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ATA DA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da sexagésima nona reunião extraordinária do
Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 13 de agosto de 2019. às 16h00min. na
sala de Recursos Terapêuticos do Campus Jardim das
Avenidas.

No dia treze de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas. na sala de Recursos
Terapelitlcos. reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em
Fisioterapia, devidamente convocados: professora Ana Lucra Danielewicz. professora (l ristiane
Aparecida Moran, professora .laííeisa Franck Virtuoso, professora Kelly Mânica Marinho e
Lama, professora Heloyse Unam Kuriki, sob a Presidência da professora Angélica C:ristiane
Ovando, coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a todos e
havendo quórum, deu por aberta à reunião. A prosa. Angélica informou que a professora
Danielle Soares Rocha Vieira e a professora Núbia Carelli Peneira de Avelar estão de licença
maternidade. A professora Gisele Agustini Lovatel justificou ausência. A prosa. Após.
apresentou para apreciação os seguintes itens de pauta: item ] : Indicação de novo Coordenador
de Estágio do Curso de Fisioterapia; Item 2: Agrupamento de turmas estágio oitava fase; Item
3: Infomles gerais. Colocado em votação. A pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir
passou-se a discutir o item ]: Indicação de novo Coordenador de Estágio do Curso de
Fisioterapia. A prof'a. Angélica disse que dia 09/08/1 9 a prosa. Rafaela enviou um requerimento
solicitando o desligamento da coordenação dos estágios. Disse também, que a prosa. Poliana se
dispôs a assumir a coordenação dos estágios. Colocado em votação a aprovação da prof'a.
Poliana como atual coordenadora dos estágios. Aprovado por unanimidade. A seguir Item 2:
Agrupamento de turmas estágio oitava fase. A prosa. Angélica fez o relato que devido às
tumlas de estágio da oitava fase estarem com poucos alunos (3 turmas com 2 alunos e l tumba
com 3 alunos), foi realizado o aglutinamento das turmas de estágio da reí'árida f'ase: de modo que
quatro tumlas fomlaraln duas tum)as. A mudança envolvendo os campos de estágio da oitava
fase, que ocorrerá somente no período de 201 9.2 , foi organizada com ag instituições concedentes
que entenderam essa excepcionalidade em virtude da atual fase de transição curricular. A decisão
foi tomada pela coordenadora ad /'e/êre/zdum em virtude do pouco tempo que houve entre o
conhecimento da possibilidade de aglutinação de turmas e o prazo para iniciarem os estágios.
Após discussão, submeteu o ac/ reÁerendum em aprovação. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Na sequência, Item 5: Informes gerais: Não houve. Por flm. não havendo mais
nada a ser discutido, a professora Angélica agradeceu a presença de todos.e deu por encerrada a
reunião às 16h50min, da qual, para constar. eu, Márcia Elida Domingos Prudência. Assistente
em Administração, lavrei a presente ata que. se aprovada. será assinada pelos presentes.
Araranguá, 13 de agosto de 2019. ' 'W
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