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ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da quinquagésima terceira reunião extraordinária do
Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 13 de dezembro de 2017. às llh00min.
na sala 2 10 do Campus Araranguá.

2
No día treze de dezembro do ano de dois mil e dezessete. às onze horas. na sala 2 1 0 do Campus
Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em
Fisioterapia. devidamente convocados: prof'escora Angelica Cristiane Ovando. protéssora .laneisa
Franca Virtuoso. professor Marmelo Zannin da Rosa. professora Poliana Penasso Bezerra.
discente Ana Cristina Vieira Santos sob a Presidência do professor Alexandre Marcio Marcolino.
subcoordenador do Curso de Graduação em Fisioterapia. que cumprimentou a todos e havendo
quórum. deu por aberta a reunião. O prof. Alexandre informou que as prol'essoras Daiana
Cristine Bundchen e cone Jayce Ceola Schneider estão aÍhstadas. Após. apresentou para
apreciação os seguintes itens de pauta: ]tem ]: Aprovação das Atas das Reuniões 49" e 50"
reunião ordinária e 5 1" e 52" reuniões extraordinárias colegiada de curso: Item 2: .,'\l)io\ anão (1.)
Rccí[[[ci[ío clo c]!rs(] (lc l isio]c]tipia: Item 3: ,'\pi(}\tição í/r/ /-c/(-/c'//(////// (1 ) 1)Ini o tlc' cil\llln

( .\Lcnçãt) tios }:'ort]]doE'cs. ín a cno]ocia. Psicomoírici(jade c l)cscnvolvli"rlcllto l iun }l t)): Item 4:
\l)ioxação (.(/ /.(/t/e//(////// do ploccsso 23080.(1+5547 1o1 7-+.3 (,,\lasLamcnlo l)aia i ri lal ci i(

l)o iciiiar ..\iuila Kássizl l luLlcrtl= Item 5: C oil lesão llzlra OEgílrlizaçãn da .ínillaclí (o ( tir-\n cí.-

líbio clal)la :o1 8: item f): (Olllissão l)ara coi ii:iir o(. ur!-ículn 3(111.1: ltcln 7: 11cltlli)luiacilo (iil
(oillissã( lc .ÀcoiTli)anhamcnto dc llglcssos: Item 8: Informes Gerais. Colocado em votação. A
pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a discutir o item 1: Aprovação das
Atas das Reuniões 49" e 50' reunião ordinária e 51' e 52' reuniões extraordinárias colegiada
de curso. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência. item 2: Aprovação
do Regimento do curso de Fisioterapia. Colocado em votação. Aprovado com alterações.
Posteriormente. item 3: .4proxação a(/ /e/üre//(/a//l dn l)l;ino dc cnsii o (..\tcnçãí) 18(}s
}'orl2i(lorcs. In agcíiologia. PsÉcomotricidadc c l)cscnvol\iitlciito llumltno}. Colocado em
aprovação. Aprovado por tmanímídade. A seguir. item 4: Aprovação a(/ /.e/'i?re/z(/Hmz do
processo 23080.045547/2017-43 (Afastamento para Tratamento Domiciliar -- Aluna Kássia
Hubert). Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência, item 5: Comissão
para organização da Jornada do Curso de Fisioterapia 2018. Após discussão. decidiu-se pela
comissão composta pelos professores: Alessandro. Angelica. Janeisa. Poliana e discente Ana
Cristina. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Ato contínuo. item 6: ('oíníssã(
ptir21 coFitcrir o ('urrícu]o 20i].l. o 1)rol'. ,\lexan(lic inll)i'tllou cine a l ,'\l . .luliailü l)ires i)cciít
cine tino'<cs\c cs c poi lo (]e pauiti l)aia o coIcE:lado. o intuito c llt/,cr unl:l ítiltilisc l r) CLtr!'lcLil(-
3oil. i c cxcltiil ob lítilÇaítlcialc)s desncccssttiios. -'\l)(is CilSCLISsãO- ci coillissão lic{)ti coi IPO l
pci( \ l)rcllbs oics: ,.'tlc\anclrc. ,'\ngélíca. l)aliada c ''qui)iít ou l)ttlticllc. Colocado cm votação.
Aprovado por unanimidade. A seguir. item 7: }iclorit?ulaçãn (ia ( omissão (Êt

..\coínl}2ii amorfo dc [gi'ossos. O prof. A]exandre re]atou que a prosa. Mirie]i está af'estada
para o doutorado e a prof'a. gane foi exonerado. Dessa forma. necessita de duas pessoas para
compor a comissão. Após discussão. a prof'essora Angelica mostrou-se interessada em participar
e o prof. Alexandre disse que no início do ano vai perguntar aos outros professores quem telha
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interesse. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência, item 8, informes
gerais. O prof. Alexandre informou que entra de férias em 31/12/17 e volta 22/01/1 8 Disse que
no início do ano será organizado mini comissões para a visita do MEC. Falou que as retmiões
ordinárias de dezembro e janeiro estão canceladas. Que para o próximo semestre será solicitado
os plano e programas das disciplinas, uma demanda do departamento. Por flm, Não havendo
mais nada a ser discutido, o Professor Alexandre agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião às l Ih36min, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio,
Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
presentes. Araranguá, 13 de dezembro de 201 7.
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Alexandre Marcio Marcolino

Angelica Cristiane Ovando

Janeisa Franck Virtuoso

Marmelo Zannin da Rosa

Poliana Penasso Bezerra P,K.., Pz

Ana CrisÜna Vieira Santos


