
8
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUA-ARA

RUA PEDRO JOÃ0 PEREIRA, NO 150, BAIRRO MATO ALTO - CEP 88900-000 - ARARANGUA-SC
TELEFONES: + 55 (048) 3721-6448 / + 55 (048) 3522-2408 / FAX + 55 (048) 3522-2408

www .ara rangua . ufsc .br

ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da décima nona reunião extraordinária do Colegiada
do Curso de Graduação em Fisioterapia, realizada no dia
29 de setembro de 2014, às 16h, na sala 326 do Campus
Araranguá.
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No dia vinte e nove do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às dezasseis horas, na
sala 326 do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do curso de
graduação em Fisioterapia, devidamente convocados: professora Dai#a' Cristine

Bundchen

Jung, professora Dan.ielle Soares Rocha Vieira, professora Helgysé Unam Kuriki, professora
Nlii;ilE['5Carelli Pereim de Avelar, professora Poligna Penasso Bezerra, professor Rafae+''lnácio

Barbosa, professora Rafàda Salva Moreira, professora Vivian(;,,de M.enezes Caceres,
discente

Maurício do Nasáme$to Sera6im e sob a'Presidência do professórq Relha Vasconcellos

Antânio, coordenadora.pró-re/npore do Curso de Graduação em Fisioterapia, que cumprimentou
a todos e havendo quórum, deu por aberta à reunião. A seguir, o prosa. Regina submeteu à pauta
pam apreciação com o seguinte item: Item l: llomologação do resultado do processo eleitoral
para Coor'denador e Subcoordenador do curso de graduação em Fisioterapia. A pauta foi
Aprovada por unanimidade. Após o prosa. Regina prosseguiu a reunião solicitando que um
membro da comissão eleitoral lesse a ata do resultado do processo eleitoral. Com a palavra a
prosa. Daiana fez a leitura da ata relatando o resultado da apuração dos .votos pela comissão
:ià=.;i'i='decl,;« .l.i'- , .h'p' "mp';'' p':-; p-'fa;' Núbi' C"'ni,P"'i-' d'l. Awj-:
como Coordenadora e Danielle Soares Rocha Vieira como Subcoordenadora. Posto em votação a
homologação foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a ser discutido, a
professora Resina agradeceu a presença de todos e deu por .encerrada a reunião às 16h300min,
da qual pam constar,"eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio, assistente .em. Administração.da
Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.
Araranguá, 29 de setembro de 2014.
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