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ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO l)E
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da trigésima reunião extraordinária do Colegiada do
Curso de Graduação em Fisioterapia. realizada no dia l+
de agosto de 2015. às 10h30min. na sala 307 do(.impus
Ararall guá .

l
j

No dia quatorze do mês de agosto do ano de dois mil e quinze. às dez horas e trinta minutos. na
sala 307 do Campus Araratlguá. reuniram-se os seguintes membros do ('olegiado do curso de
graduação em Fisioterapia. dex'idamente convocados: professora Adriana Ne''.'es dos Santos.
professor Alexandre Marcio Marcolino. prof'essora Danielle Soares Rocha Vieira. professora
Heloyse Unam Kuriki. professora Janeisa Franck Virtuoso. professora Mirieli Denardi[,emana.
professora Pollana Penasso Bezerra. professor Raf'ael Início Barbosa. prof'escora Vi\iate dc
Menezes Cáceres. discentes. Kelen Nunes Fernandes- Romeu .loaquim de Souza Neto. Vancssa
Peneira Corria sob a Presidência da professora Núbia Carelli Pereira de Avelar. Coordenadora do
(.urso de Graduação em Fisioterapia. que cumprimentou a todos e havendo quórum. deu por
anel-ta a l-eunião. Após apresentou para apreciação os seguintes itens de pauta: Item l:
Aprox:ação dos casos dos alunos com carga horária inf'erior a 20 horas: Item 2: Solicitações para
cursar as disciplinas TI'abalho de Conclusão de Curso l e Trabalho de Conclusão de Guisa ll:
Item 3: Processo 23080.044683/201 5-54 Solicitação de validação de disciplina elétuacla pela
aluna Susane Pares da Luz: Posto em votação a pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir
passou-se a discutir o item ]: Aprovação dos casos dos alunos com carga horária inferior a
20 horas. A Frota. Núbia ressaltou que o colegiado precisa ser cuidadoso para estas apto\'ações.
pois em caso de .jubilamento do aluno. o colegiada pode ser responsabilizado. Foi discutido o
caso da aluna Kar)n Valnier Candido. Colocado em votação: Aprovado por unanimidade.
Matara Gonçalxes dos Santos. Colocado em votação: Aprovado por unanimidade. Aluna Márcia
Crísitina Games Costa. Colocado em 'cotação: Aprovado por unanimidade. Aluna: Tamircs
Peteil'a. Colocado em 'ç'citação: Aprovado por unanimidade. Aluna: Bruna de Souza Pagininini.
(.olocado em Notação: Apto\ado por unanimidade. Aluna Cingia Teixeira Vieira. Colocado em
votação: Aprovado por unaniillidade. Aluno: .lobo Vitor da Salva. A prata. Núbia pediu pala
constar em ata a preocupação em relação a este aluno devido ao risco de .jubilamento em caso de
repto''''ações. Pediu para reforçar que o aluno está cumprindo todas as disciplinas possíveis
necessárias para a sua formação- considerando os pré-requisitos. Colocado em ''.'citação:
Apto\:ado poi unanimidade. Aluna Beatriz Borges Pacheco. Colocado em votação: Aprovado
por unanimidade. Aluna: Roberta Cecilia da Silveira. A prosa. Núbia leu a .justificati'ça da aluna
e destacou que é a terceira vez que a aluna entra com o pedido de solicitação. Após discussão.
Colocado em Notação. Repro''.'ado pela maioria (1 2 dos presentes) tendo em vista que a aluna não
apresentou atestado médico dizendo sobre a necessidade de afastamento de ati'cidades. A prof'a.
Nubia disse que os próximos alunos estão querendo cursar abaixo de 20 e que a coordenação .lá
entrou eln contado com as alunos por e-mail desde ontem para con'-ersar com a coordenação.
mas eles ainda não compaieceraln. O prof. Rafael Dutra sugeriu realizar matrícula compuls(ária
em alguma disciplina optativa. Aluna: Helena Goldback Reis. Colocado em votação o pedido de
cancelamento das disciplinas solicitadas pela aluna foi reprovado por unanimidade. Colocado cm
\:citação para matrícula compulsória caso a alut]a não entrai em contado,Fon] a coordfpação att!
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sexta 18 horas. Aprovado por unanimidade. Aluna: Bruna Souza Cidade. Pedido de
cancelamento da fisiologia do exercício: Reprovado por unanimidade. Aluna Cada Peneira
RafHes. A prosa. Núbia explicou que o processo de validação da aluna foi perdido. O colegiado
decidiu que não é possível votar por não ter acesso ao processo. A coordenação irá conversar
com aluna. Aluna: Bárbara Yohanna. A prosa. Núbia explicou que a aluna não cursou a
Cinesioterapia mesmo esta disciplina tendo sido ofertado. Colocado em votação para a aluna
cursar Cinesioterapia juntamente com a Traumato 1. Reprovado por unanimidade (8 dos
presentes). Na sequência, item 2: Solicitações para cursar as disciplinas Trabalho de
Conclusão de Curso l e Trabalho de Conclusão de Curso 11. Aluna: Dienifer Cardeal: A
prosa. Núbia explicou que a aluna já cursou o TCCI, contudo ainda faltam cursar disciplinas
teóricas antes do cumprimento dos estágios. Colocado em votação o pedido para cursar o TCC l.
Indeferido por unanimidade, uma vez que a aluna terá que ficar para cursar mais um semestre de
estágio, dessa forma, poderia efetuar a matrícula na disciplina de forma concomitante ao
estágios. As solicitação das discentes Natália Barbosa da Silveira e Kelen Nunes são similares as
apresentadas pela aluna Dienifer Cardeal e colocado em votação foi indeferido (l l a favor e 3
contra) os pedidos para cursarem o TCC 11, com a mesma justificativa dada para a aluna
Dienifer. A discente Susana Pares solicitou cursar o TCC l mesmo tendo que cumprir disciplina
teóricas, uma vez que a aluna egressa do programa Ciência sem Fronteira. Aprovado por
unanimidade. Após, item 3: Processo 23080.044683/2015-54 -- Solicitação de validação de
disciplina efetuada pela aluna Susane Pirex da Luz. A professora Núbia leu a solicitação da
aluna. Colocado em votação: Reprovado por incompatibilidade de ementas. O colegiado orientou
a aluna a utilizar o estágio cursado para validar os estágios da 9' fase e apresentar ementa
traduzida. Por Hlm, Não havendo mais nada a ser discutido, a Professora Núbia agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião às 12h, da qual, para constar, eu, Danielle
Soares Rocha Vieira, professora, subcoordenadora do curso, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 14 de agosto de 201 5.
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