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Ata da quadragésima nona reunião extraordinária do Colegiado de
Curso de Graduação em Fisioterapia, realizada no dia 07 de agosto
de 201 7, às ]6:00 horas, na sa]a ARA 32] da Unidade Jardim das
Avenidas do Centro Araranguá.
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aprovação. os quais foram aprovados por unanimidade. Item 2' : Aprovação ad referendum dos
alunos com matrículas abaixo da carga horária mínima: O Prof. Alexandre apresentou os
alunos que tiveram matrículas abaixo da carga-horária mínima prevista no 'curso, jusüHcando
cada uma das situações. O Prof. Alexandre informou que aprovou czd /'({Áeremiz//n e o colegiado
posicionou-se favorável à aprovação, por.unanimidade. Item 3: Aprovação dos alunos 'que
solicitaram quebra de pre.'requisito 2017.2. Foram solicitados 5 quebras de pré-requisitos.
duas para a disciplina de Farmacologia e três para a disciplina de Traumatojogia.'O prof.
Alexandre informou que conversou com os professores responsáveis e que estes não aceitaram a
quebm de pré.requisitos, por isso ele infomlou que aprovou ad /"l::Áerendum a não quebra de pré-
requisitos. solicitando a aprovação do colegiado, o qual foi 'aprovado por unanimidade a
mmlutenção dos pré-requisitos. Item 4: Informes gerais: Prof. Alexandre relatou que alguns
alunos ülzeram matrícula no Estágio de observação clínica: quando não precisariam fazer.
superiotando a turma e atrapalhando o andamento da disciplina. O Prof. Alexandre Informou que
vai solicitar o indeferimento dessas matrículas. Não havendo mais nada a ser discutido o Prof.
Alexandre agradeceu a presença de todos e deu por encenada a reunião às ] 6:36h, da qual, para
constar, eu, gane Franceschet de Sousa, ]avrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
presentes. Ararahguá, 07 de agosto de 20] 7 ' '
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