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ATA N.° 154 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 27 de 

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

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta 1 

minutos, via webconferência pela plataforma Google Meet, reuniram-se os membros do colegiado 2 

do curso de fonoaudiologia: Patrícia Haas (presidente), Karina Mary de Paiva, Aline Mara de 3 

Oliveira, Claudia Tiemi Mituuti Kitani, Daniela Polo Camargo da Silva, Fabiane Miron 4 

Stefani e Maria Rita Pimenta Rolim. Os representantes discentes Guilherme de Souza 5 

Cipriano e Cinthya Heloisa Braz também estavam presentes. A professora Patrícia Haas 6 

cumprimentou os presentes. 1. Apreciação e aprovação da pauta. A Profa. Patrícia solicitou a 7 

exclusão do item 4 da pauta (horas complementares), solicitou também iniciar a reunião pelos 8 

informes e pelos itens 6 e 7 da pauta. Foi aprovado por unanimidade. 9. Informes: A Profa. Patrícia 9 

informou que as atas das reuniões de colegiado e os planos de ensino estão sendo inseridos na 10 

página do curso (https://fonoaudiologia.grad.ufsc.br/). Informou também que atualmente está 11 

fazendo parte da Câmara de Graduação da UFSC. 6. Homologação de Processo 12 

23080.034333/2021-28 – Interessado: Fernanda Celeste Sanchez Weber – antecipação de 13 

formatura. Relatora: Profa. Aline Mara de Oliveira. A Professora Patrícia informou que os horários 14 

devem ser cumpridos antes da data da formatura e que deu o “ad referedum” para que os prazos 15 

pudessem ser cumpridos. A Profa. Aline Mara apresentou o processo. Foi colocado em regime de 16 

discussão e de votação. Foi homologado por unanimidade. 7. Homologação de Processo 17 

23080.034915/2021-12 - Interessado: Dayane Stephanie Potgurski – antecipação de formatura. 18 

Relatora: Profa. Aline Mara de Oliveira. A Professora Patrícia informou que os horários devem ser 19 

cumpridos antes da data da formatura e que deu o “ad referedum” para que os prazos pudessem 20 

ser cumpridos. A Profa. Aline Mara apresentou o processo. Foi colocado em regime de discussão 21 

e de votação. Foi homologado por unanimidade. 2. Apreciação e aprovação das atas do 22 

colegiado do curso Nº 152 e 153. Colocado em discussão e em regime de votação. Atas aprovadas 23 

por unanimidade. 3. Apreciação e aprovação da ata nº 109 do NDE. Colocado em discussão e 24 

em regime de votação. Ata aprovada por unanimidade. 8. Apreciação e aprovação de 25 

atendimento administrativo do curso. A Professora Patrícia Haas apresentou proposta de 26 

atendimento para a coordenação do curso de Fonoaudiologia. A proposta é de que o horário 27 

apresentado seja realizado até o início do mês de fevereiro de 2021. O horário será enviado aos 28 

alunos e inserido na página do curso. Foi colocado em regime de discussão e votação. Foi aprovado 29 

por unanimidade. 5. Processo disciplinar de alunos da oitava fase.  A Professora Patrícia 30 

informou que recebeu denúncia de uma professora de que alunas do curso estariam trocando de 31 

roupa e se embelezando nas dependências da clínica escola do curso em uma ocasião durante o 32 

estágio da Profa. Fernanda Zucki. A Profa. Maria Rita informou que pode ser dada uma advertência 33 

oral às alunas. A Profa. Fabiane disse que haviam outros estágios ocorrendo na clínica e que a sala 34 

tinha um espelho espião, sendo que eventualmente um paciente poderia ver. A Profa. Fernanda 35 

Zucki entrou na sala com a autorização do colegiado e informou que naquele dia o estágio havia 36 

sido encerrado mais cedo e que as alunas já haviam sido dispensadas. O encaminhamento proposto 37 

pelo colegiado é de que seja dada advertência verbal para as três alunas envolvidas. Irá ser 38 
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agendada uma reunião entre as alunas e as professoras envolvidas para que seja dada a advertência. 39 

O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 40 

encerrada a reunião, e eu, José Agostinho Barbosa de Souza, Chefe de Expediente do Curso de 41 

Graduação em Fonoaudiologia, lavrei a presente ata, que após lida, será assinada por todos os 42 

presentes. Florianópolis, 27 de agosto de 2021. 43 
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