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ATA DA SEXAGÉsiMA REUNiÃo EXTRAORDnqÁRiA DO COLEGiADO DO CURSO
DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da sexagésima reunião extraordinária do Colegíado
do Curso de Graduação em Fisioterapia. realizada no dia
28 de setembro de 201 8. às 1 1 h00min. no Laboratório de
Neuro - Pediatria (Bloco C).
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No dia vinte e um de setembro de setembro do ano de dois mil e dezoito. às dez horas e trinta
minutos. no Laboratório de Neuro - Pediatria (Bloco C) reuniram-se os seguintes membros do
Colegiado do curso de graduação em Fisioterapia. devidamente convocados: professora Ana
Lucra Danielewicz, professora Kelly Mõnica Marinho e Lama. prof'escora .Taneisa Franck
Virtuoso, professora Lívia Arcêncio do Amaram: discentes Giorgio Sijvano Ferreiro e Giovanni
Marfins de Alexandre sob a Presidência do professor Alexandre Marcio Marcolino. coordenador
do Curso de Graduação em Fisioterapia. que cumprimentou a todos e havendo quórum. deu por
aberta a reunião. Comunicou que as professoras Cristiane Aparecida Moran e Maruí Weber
Corseuil Giehl e a discente Suélen Cristina Lehmann Shimitz justinlcaram a ausência na reunião.
Após. apresentou para apreciação os seguintes itens de pauta: Item 1: Aprovação das Atam das
Reuniões 52'. 53', 54' reunião ordinária e 55' reunião extraordinária do colegiado de cursor Item
2: Análise e aprovação do pedido de Reposição de Estágio da Aluna Elisa de Carvalllo Leite.
matrícula: ]5102783; ]tem 3: Análise e aprovação do pedido de a]teração de abandono para
Trancamento de Matrícula do aluno: Diego Maciel Seraflm; Item 4: Aprovação do ad
/'e/ê/'endz/m referente a portaria de distribuição das vagas de transferências e retomou semestre
2019.1; Item 5: Informes Gerais. A pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a
discutir o item 1: Aprovação das Atas das Reuniões 52', 53', 54" reunião ordinária e 55'
reunião extraordinária do colegiado de curso. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Na sequência, item 2: Análise e aprovação do pedido de Reposição de Estágio
da Aluna Elisa de Carvalho Leite, matrícula: 15102783. O prof. Alexandre relatou que a
aluna requer o abono das faltas e reposição dessas aulas, porém. o atestado que consta no
processo é de 120 dias. Após discussão, foi deliberado o indeferimento do retomo da aluna às
aulas, em virtude do atestado de afastamento. E orienta a mesma retomar ao mesmo médico para
solicitar um atestado de aptidão para retomar as aulas a ser analisado em uma próxii-na reunião.
A seguir, Item 3: Análise e aprovação do pedido de alteração de abandono para
Trancamento de Matrícula do aluno: Diego Maciel Seraüim. O prof. Alexandre expôs que o
aluno requer a alteração da situação da matrícula de abandono para trancado. Disse que no
período de reajuste a matrícula do aluno não apareceu no relatório abaixo da carga horária para
que fosse realizada a matrícula compulsória. Após discussão: foi decidido pela aprovação do
pedido, levando em conta o erro do sistema. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.
Posteriormente, item 4: Aprovação do ad r acre/zelam referente a portaria de distribuição
das vagas de transferências e retornos semestre 2019.] . O prof'essor Alexandre relatou que fez
a seguinte distribuição: 4 vagas para o incisa ] - transferência intema; 12 vagas para o inciso ]] -
transferência externa e 4 vagas para o inciso 111 - retorno graduado/abandono. Colocado o ad
rede/'endlf/ 7 em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir: item 5: informes gerais. O prof.
Alexandre informou que a partir do dia 01/10/18 bica vigente a nova portaria de coordenação.
Por íim, não ]lavendo mais nada a ser discutido, o prolêssor Alexandre agradeceu a presença de
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qual,todos Márcia Elida

Domingos Prudêncio, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, se aprovada, será
deu por encerrada a reunião para constar, eu,

assinada pelos presentes. Araranguá, 28 de setembro de 201 8.

Alexandre Marcio Marcolino
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Janeisa Franck Virtuoso

Kelly Mânica Marinho e Lama

Lívia Arcêncio do Amaral

Giorgio Silvano Ferreira Poletto
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Giovanni Martins de Alexandre


