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ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 
Ata da septuagésima oitava reunião ordinária do 

Colegiado do Curso de graduação em Fisioterapia, 
realizada no dia 1º de julho de 2022, às 13h30min na sala 

219A do Jardim das Avenidas. 

 

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos na sala 

219ª do Jardim das Avenidas no Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde, reuniram-se os 

seguintes membros do colegiado do curso de graduação em Fisioterapia devidamente 

convocados: professor Alexandre Márcio Marcolino, professora Ana Lúcia Danielewicz, 

professora Angélica Cristiane Ovando, professora Cristiane Moran, professora Daiana Cristine 

Bündchen, professora Poliana Penasso Bezerra, a discente Mariana Lang Vieira, sob a 

Presidência da professora Mirieli Denardi Limana, presidente do colegiado do Curso de 

Graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta à 

reunião. Dando início à reunião a professora Mirieli apresentou para apreciação os seguintes 

itens de pauta: Item 1: Aprovação da pauta da 78ª Reunião Ordinária  de Colegiado de Curso; 

Item 2: Aprovação da ata da 76ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso; Item 3: Aprovação 

das atas da 102ª e da 103ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Fisioterapia; Item 

4: Homologação do ad referendum do planejamento dos horários para o semestre 2022-2. 

Requerente: Coordenação do Curso; Item 5: Homologação do ad referendum das vagas para 

transferência e retorno para o semestre 2022.2  Requerente: Coordenação do Curso. Item 6: 

Apreciação e deliberação das disciplinas optativas para o recesso. Requerente: Coordenação do 

Curso; Item 7: Aprovação do novo código da disciplina de libras. Requerente: Coordenação do 

Curso; Item 8: Consulta de posicionamento do colegiado sobre a criação do Laboratório de 

Ensino “Fisioterapia em Neonatologia e Pediatria (hospitalar e ambulatorial)”. Requerente: 

Cristiane Moran; Item 9: Apreciação e deliberação de regime domiciliar discente Mariana 

Freitas. Requerente: Coordenação do Curso; Item 10: Apreciação e deliberação a respeito da 

data de início de cada ciclo de estágio 2022.2 Requerente: Daiana Bündchen. Item 11: 

Apreciação e deliberação sobre o período de quarentena para quem teve contato com positivados 

por COVD-19. Requerente: Daiana Bündchen. Item 12: Apreciação e deliberação sobre a 

compensação da disciplina de Pneumologia I do currículo 2011.1. Requerente: Coordenação do 

curso. Item 13: Apreciação e deliberação referente à solicitação de apresentação online do TCC 

pelo aluno Mateus Bell. Requerente: Coordenação do Curso. Item 14: Solicitação para ministrar 

a disciplina DCS7404 – Bases, Métodos e Técnicas de Avaliação (semestre 2023-1) de forma 

parcial (4 créditos/teórico-práticos) condensada no mês de fevereiro de 2023-1, sendo os demais 

créditos (2 créditos) ministrados no decorrer do semestre 2023-1 sob alocação de professor 

substituto. Item 15: Solicitação para não oferta da disciplina DCS7404 – Bases, Métodos e 

Técnicas de Avaliação no semestre 2023-2, e oferta de maior número de vagas para a matrícula 
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no semestre 2024-1. Item 16: Solicitação de quebra de pré-requisito de DCS7404 – Bases, 

Métodos e Técnicas de Avaliação para os alunos matriculados na disciplina de DCS7458 -

  Cinesioterapia no semestre 2024-1. Item 17: Solicitação para ministrar a disciplina de 

DCS7487 – Fisioterapia em Neurologia II (semestre 2023-1) condensada no mês de fevereiro de 

2023-1 (6 créditos). Item 18: Solicitação para não oferta da DCS 7487 – Fisioterapia em 

Neurologia II no semestre 2023-2 e oferta de maior número de vagas para a matrícula no 

semestre 2024-1. Item 19: Solicitação de quebra de pré-requisito de DCS7487 – Fisioterapia em 

Neurologia II para os alunos matriculados na disciplina de DCS8010 – Estágio de Observação 

Clínica no semestre 2024-1. A seguir, passou-se a ser discutido o Item 1: Aprovação da pauta da 

78ª Reunião Ordinária  de Colegiado de Curso; O item foi colocado em votação, e foi aprovado 

por unanimidade. Item 2: Aprovação da ata da 76ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso; O 

item foi posto em votação, e foi aprovado por unanimidade. Item 3: Aprovação das atas da 102ª 

e da 103ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Fisioterapia; O item foi posto em 

votação, e foi aprovado por unanimidade. Item 4: Homologação do ad referendum do 

planejamento dos horários para o semestre 2022-2; A homologação do ad referendum foi 

aprovada por unanimidade. O encaminhamento foi de que será dividida em carga prática a 

disciplina DCS8009 Fisioterapia em Traumatologia e Ortopedia II. Item 5: Homologação do ad 

referendum das vagas para transferência e retorno para o semestre 2022.2  Requerente: 

Coordenação do Curso. A homologação do ad referendum foi aprovada por unanimidade. Item 

6: Apreciação e deliberação das disciplinas optativas para o recesso. Requerente: Coordenação 

do Curso; A coordenação do curso entrará em contato com o Departamento para verificar a 

viabilidade dos professores substitutos ministrarem as disciplinas optativas no recesso com 

preferência no verão. Após ampla discussão o item foi posto em votação, e foi aprovado. Item 7: 

