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ATA DA QUINQUAGÉS]MA QUnqTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da quinquagésima quinta reunião extraordinária
do Colegiado do Curso de graduação em
Fisioterapia. rea]izada no dia ]3 de .junho de 2018.
às 16h00min. na sa]a 30] do Campus .jardim das
Avenidas da UFSC Araranguá.
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Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezoito. às dezasseis horas na sala 301 do Campus
.Jardim das Avenidas Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do cursor de
graduação em Fisioterapia devidamente convocados para reunião ordinária: prol'essora Ana
Lúcia Danielewicz. prof'escora Daiana Cristine Btmdchen. professora Lívia Aicêncio do Amaral.
e a discente Ana Cristina Vieira Santos sob a Presidência do Professor Alexandre Marcio
Marcolino. Coordenador do Curso de graduação em Fisioterapia. lJavendo quórum o Professor
Ajexandre cumprimentou os presentes e iniciou a reunião. O Professor dcu as boas vindas a
todos e leu a pauta da convocação: Aprovação aí/ /'lláe/'e/zdwml do pedido dc trancamento de
matrícula da disciplina DCS7495 do aluno Hansy Yaffet Montada Hernandcz, matrícula
14106692. Aprovação ad n:acre/?z/wmz do relatório final referente à Portaria N.'
OI/CGFISIO/CTS/ARA/2018 de 02 de maio de 2018 que trata as vagas de transferência e
retorno para o segundo semestre de 2018. Aprovação az/ rlZáe/'e/ld mz do Regimento do
curso. Análise e aprovação das comissões responsáveis pela preparação dos documentos
para a visita do MEC. Análise e aprovação da comissão para atualização do PPC do Curso
de Fisioterapia. Aprovação da eleição de coordenador de TCIC l e 11. A pauta loi aprovada
por unanimidade. Passaram então ao item 1: Aprovação ad /e/à/'enc/z/m do pedido de
trancamento de matrícula da disciplina DCS7495 do aluno Hansy Yafíet Montada l lemandez.
matricula 14106692. O item foi aprovado por unanimidade. Item 2: Aprovação írc/ /.e/&/,e/ dz//zv

do relatório f]na] referente à Portaria N.' 0]/CGFISIO/CTS/ARA/201 8 de 02 dc maio de 201 8
que trata as vagas de transferência e retomo para o segundo semestre de 2018. Aprovado por
unanimidade. Item 3: Aprovação ad re/ê/'endz//7z do Regimento do curso. Após ampla discussão
o item í'oi aprovado por unanimidade. Item 4: Análise e aprovação das comissões responsáveis
pela preparação dos documentos para a visita do MEC. Foi í'Cita a explanação do assunto e a
sugestão tbi dividir em três comissões de acordo com as dimensões avaliadas pelo MEC:
Organização didático-pedagógica: Corpo docente e tutorial: Inttaestrutura: Cada cotnissão terá
seis membros. Item 5: Análise e aprovação da comissão para atualização do PPC do Curso de
Fisioterapia. Foi discutido o assunto para atualização do PPC da Fisioterapia e sugerido criar
uma comissão com pelo menos um membro de cada área. Os membros sugeridos í'atam : Daiana.
lone. Danielle. Alexandre. Cristiane Moran. Sela solicitado ao departamento mais três
professores (um da área básica da fisioterapia. um da área básica c um da Neurologia). Item 6:



@
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUA

«.=s$E8X$gigÇ:BÇl:gWin:«"
CEP:88906 072- ARARANGUA - SC

TELEFONE: +55 (48) 3721-2167
SITE: 1111p;ZZÍlglg.ufsc br/

3 1

32
33

34

35
36
37

=B$.<1:=B=';ÜiÜ :i===
Gerais: Não houve. Ao final da reunião o Professor Alexandre agradeceu a presença de todos.
Não havendo mais nada a declarar, eu, Giane de Farias Pereira Santana, Assistente em
Administração da Secretaria Integrada de Graduação, lavrei a presente ata que, se aprovada, será
assinada pelos presentes. Araranguá, 13 de junho de 201 8.
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Prof. Alexandre Marcio Marcolino

.l.úcia Dance

Prof. Daiana Cristine Bundchen

Prof. Lívia Arcêncio do Amaral

Prof. Maruí Weber Corseuil Giehl

Disc. Ana Cristina Vieira Santos


