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ATA N.° 152 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 30 de 

julho de 2021, às 13:30 horas, via webconferência. 

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, via 1 

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

fonoaudiologia: Patrícia Haas (presidente), Karina Mary de Paiva, Aline Megumi Arakawa 3 

Belaunde, Aline Mara de Oliveira, Claudia Tiemi Mituuti Kitani, Fabiane Miron Stefani, 4 

Maria Rita Pimenta Rolim e Ricardo Armini Caldas. Os representantes discentes Guilherme 5 

de Souza Cipriano e Cinthya Heloisa Braz também estavam presentes. 1. Apreciação e 6 

aprovação da pauta. Aprovada por unanimidade.  2. Apreciação e aprovação da ata do NDE 7 

Nº 151. Foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. 3. Horas complementares. Relatoria: 8 

comissão. A Profa. Aline Megumi Arakawa Belaunde apresentou a tabela com pontuações das 9 

atividades complementares com os dados das pontuações dos seguintes alunos  Alice Ramos 10 

Rocha (223 pontos), Amanda Letícia Boell (206 pontos), Beatriz de Oliveira Silveira (200 pontos), 11 

Bruna de Oliveira Bagnara (174 pontos), Camila Cristina Brand (241,5 pontos), Dayane Sthepanie 12 

Potgurski (212,5 pontos), Débora Lima de Jesus (178,5 pontos), Eduarda Anzolin Pereira (200 13 

pontos),  Elora Bion Pereira (200 pontos), Fernanda Celeste Sánchez Weber (283,5 pontos), 14 

Frantiesca dos Anjos Vicente 185,6 pontos), Gabriel Góes (154 pontos), Gabrielle Vosguerau (204 15 

pontos), Graziela Mackowiesky Brigido Bernardo (289 pontos), Isadora Rosseto (276,5 pontos), 16 

Larissa Lima da Silva (212 pontos), Laura Faustino Gonçalves (268,52 pontos), Laura Salomon 17 

Machado (169,5 pontos), Lauro Clodoaldo Laureano (200 pontos),  Liana Ramos (202,25 pontos), 18 

Lilian dos Santos da Silva (156 pontos), Nathalia Lima de Sousa (210 pontos), Viviane Gonçalves 19 

(162 pontos), Zandonaity Soares Teixeira de Assis (223,5 pontos) e Julie Vigano (200 pontos). 20 

Informou que os alunos da oitava fase já estão em dia com as pontuações. Solicitou que conste nas 21 

atas das reuniões as pontuações dos alunos mesmo que ainda não tenham alcançado a pontuação 22 

mínima. Foi colocado em discussão e em regime de aprovação. As pontuações foram aprovadas 23 

por unanimidade. 4. Encaminhamentos da compensação de conteúdo para alunos faltantes 24 

mediante portarias UFSC. A Profa. Maria Rita informou que é contra a compensação de 25 

conteúdo, haja vista que os alunos necessitam ter a parte prática para realmente aprender o ofício. 26 

A Professora Maria Rita informou ainda que é responsável por preparar os alunos e garantir que 27 

aprendam e é um conhecimento que se aprende na prática. A Profa. Fabiane informou que em sua 28 

aula estavam presentes somente 12 de 30 alunos. A Profa. Aline Mara informou que também está 29 

tendo problemas e que não colocará mais a aula no sistema moodle pois os alunos não estão 30 

levando os estudos a sério. A Profa. Patrícia sugeriu que voltem as aulas presenciais das disciplinas 31 

que tem prática para março de 2022. O Prof. Ricardo informou que a interação com os alunos do 32 

curso de Fonoaudiologia está muito baixa. Sugeriu colocar no plano de ensino do próximo 33 

semestre que o aluno faça sua própria marcação de presença durante a aula síncrona. O 34 

representante discente Guilherme Cipriano concorda com a sugestão do prof. Ricardo. 35 

Questionado pelo colegiado, opinou que a parte prática é muito importante para a avaliação e deve 36 

ser cobrada. A Profa. Patrícia fez o encaminhamento de que a comissão de planos de ensino insira 37 

nos planos que seja cobrada a presença dos alunos durante a aula síncrona. Foi aprovado por 38 
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unanimidade pelo colegiado. A Profa. Maria Rita informou que está tendo prejuízo na parte prática 39 

do módulo. A Profa. Fabiane informou que a partir da sexta fase os alunos irão voltar para o 40 

presencial e que os alunos poderiam voltar umas 2 semanas antes para realizar um intensivo de 41 

prática. A Prof. Patrícia Haas questionou o colegiado se na FON 7613 poderia ser feito um 42 

intensivo no início, nas duas primeiras semanas com o auxílio das professoras. Também questionou 43 

sobre a possibilidade de reprovação do aluno que não tenha êxito na parte prática. Os apontamentos 44 

foram aprovados por unanimidade pelo colegiado. 5. Apreciação e aprovação do retorno das 45 

aulas práticas na clínica escola - FON 7600. A profa. Patrícia informou que será necessário gerar 46 

processo. A Profa. Fabiane informou que a Motricidade Orofacial  necessita fazer a parte prática 47 

pois está refletindo nos estágios das próximas fases. A Profa. Patrícia questiona sobre os alunos 48 

que teriam que vir de outras cidades. A Profa. Fabiane informou que poderia ser feito de forma 49 

intensiva para esses. A Profa. Maria Rita optou por encontrar as professoras da FON7600 para 50 

verificação da demanda e construção de uma proposta pré-estruturada. Por conseguinte, a Profa. 51 

Patrícia sugeriu retirar o item 5 de pauta. O item 5 foi retirado de pauta  pelo colegiado por 52 

unanimidade. 6. Informes: O sistema para matrícula que está sendo confeccionado pela UFSC 53 

não estará pronto para a matrícula, seguindo ainda o uso do sistema CAGR. Nada mais havendo a 54 

tratar, deu-se por encerrada a reunião, e eu, José Agostinho Barbosa de Souza, Chefe de Expediente 55 

do Curso de Graduação em Fonoaudiologia, lavrei a presente ata, que após lida, será assinada por 56 

todos os presentes. Florianópolis, 30 de julho de 2021. 57 
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