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ATA N.° 147 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

EM FONOAUDIOLOGIA 

 

Ata da Sessão ordinária do Colegiado de curso de 

graduação em Fonoaudiologia, realizada no dia 26 de 

março de 2021, às 14 horas, via webconferência. 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, via 1 

webconferência pela plataforma Google Meet, reuniu-se o os membros do colegiado do curso de 2 

fonoaudiologia: Patrícia Haas, Maria Rita Pimenta Rolim, Karina Mary de Paiva, Fabiane 3 

Miron Stefani, Aline Megumi Arakawa Belaunde, Aline Mara de Oliveira, Samira Schultz 4 

Mansur, Ricardo Caldas, Daniela Polo Camargo e os representantes estudantis Cinthya 5 

Heloisa Braz e Guilherme de Souza Cipriano. A Profa. Patrícia Haas deu início a reunião. Pauta 6 

1- Comissão de horas complementares. Profa. Aline Megumi Arakawa Belaunde demonstrou 7 

preocupação com a situação de alguns alunos da oitava fase que não apresentaram suas pontuações 8 

e horas complementares na totalidade e as planilhas de sexta e oitava fase foram aprovadas por 9 

unanimidade. Pauta 2 – Homologação do processo 23080.003283/2021-37 da aluna Lilian dos 10 

Santos da Silva, que se trata de uma requisição de quebra de pré-requisito para fazer a sétima fase 11 

e duas disciplinas da oitava fase, homologação do parecer pelo indeferimento aprovado por 12 

unanimidade, relatora Daniela Polo Camargo. Pauta 3 – Homologação do processo 13 

23080.003961/2021-61 da Aluna Ohana Martins Seixas. Solicitação de quebra de pré-requisito 14 

da disciplina FON7100, para cursar a disciplina FON7200, a relatora Professora Aline Mara de 15 

Oliveira, ressalta a importância da aprovação da 7100 para o aprendizado da 7200, homologação 16 

do parecer pelo indeferimento aprovado por unanimidade. Pauta 4 – Processo das alunas Luana 17 

Piveta Sonda (23080.010411/2021-07) e Barbara Silva Pereira (23080.010403/2021-52) para 18 

colação de grau em gabinete, a relatora Professora Fabiane Stefani foi favorável ao deferimento 19 

dos pedidos de colação de grau em gabinete. Aprovado por unanimidade. Pauta 5 – Memorando 20 

DAE sobre revalidação de diploma. O colegiado de fonoaudiologia pode receber até 7 processos 21 

anuais, de acordo com a resolução n°48/2019. Aprovado por unanimidade. Pauta 6 – Horários 22 

da grade curricular do curso de graduação em fonoaudiologia 2021.1. Aprovado por 23 

unanimidade. Pauta 7 – Curricularização de Extensão do curso de graduação em 24 

fonoaudiologia, Profa. Patrícia Haas fez exposição da minuta com a proposta de curricularização 25 

da extensão para o curso de fonoaudiologia, construída pelos membros do Núcleo Docente 26 

Estruturante. Aprovado por unanimidade. Profa. Patrícia Haas faz especial agradecimento as 27 

professoras do Núcleo Docente Estruturante pelo trabalho excepcional na construção da proposta 28 

de curricularização da extensão do curso de fonoaudiologia. Informes: a publicação da página do 29 

curso de graduação em fonoaudiologia. Finalização dos trabalhos da Professora Aline Megumi 30 

Arakawa Belaunde como coordenadora de estágios. Aguardo da portaria da Professora Claúdia 31 

Tiemi Mituuti Kitani para substituição da Professora Carolina Rogel que está em licença saúde. 32 

Convocação para reunião com a direção do centro para encaminhamentos da vacinação dos 33 

discentes do curso de graduação em fonoaudiologia. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 34 

encerrada a reunião, e eu, José Agostinho Barbosa de Souza, Chefe de Expediente do Curso de 35 

Graduação em Fonoaudiologia, lavrei a presente ata, que após lida, será assinada por todos os 36 

presentes. Florianópolis, 26 de março de 2021. 37 
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