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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGLJNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da quadragésima segunda reunião extraordinária do
Colegiada do Curso de Graduação em Fisioterapia.
Ê'ealizàda no dia 16 de 110veMbró de 2016. às llh00min.
na sala 306 do Campus Araranguá.
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No dia dezasseis de no-.embro do ano de dois mil e dezesseis. às onze horas. na sala 306 do
Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Cojegiado do curso de graduação em
Fisioterapia. de'vidamente convocados: professor AJessalldro Haupentha]. professora Daiana
CrÍstine Btmdchen. professora Danielle Soares Rocha Vieira. professora gane Franceschet de
Souza. professora lote Jayce Ceola Schneider. professora .Taneisa Franck Virtuoso. pro6essol'a
Poliana Penasso Bezerra. professora Viviane de Menezes Cáceres. discentes Liliane Becker
Moreno e Wlllian Silvo Cardoso sob a Presidência do professor Rafàel Inácio Bat'posa.
Coordenador do Curso de Graduação em Fisioterapia. que cumprimentou a todos e havendo
quórum. deu por aberta a reunião. O prof. Rafael informou que os prof'essores Marmelo Zannhl
da Rosa e Alexandre Marcio Marcolino justificaram a ausência na reunião. Após. apresentou
para apreciação os seguintes itens de pauta: item 1: Aprovação da ata da 41" Reunião
Extraordinária do Colegiado de Graduação do Curso de Fisioterapia: Item 2: Aprovação dos
planos de ensino das disciplinas de verão; Item 3: Ailájise do Processo 23080.06151 3/2016-15.
Requerente: Dionara Janaina Coelho Meio. Assunto: Solicitação de tratamento domiciliar: item
4: Inf'armes gerais. A seguir passou-se a discutir o item 1: Aprovação da ata da 41" Reunião
Extraordinária do Colegiado de Graduação do Curso de Fisioterapia. O prof. Raf'ael disse
que en'fiou a ata antecipadamente por e-mail aos membros e que solicitou que indicassem
corrcções caso llou\esse. A prosa. Daiana Solicitou a correção do nome dela. Alteração realizada.
Colocado em -,citação. Aprovado por unanimidade. Na sequência. item 2: Aprovação dos
planos de ensino das disciplinas de verão. O prof. Raíael relatou que em reunião prévia o
plano de ensino Exercício Físico e Reabilitação foi aprovado por unanimidade e que os planos de
Microscopia Optica e Psicomotricidade foram aprovados com ajustes pelo colegiada e que serão
aprovados posteriormente pela coordenação. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.
Posteriormente. ]tem 3: Análise do Processo 23080.06]5]3/2016-15. Requerente: Dionara
Janaina Coelllo Meio. Assunto: Solicitação de tratamento domicíliar. O prof. Rafael relatou o
histórico do processo e infbrnlou que a aluna requer prorrogação do processo do dia 27/10 até
30/1 1 conforme atestados enl anexo. Após discussão ficou deliberado pelo afastamento da aluna.
desde que seja apresentado ul-n novo ]audo que verifique as condições da mesma conforme o
artigo 75 da Resolução 1 7/Cun/97. O deferimento ao pedido fica condicionado à apresentação do
nono atestado. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência item 4:
Informes gerais. O prof. Rafael informou que as inscrições para solicitação de bolsas de
monitoria estão abertas até dia 21/1 1. A prosa. Po]iana disse que o edita] de Araranguá foi
contemplado com 2 bolsas a mais. Falou que pediu que fosse incluído entre os critérios o carátel
prático. Disse que cada departamento tem uma cota mínima de bolsas. Disse ainda. que pode ser
solicitado. a qualquer momento. monitor não remunerado. A prof'a. Viviane lembrou que o
PAAD está aberto para atualizações. Por flm. Não havendo mais nada a se] discutido. o
Pior'essot Rafael agradeceu a presença de todos .e deu por encerrada a reunião às 1 1 h30min. da
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qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio, Assistente em Administração. lavrei a
presente ata que, se aprovada, será assinada pelos. presentes. Araranguá, 16 de novembro de
2016
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