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ATA DA "l'RIGESIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINARI.,\ Do('OLI,(il/\t)o 1)( )
CURSO DE GRADUAÇÃO EM l;lSIO'l'l;R./\l)l.,\

Ata da trigésima nona retiiliàt} u.tríiotcliítíli-iii cl.)
Colegiada do (.urso dc (iladuação cill l.isiotci-iillia-
rea[izac[a no c]ia 30 de nlai-ço (]c 2016. {\s ]O1l00llliil. ila

sala 306 do Cama)us Araiangtlít

l No trinta de março do ano de dois mil e dezasseis. às dcz horas. na sala 306 clo (tlllll)us
,\raranguá- reuniram-se os seguintes membros do (.o]egiado do Curso dc ]isiolciallia.
devidamente con't'ocados: proltssora Daiana Cristine Bundchen .lung- l)rolbssora [)anicllc So:ires
Rocha Vieíra. professora Gisele Augustini Lovatel. professor Malcclo ZUniR. l)rolbssoia f..liricli
Denardi Liillana. prof'essora Poliana Penasso Bezena. profbssola Vi\ ianc de N4cnczcs (.'áccrL-s.
discente .Ihulll> Souza sob a Presidência da coordenadora do ('urso de Fisiotclapia. f)ioltssora
Núbia C'arelli de A\,dar que ctmlprimentou a todos e havendo quórum- deu por al)ertti à reunião.
A profh. Núbia informou que a prof'essora .Taneisa Flanco Virtuoso. prolbssor Ralltcl liliicio
Baitlosa e o prof'essor Raf'ael Cypriano Dutra .justificaram a ausência na icunião. .AI)os. a
professora Núbia submeteu a pauta para apreciação com os seguintes itens: Item l: l)loccssn:
23080.042941/2013-4. Requerente: Heloyse Kuriki. Assunto: Paicccr do 4" rclatorio ltstil io
piobatório. Item 2: Processo: 23080.042941/2013-4. Requerente: llclo)sc l<uriki. ./\ssuillo
Relatei'io l;mal de desempenho dc Estágio probatório. ]tem 3. Processo: 23o8o.o4]333''201 ]-L)l .
Rccluerente: .Janaína de Souza Madeiros. Assunto: Parecer do +" rclat(\i'io l-.st:iBiD l)I'ol)tlt(\l ii)
item 4: Processo: 23080.042333/20]3-91. Requerente: .lanaín t ctc Souza blcclciros. ..\ssuiliç':
Relatório Final de desempenho de Estágio probatório. Item 5: Processo: 23080.o+23:8 '2{)1 3-80
Requerente: Ral'aela Sil\a Moleira. Assunto: Parecer clo 4" ielat(brio [;stágio l)roL]at(brio. ]tcn] 6:
Processo: 23080.042328./2013-89. Requerente: Rafhela Silxa Nloieiia. Assunto: Rclatr)iio linal
de desempenho de Estágio probatório. Item 7: Aprovação dos planos cle ensino [isiotcral)iii c']]]
Pediatria l e 11. Prótese e órtese. l:isioterapia Preventiva. l,egislação I'rollssion:tl c
Adminlstiação. Desenxolx,intento Humano. Psicomotticidaclc c Atenção a portadolcs clc
Deficiências. Item 8: Requerimento Geral. Requerente: Rol)orla (.'ccília cla Silveiia. .,\ssulllo:
llatamenLO domiciliar. Item 9: Apresentação dos alunos com cluanticladc clc aulas al)eixo.'aciílla
clo limite estabelecido no Prometo Pedagógico do Curso. Item 10: (onlcrências hillliourtlllcas
básicas c complementares do curso. Item ll: Informes gerais. A seguir passou-se a ciiscutil- o
item 1: Processo: 23080.042941/2013-4. Requerente: Heloysc Kuriki. Assunto: Parecer do
.I" relatório Estágio probatório. O prof. Reginaldo. l)residente cla comissão. leu o l)aiccct
lavara'ç'el iefêiente ao processo. Colocado em votação. Adio\'ado por unanimidade. [m scguic]ti.
Item 2: Processo: 23080.042941/2013-4. Requerente: Hclol:sc Kuriki. Assunto: Rclat(brio
Final de desempenho de Estágio probatório. O prof'. Rcgina]do. l)rcsi(]cntc da cotllíssão. lcu o
llarecei í'a\oral.el reíLrente ao processo. Colocado em l.citação. '\provado l)or unttnimiclaclc. .\
seguir item 3: Processo: 23080.042333/2013-91. Requerente: .Janaína dc Souza Nlcdcir(is.
Assunto: Parecer do 4" relatório Estágio probatório. O pior. Regillalclo. l)residente lit
comissão. leu o parecer ta'-'oral,el referente ao processo. ('olocaclo clll \ olitção. ,,\l)i-oxaclo l)oi
utlanímídade. Posteriomlente. item 4: Processo: 23080.042333/2(113-91. Rc(lucrcntc: .Janaíilii
de Souza Medeiros. Assunto: Relatório Final dc desempenho dc Estágio prol)at(brio.o 1)inl
Reginaldo. presidente da conlíssão- leu o parecer I'adorável relbrentc ao l)roccsso. (g.focado cill
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votação. Aprovado por unanimidade. Após, item 5: Processo: 23080.042328/2013-89.
