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ATA DA 145ª DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA 

 

Ata da 145a Reunião do Colegiado do Curso de 

Fonoaudiologia, realizada no dia 05 de março de 

2021, às 14h00min, via webconferência.  

 Ao quinto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 11h00min, via 1 

webconferência,  reuniram-se os membros do colegiado: Patrícia Haas, Daniela Polo Camargo 2 

da Silva, Fabiane Miron Stefani,  Karen Fontes Luchesi, Karina Mary de Paiva, Aline 3 

Mara de Oliveira e Ricardo Armini Caldas.  A Profa. Patrícia Haas cumprimentou os 4 

presentes e deu início à reunião de pauta única. 1. Processos de  antecipação de formatura. A 5 

relatora Profa. Fabiane Miron Stefani sugeriu fazer leitura dos dois processos e votar os dois por 6 

se tratar de processos semelhantes, acatada a sugestão, a relatora iniciou a leitura do processo da 7 

aluna Elysa Fernandes Alves e posteriormente da aluna Eligia Lima Barbosa, solicitando 8 

antecipação de formatura, tendo documentação comprovando cumprimento de todos os     9 

requisitos em seus respectivos campos de estágio em locais externos à UFSC, ambas alunas 10 

fizeram propostas de complementação de carga horária teórica, que foram aprovadas pelas 11 

responsáveis das respectivas disciplinas. A profa. Daniela Polo Camargo fez perguntas sobre a 12 

supervisão externa e comprovação das mesmas, a Profa. Fabiane Miron Stefani respondeu às 13 

questões. A relatora deu parecer favorável ao deferimento de ambos os processos. A Profa. 14 

Patrícia Haas sugeriu que fossem adicionados ao parecer, orientações sobre os prazos 15 

administrativos de antecipação de formatura, a Profa. Fabiane acatou a sugestão e ambos 16 

processos foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo  a tratar, deu-se por encerrada 17 

a reunião, e eu, Patrícia Haas, Coordenadora do Curso de Graduação em Fonoaudiologia, lavrei a 18 

presente ata, que após lida, será assinada por todos os presentes. Florianópolis, 05 de março de 19 

2021. 20 

 


		2021-03-26T14:19:14-0300


		2021-03-26T14:24:43-0300


		2021-03-26T14:25:40-0300


		2021-03-26T14:34:43-0300


		2021-03-26T14:36:17-0300


		2021-03-26T14:37:44-0300


		2021-03-26T14:39:26-0300


		2021-03-26T14:40:05-0300


		2021-03-26T15:50:32-0300


		2021-03-29T10:45:28-0300




