
8
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUA-ARA

RUA PEDRO JOA0 PEREIRA, NO 150, BAIRRO MATO ALTO - CEP 88900-000 - ARARANGUA-SC
TELEFONES: + S5(048) 3721-6448/ + 55(048) 3S22-2408/ FAX + 55(048) 3522-2408

www . a ra ra ng ua . ufsc .br

ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DO COLEGJADo 1)o
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da trigésima tel-ceira reunião extl'aol'ciiná!'ia do
Colegiada do Curso de Graduação en] Fisioterapia.
realizada no dia 10 de setelllbro de 2015. às 16h20nlil).

na sala 301 do Campus Araranguá.

No dia dez do mês de setembro do ano de dois mil e quinze. às dezesseís horas e \ante minutos.
na sala 301 do Campus Araranguá. reuniram-n-se os seguintes membros do Colegiado do curso de
graduação em Fisioterapia: devidamente con'ç'ocados: proíêssor Alexandre Marcio Marcolino.
professora Daiana Cristine Bundchen Jung. prof'essora Mirieli Denardi Limana. pior'essora
Danielle Sobres Rocha Vieira. prol'essora Helojse l.Jlíam Kuriki. protêssora Poliana Penasso
Bezerra. protéssor Rafael Cypriano Dutra. prof'essor Rafael Inácio Barbosa. prol'escora \.'ixianc
de Menezes Cáceres. discente. Ana Paula Lopes Marfins sob a Presidência da professora Núbia
Carell{ Pereira de A\'dar. Cool'denadora do Curso de Graduação em f'isioterapía. quc
cumprimentou a todos e havendo quórum. deu por aberta a reunião. Ap(5s apresentou para
apreciação os seguintes itens de pauta: item 1: Discussão e Aprovação do Plo.teta I'olítico
Pedagógico 201 6.1 : Item 2: Solicitação para al'astamento total para formação profissional para o
semestre letix,o 2016.1 da Prof'essora Rafaela Silvo Moleira. Posto en] votação a pauta l\)i
aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a discutir o item 1 : Discussão e Aprovação do
Projeto Po[ítico Pedagógico 2016.] . A prosa. Núbia iniciou a apresentação tópico a tópico das
mudanças realizadas desde a última reunião. O professor Rafael Dutra sugeriu as consideração
de'geriam ser apresentadas pelos membros. A prol'a. Núbia inl'armou que os códigos para as
disciplinas de''-'farão ser modificados. unia vcz que haverá a instituição dos Departamento e assim
sendo. colocou em votação as possibilidades das abreviações. Foram propostas a secluência de
opções: FIS. FIT. FST ou FIT. FIS. FST. Colocado eln votação. a segunda sequência R)i
aprovada pela maioria. A prof'a. Núbia apresentou que a disciplina llistologia e Embriologia não
está como pré-requisito para a disciplina de Desenvolvimento Humano e sugeriu que fosse
inserido. ap(1)s foi colocado em votação a inserção da disciplina Histologia e Embriologia como
pré-requisito da disciplina de Desenvolvimento Humano. Apro' ado pela maioria. Sugeriu
também. a inserção da disciplina de Metodologia como pré-requisito de Bioestatística e essa
sugestão foi apto'',ada pela maioria. Sugeriu ainda. que as disciplinas cle Física sejam excluídas
do DEVO PPC .já que nunca nenhum aluno cursou. Colocado em votação e lbi apto\ado por
unanimidade. Com a separação dos departamentos. as disciplinas de Filosoíía e Sociologia f\)ram
excluídas dos outros departamentos e ficou no departamento de Fisíotelapia. Foi colocada cm
''.oração a retirada das informações rel'el-entes aos periódicos da biblioteca. Aprox'ado l)or
unanimidade. A prol'a. Poliana apresentou a parte que sobre clínica escola e após realizadas as
modificações a escrita desse tópico foi aprovado por unanimidade. A prata. Núbia apresentou as
cargas horárias do novo currículo. Colocado em apto\'ação o novo PPC': aprovado por
unanimidade. Na sequência. item 2: Solicitação para afastamento total para formação
profissional para o semestre lesivo 2016.1 da Professora Rafaela Silvo Moleira. A proth.
Núbia passou a palavra pal'a Prof'a. Poliana. relatora do processo. A prosa. Poliana leu seu relato
e parecer. o qual foi favorável ao afastamento da ploíkt. Rafaela. A praia. Núbia acrescentou quc
o prof. ljjabillfll\disse que col?Versou com o DEN e que até o momento não há problemas para
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