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ATA DA QUADRAGÊSIMA QUARTA REUN]ÃOEXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da quadragésima quarta reunião extraordinária do
Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 22 de março de 20]7, às 10h00min, ]la
sala 32 1 do Campus Araranguá.

2
No dia villte e dois de março do anó de dois Mil e dezassete, às dez horas, na sala 321 do
Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em
Fisioterapia. devidamente convocados:professor Alessandro Haupenthal, professor Alexandle
Marcio Matcolillo, professora Danielle Soares Rocha Vieira,professora Daiana Cristine
Bundchen. professora cone .Tayce CeDIa Schneider,professor Marcelo Zanllin da Rosa,sob a
Presidência do professor Rafae[ .]nácio Barbosa, Coordenador do Curso de Graduação em
Fisioterapia, que cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta a reunião. Após,
apresentou para apreciação os seguintes itens de pauta: Item 1: Aprovação da ata da 43' Reunião
Extraordinál'ia do Colegiada de Graduação do Curso de Fisioterapia; Item 2: Aprovação dos
p[anos de ensino das disciplinas referentes ao semestre 201 7. ] ; ]teh 3: Aprovação da correção
do inelnorando 175/ARA/2016; Item 4: Atividades relacionadas a disciplina de
acompanllamento de estágio; Item 5: Processo 23080.010919/2017-11. Requerente: Kássia
Huben. Detalhamentó: Solicitação de Tratamento Doiniciliarl. hein 6: Fornecimento dos kits de
avaliação e usó do uniforme branco nas disciplinas de estágio obrigatório; Item 7: Aprovação ad
/'e/êl'ú'ndu/2z dos alunos com matrículas abaixo da carga horária mínima; Item 8: Inclusão das
disciplinam "Progi'ama delntercâmbio nó Currículo 2016.1 "; Item 9: Informes gerais. A pauta foi
aprovada por unanimidade. A .seguir passou-se a discutir o item 1: Aprovação da ata da 43'
Reunião Extraordinária do Colegiado de Graduação do Curso de Fisioterapia. Colocado.

.em votação. Aprot'ado por unanimidade. Na sequência, item 2: Aprovação dos planos de
ensino das disciplinas referentes ao semestre 2017.1. O prof. Rafael relatou que os planos
foram aprovados anteriormente no NDE. Sendo estes: Estágio Supervisionado - Nivelamento l.
Estágio Supervisionado -.Nivelamento 11, Fundamentos de Fisioterapia, Fisioterapia em Pediatria
], Recursos Tel'apêuticos 1, Fisioterapia em Geriatria e Fisiologia Humana Colocado em votação.
Aprovado por unanimidade. Posteriormente. item 3: Aprovação da correção do memorando
175/ARA/2016. O prof. Rafae] relatou que já, foi feito o memorando n' lO/ARA/2017 caIR a
colreção da portaria n' 777/201 6/PROGRAD, acrescentando as turmas a serem dispensadas de
acordo com a equivalência das disciplinas. Informou que o DEN solicitou que o mesmo seja
passado no NDE e no colegiado. Desse modo, coloca em aprovação o memorando
1 0/ARA/201 7.. Aprovado por unanimidade. Ato contílluo. item 4: Atividades relacionadas a
disciplina de acompanhamento de estágio. O prof. Rafael éxpâs sobre as disciplinas
descobertas e possíveis atividades a serem prç)porcionadas a esses alunos. Após discussão foi
decidido aguardar unia posição da direção quanto .a contratação de prole.ssores substitutos.
Táillbém: trazer esse ponto em uma próxima reunião. Colocado em votação. Aprovado por
ullanímidade. A seguir. item 5: Processo 23080.010919/2017-1 1. Requerente: Kássia Hubert.
Detalhamento: Solicitação de Tratamento Domiciliar. O prof. Rafael fez um relato. do
processo aos membros. Disse que a aluna solicita tratamento em regime domiciliar por seis
meses a partir de 22/03/1 7. colocado em votação. Aprovado por unanimidade. En.I''seguida, item
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6: Fornecimento dos kits de avaliação e uso do uniforme branco nas disciplinas de estágio
obrigatório. Com a palavra ,a prosa. Danielle expôs sobre a importância dos alunos terem seus
k//.v para o estágio obrigatório. Após discussão. Êlcou decidido que para o estágio obrigatório em
20]7.2. cada a]uno deterá ter seu material básico. Colocado ein. votação. Aprovado por
unanimidade. Na sequência. item 7: Aprovação ad fi fere/zdzzm dos alunos com matrículas
abaixo da carga horária mínima. O;prof. Rafael falou que foi. aprovado ad re/brendz/mz o custe
excepcional de cinco alunos que ficaram com carga horária abaixo do 11aínimo permitido pelo
curso em virtude de já terem cursado toda a carga horária de optati.vas. necessária para
integralização do curso. Colocado õ ad re/&rendz/m em aprovação. Aprovado por unanimidade.
Posteriormente. item 8: Inclusão das disciplinas ''Programa de Intercâmbio no Currículo
2016.1''. O prof. Rafae] disse que as disciplinas de Programa de intercâmbio não estavam
inc[uídas no currículo 20] 6.1 . i)esse modo, comulaicou que foi so]icitado ao DEN a inc]usão da
disciplina no cun'óculo. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir, item 4:
[nforhes gerais. O prof. Rafae] informou que a coordenação foi contemplada com um bolsista
PIDE e que está em processo dê sêleção dos alunos. Por fim. Não havendo mais nada a ser
discutido, o Professor Rafael agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às
]lh00min; da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio, Assistente em
Administração, livrei a presente ata que, se aprovada. será assinada pelos presentes. Ataranguá:
22 de março de 2017.
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