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ATA DA 67' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da 67' reunião extraordinária do Colegiada do Curso de
Graduação em Fisioterapia, realizada no día 25 de junho de
2019, às 13h, na sala Laboratório de Recursos Terapêuticos
do Campus Jardim das Avenidas da UFSC Araranguá.
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A(is vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezanove, às treze horas na sala laboratório
de Recursos Terapêuticos do campus Jardim das Avenidas da UFSC Araranguá reuniram-se os
seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em Fisioterapia, devidamente
convocados: professoras Ana Lúcia Danielewicz, Gisele Agustini Lovatel, Janeisa Franck
Virtuoso, Kelly Mânica Marinho e Lama e Viviane de Menezes Caceres e o discente Georgio
Poleto Justificaram ausência as professoras Cristine Aparecida Moran, . Daiana Cristine
Bundchên, Lívia Arcêncio do .Amaral, Núbia Carelli Pereira de Avelar, Danielle Soares Rocha
Vieira e o professor Bemardo Walmott Borgas. Sob a Presidência da professora Angélica
Cristiane Ovando, coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a
todos e havendo quórum, deu por aberta a reunião. A professora Angélica fez a leitura do item de
pauta e foi realizada ampla discussão após leitura do relato da discente requerente da solicitação
referente a prazo para desenvolvimento do TCC ll e da carta-resposta. da docente envolvida.
Foram também consideradas para a discussão as regras que constam no regimento de TCC do
Curso de Fisioterapia, bem como possível cronograma para realização do TCC em tempo
mínimo necessário para sua construção. Além disso, foi considerando o cumprimento dos prazos
para a realização do.trabalho, tempo do novo orientador para as correções, o período de envio do
trabalho para correção pela banca, o período de defesa e posterior correção da versão final, além
de período necessário para digitação de notas. Diante de todos os fatos, o Colegiado de curso de
fisioterapia indeferiu o pedido da discente. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, a
professora Angélica agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar. eu. Gisele. Agustini Lovatel. lavrei a presente ata ciue, se,aprovada, será assinada pelos
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