Requerente: Rafaela Salva Moreira. Assunto: Parecer do 4' relatório Estágio probatório. O
prof. Reginaldo, presidente da comissão, leu o parecer favorável referente ao processo. Colocado
em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência, item 6: Processo: 23080.0-12328/2013-
89. Requerente: Rafaela Salva Moleira. Assunto: Relatório Final de desempenho dc Estágio
probatório. O prof. Reginaldo, presidente da comissão. leu o parecer f'avorável retêrentc ao
processo. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir. item 7: Aprovação dos
planos de ensino Fisioterapia em Pediatria l e 11, Prótese e órtcse, Fisioterapia I'rcvcntiva,
Legislação Profissional e Administração, Desenvolvimento Humano, Psicomotricidaclc c
Atenção a portadores de Deficiências. A prosa. Núbia explicou que os planos dc ensino .iá
foram aprovados pelo NDE. Colocado em discussão. Colocado em votação. Aprovado l)or
unanimidade. Ato contínuo, item 8: Requerimento Geral. Requerente: Robcrta Cccília da
Silveira. Assunto: Tratamento domiciliar. A profa. Núbia explicou que a requerente
solicitou tratamento domiciliar para o semestre 2016.1 por estar restante. A profà. Núbia
leu o artigo 75 da Resolução 17. A aluna está matriculada em Epidemiologia, Cardiologia ll e
Pneumologia l]. Os professores responsáveis pelas disciplinas serão contatados. Após discussão
colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após, item 9: Apresentação dos alunos com
quantidade de aulas abaixo/acima do limite estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso.
A prosa. Núbia apresentou os alunos com carga horária inferior a 20 horas. Explicou que para os
alunos que Htcaram com carga abaixo sem justificativa, foi realizada matrícula compulsória pois
os alunos foram contatados por email pela secretaria acadêmica e não compareceram para
conversar com a coordenação. Os seguintes alunos irão cursar o semestre 2016.1 com carga
horária inferior a 20 horas: Jennifer Cardeal, Joao Vitor da Salva. Amando dos Santos. Bárbara
Resina da Roque, Gabriela Sampaio, Camila DelaDova. Elanie Damiani. Layze Bis. Tainara
Rosa. Roberta Cecília, Aline Aparecida, Mariane Menegazzi, Ramon Davas da Salva. A aluna
Danielle Correa Girardi não tem possibilidade de fazer disciplinas obrigatórias do curso c as
optativas do período da manhã. A aluna foi orientada pela coordenação a cursar disciplinas
optativas no período da noite. A alunajustiHicou que não poderá cursar disciplinas no período cla
noite por questões pessoais. A prosa. Gisele disse que a aluna não poderia ser cobrada l)ara
cursar as disciplinas à noite, pois o curso é diurno. A prosa. Nút)ia disse que não lem coillo
obrigar a aluna, mas ressaltou que a coordenação orientou a aluna. A aluna Susane Piões ficará
com 41 horas/aula. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir. item 10:
Conferências bibliográficas básicas e complementares do curso. A piora. Núbia ressaltou club
muitos professores não enviaram a conferência das disciplinas, apesar dos e-maias enviados
cobrando. Leu as disciplinas que ainda estão faltando. Na sequência, item l l : Informes gerais.
A prosa, Núbia reforçou a importância dos professores entregarem as listas de sequência e notas
na secretaria acadêmica e que alguns professores não tem entregado. E além disso. pediu para os
professores passarem na secretaria para assinarem o plano de ensino. A prosa. Danielle reforçou
que os supervisores de laboratório precisam entregar as listas de materiais dos laboratórios. A
prosa. Núbia e Danielle apresentaram as demandas para a participação de prof'estores e alunos
nas atividades da ARAFEST. onde vai ter um stande da UFSC e da secretaria de saúde. Por tlm.
Não havendo mais nada a ser discutido, a Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a reunião às ]2h, da qual, para constar, eu, Danielle Sobres Rocha Vieira.
professora, subcoordenadora do curso, lavrei a presente ata que. se aprovada. será assinada pelos
presentes. Araranguá, 30 de março de 2016.
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