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ATA DA QUADRAGESIMA I'ROMEIRA REUNIÃO EX'rRAORDINARIA I)O ('OI.[.](}]..'\])o
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da quadragésima primeira reunião extraordinária do
Colegiada dn (.urso de Graduação cn] Fisioterapia.
realizada no dia 19 de outubro de 2016. às 09h30min. lla
sala 306 do Campus Araranguá.

l
No dia dezanove do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis. às no\:e horas e trinta
minutos. na sala 306 do Cama)us Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do (.olegiado cJo
curso de graduação em Fisioterapia. dex'idamente convocados: prol'esfola Danielle Soares Rocha
Vieira. prolbssora .laneisa f'ranck Virtuoso. proítssor Marmelo Zannin da Rosa. prolêssora
Mirieli Denardí Límana. prof'essora Poliana Penasso Bezerra. prolbssora Vi'çianc de Mcnczcs
C'áceres. discentes Liliane Becker Moreno e Willian Silvo Cardoso sol) a Presidência clo farolbssoi
Rafael Início Barbosa. Coordenador do Curso de Graduação em Fisioterapia. quc cumprimentou
a todos e ha-.ando quórum. deu por aberta a reunião. O prof\ Rafhel ínfbimou que os l)rofbssorcs
,\lessandl'o llaupenthal. Daiana Cristine Bundchen. cone .lavce (.Cola Schncidcr. lanc

Fianceschet dc' Souza e ,\lexandre Marclo Marcolmo .lustillcaranl a auscncla na reunião. .'\l)f)s-
ttpiesentou pala apreciação os seguintes itens dc pauta: Item 1 : AI)rotação cla ata clít 4+" icuniii(}
ordinária do colegiada de graduação do curso de Fisioterapia: Item 2: Adro\Lição dos hoiái-ios
das disciplinas de verão: Item 3: Alteração no horál'io da turma prática A da ciíscifllino clc'
,\natomia l para o semesüe 2017.1: Item 4: ENADE 2016: Item 5: ,\ltcração na data clc
aflresentação do Ti'aballlo de Conclusão de Curso 11. tendo eln x,isca o l;NADE: Item 6:
Atixidades a serem desenvolxídas com os alunos selecionados para o ENADE: Item 7:
Formação de comissão eleitoral para eleições para coordenador e sub-coordenador do Guisa dc
Físloteiapia: Item 8: Apto\ação ac/ /e&/eú/z./n?. Processo 23080.0615 1 3.'201 6-15. Requerente:
Dionara .lanaina Coelho IWelo. Assunto: Solicitação de tratamento domiciliar: Item 9: Suspensão
cla reunião ordinária de colegiada de curso do mês de outubro: Item 10: Inlt)rmcs gerais. Posto
cm votação. a pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir passou-sc a discutir o item l:
Aprovação da ata da 44" Reunião ordinária do colegiado de graduação do curso dc
Fisioterapia. O prof. Ral'ael lembrou que enviou a ata antecipadamente por c-mail aos membros
c quc solicitou que indicassem correções caso houvesse. Não ha\ando alterações. colocado cn
votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência. item 2: Aprovação dos horários das
disciplinas de verão. O prol'. Ral'ael apl'esentou aos proftssorcs os horários das discil)lidas tlc'
verão aprovadas previamente no NDE. i) Exercício Físico e Reabilítaçlio 01.'0-!.'2o17 il
24,/02'2017 das 08h20min às 1 11l50min: ii) Psicomotricidadc 06/02/21017 a 16.'02'2017 Lias
08h20mín às [[h50nlin: iii) Func]amentos de Biociências 06'(]2/2017 a 16/02./3017 c]c

14h20min às 18h00nlin: e i\.) Microscopia óptica 06./02/2017 a 16/1)2/3017 dc 14h3omiil iis
18h00min. Colocado em votação. Aproxaclo por unanimidade. PostcrioEillcntc. item 3:
Alteração no horário da turma prática A da disciplina de Anatomia l para o semestre
2017.1. O prof. Ralhei relatou que recebeu alguns requerimentos de alunos alegando cine as aulas
práticas da lunlla A dc Anatomia l ocorriam choque de horário. Inft)nlaou que l\)i allrovacla
pre'''ian]ente em reunião do NDE a a]teração de horário no semestre 20]7.1 da disciplina clc'

.Anatomia l turma prática A. de quarta-f'eira para sexta-rira. Colocado ci l votação. /\l)rovaclo
por unanimidade. Na sequência item 4: ENAI)E.2016. O prof. Ralael expôs sobre a importância
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do ENADE. Informou que a lista de alunos já está postada no site. Disse que os alunos receberão
Lmla carta e preencherão um formulário. Falou que irá encaminhar um material para os
professores com provas anteriores. A seguir, item 5: Alteração. na data de apresentação do
Trabalho de Conclusão de Curso ll tendo em vista o ENADE. O prof. Rafael informou que
foi aprovado previamente em reunião do NDE a alteração da data da apresentação do TCC ll em
uma semana. dos dias 21 e 22 para os dias 28 e 29 de novembro, tendo em vista a prova do
ENADE que acontecerá dia 20 de novembro. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.
Ato contínuo. item 6: Atividades a serem desenvolvidas com os alunos selecionados para o
ENADE. O prof. Rafael sugeriu que os professores dos estágios da 8' e 9' fase a realizarem
atividades com o intuito de direcionar os alunos ao que pode ser cobrado no ENADE. A
discussão de provas anteriores, por exemplo. A seguir, discutiram o item 7: Formação de
comissão eleitoral para eleições para Coordenador e sub-coordenador do curso de
Fisioterapia. O prof. Rafael relatou que como não houve inscritos no processo eleitoral ele
assumiu por ser o membro mais antigo do colegiado. Perguntou se a comissão eleitoral
continuaria no processo. Os membros da comissão, os quais estavam presentes, concordaram em
permanecer no processo. Também, houve a inclusão da TAE Márcia Elida Domingos Prudêncio.
Desta forma, a comissão ficou composta pelos seguintes membros: professores Marmelo Zannin
da Rosa e Mirieli Denardi Limana o discente Willian Salva Cardoso e TAE Márcia Elida
Domingos Prudêncio. Ficou decidido a publicação do edital início de novetnbro para eleição
ocorrer início de dezembro. colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência.
item 8: Aprovação ar/ ré:fere/?dzím. Processo 23080.061513/2016-15. Requerente: Dionara
Janaina Coelho Meio. Assunto: Solicitação de tratamento domiciliar. O prof. Rafael relatou
sobre o ref'erido processo e disse que a aprovação do mesmo foi realizada ad /"e:Áe/"endu/7z. Após,
submeteu à aprovação. Aprovado por unanimidade. Posteriormente, item 9: Suspensão da
Reunião Ordinária de Colegiado de Curso do mês de outubro. O professor sugeriu que fosse
suspensa a reunião ordinária do colegiado do curso no mês de novembro, tendo em vista que os
assuntos pendentes foram tratados na presente reunião. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Por Him, Não havendo mais nada a ser discutido, o Professor Rafael agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião às 09h55min, da qual, para constar, eu, Márcia
Elida Domingos Prudêncio, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, se aprovada.
será assinada pelos presentes. Araranguá, 19 de outubro de 2016.
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