Aprovação do novo código da disciplina de libras (LSB7244). Requerente: Coordenação do 

Curso; O item foi posto em votação, e foi aprovado por unanimidade. Item 8: Consulta de 

posicionamento do colegiado sobre a criação do Laboratório de Ensino “Fisioterapia em 

Neonatologia e Pediatria (hospitalar e ambulatorial)”. Requerente: Cristiane Moran; O colegiado 

é favorável à criação do Laboratório de Ensino “Fisioterapia em Neonatologia e Pediatria 

(hospitalar e ambulatorial)” e sugere que seja feita uma discussão para a criação da clínica 

escola. Item 9: Apreciação e deliberação de regime domiciliar discente Mariana Freitas. 

Requerente: Coordenação do Curso; A aluna receberá menção “I” na disciplina Estágio 

Supervisionado DCS8018, e irá cumprir a mesma no primeiro ciclo do semestre 2020-2. 

Aprovado por unanimidade. Item 10: Apreciação e deliberação a respeito da data de início de 

cada ciclo de estágio 2022.2 Requerente: Daiana Bündchen. Foi aprovado por unanimidade que a 

data de início será de 29/08 à 16/12 do ciclo do estágio 2022-2, com as seguintes datas; 29/08 a 

16/12 serão 16 semestres em 2022.2;  Ciclo 1 do dia 29/08 à 23/09; Ciclo 2 do dia 26/09 à 21/10 

; Ciclo 3 do dia 24/10 à 18/11; Ciclo 4 do dia 21/11 à 16/12. Item 11: Apreciação e deliberação 

sobre o período de quarentena para quem teve contato com positivados por COVD-19. 

Requerente: Daiana Bündchen. Encaminhamento 1) será solicitado ponto de pauta/discussão em 

chefia/direção, e seguir a recomendação da Secretaria do Estado de Saúde, e como fazer para 

obter a testagem como é recomendado aos assintomáticos. Aprovado por unanimidade. 

Encaminhamento 2) Enquanto não houver testagem para assintomáticos suspender as atividades 

presenciais de docentes e alunos por até 5 dias, enquanto não houver direcionamento 

institucional. Item 12: Apreciação e deliberação sobre a compensação da disciplina de 
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Pneumologia I do currículo 2011.1. Requerente: Coordenação do curso. Os alunos do currículo 

2011.1 que cursaram DCS8006 – Pneumologia I, e precisam integralizar a carga horária deverão 

cursar DCS 8005 - Fisioterapia Dermatofuncional. Aprovado por unanimidade. Item 13: 

Apreciação e deliberação referente à solicitação de apresentação online do TCC pelo aluno 

Mateus Bell. Requerente: Coordenação do Curso. A solicitação foi posta em votação e foi 

deferido o pedido do aluno Mateus Bell por unanimidade. Item 14: Solicitação para ministrar a 

disciplina DCS7404 – Bases, Métodos e Técnicas de Avaliação (semestre 2023-1) de forma 

parcial (4 créditos/teórico-práticos) condensada no mês de fevereiro de 2023-1, sendo os demais 

créditos (2 créditos) ministrados no decorrer do semestre 2023-1 sob alocação de professor 

substituto. Após ampla discussão o item foi posto em votação e foi aprovado por unanimidade. 

Item 15: Solicitação para não oferta da disciplina DCS7404 – Bases, Métodos e Técnicas de 

Avaliação no semestre 2023-2, e oferta de maior número de vagas para a matrícula no semestre 

2024-1. Após ampla discussão o item foi posto em votação e foi aprovado por unanimidade. 

Item 16: Solicitação de quebra de pré-requisito de DCS7404 – Bases, Métodos e Técnicas de 

Avaliação para os alunos matriculados na disciplina de DCS7458 -  Cinesioterapia no semestre 

2024-1. O item foi posto em votação e foi aprovado por unanimidade. Item 17: Solicitação para 

ministrar a disciplina de DCS7487 – Fisioterapia em Neurologia II (semestre 2023-1) 

condensada no mês de fevereiro de 2023-1 (6 créditos). O item foi posto em votação e foi 

aprovado por unanimidade. Item 18: Solicitação para não oferta da DCS 7487 – Fisioterapia em 

Neurologia II no semestre 2023-2 e oferta de maior número de vagas para a matrícula no 

semestre 2024-1. Após ampla discussão o item foi posto em votação e foi aprovado por 

unanimidade. Item 19: Solicitação de quebra de pré-requisito de DCS7487 – Fisioterapia em 

Neurologia II para os alunos matriculados na disciplina de DCS8010 – Estágio de Observação 

Clínica no semestre 2024-1. O item foi posto em votação e foi aprovado por unanimidade. Por 

fim, não havendo mais nada a ser discutido, a Professora Mirieli Denardi Limana agradeceu a 

presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Maximiliano Leonor 

José, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos 

presentes. Araranguá, 1º de julho de 2022. 

 

Alexandre Márcio Marcolino 

Ana Lúcia Danielewicz 

Angélica Cristiane Ovando 

Cristiane A. Moran 

Daiana Cristine Bündchen 

Poliana Penasso Bezerra 

Mariana Lang Vieira 

Mirieli Denardi Limana 
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