica, Alexandre, Janeisa, Aderbal, Ana Lúcia. Outros cursos - Marcelo Freitas 

(efetivo) e Luiz Fernando Ribeiro (suplente) Verificar se continuarão ou serão indicados novos 

nomes. Discentes - Irão informar os nomes de dois efetivos e dois suplentes. NDE: Gisele, 

Poliana, Adriana, Carlos, Mirieli, Janeisa, Heloyse e Kelly. 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, 

24 de março de 2022. 
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______________________________                                 ______________________________ 

Adriana Neves dos Santos                                                          Angélica Cristiane Ovando 

 

 

 

 

______________________________                                 ______________________________ 

Alexandre Márcio Marcolino                                                     Gisele Agustini Lovatel 

 

 

 

______________________________                                 ______________________________ 

Daiana Cristine Bundchen                                                          Poliana Penasso Bezerra 

 

 

 

 

______________________________                                 ______________________________ 

Adrian Thives de Bona Sartor                                                     Mariana Lang Vieira 
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