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ATA N.° 159 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA 

 

Ata da Sessão extraordinária do Colegiado de curso 

de graduação em Fonoaudiologia, realizada no dia 24 

de novembro de 2021, às 11:00 horas. 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas, 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 Mara de Oliveira, 3 

Claudia Tiemi Mituuti Kitani, Daniela Polo de Camargo da Silva, Maria Rita Pimenta Rolim, 4 

Fabiane Miron Stefani, Ricardo Armini Caldas, Samira Schultz Mansur.  Também estavam 5 

presentes os representantes discentes Cinthya Heloisa Braz e Guilherme de Souza Cipriano. A 6 

professora Patrícia Haas cumprimentou os presentes e deu início à reunião. Homologação da 111ª 7 

ata do NDE e 158ª ata do Colegiado do Curso. As atas foram aprovadas por unanimidade. 8 
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Solicitação de formatura em gabinete. A relatoria foi feita pela professora Fabiane. A Profa. 10 

Patrícia leu o parecer e informou que o pedido foi motivado devido a aprovação da aluna em 11 

concurso público em primeiro lugar. A professora Daniela Polo de Camargo informou que a 12 

disciplina de estágio FON 7818 (Estágio em Procedimentos Audiológicos II) está pendente na 13 

proposta da aluna. Informou que há um problema por conta da carga horária excessiva para a aluna 14 

e haverá prejuízo para seu aprendizado. A Profa. Karina Mary informou que já presenciou caso 15 

semelhante a este caso e a aluna anteriormente optou por entrar na justiça para o pleito. A Profa. 16 

Patrícia informou que essa é uma grande preocupação. O encaminhamento proposto foi solicitar a 17 

aprovação do parecer com todos os estágios pendentes exceto para a disciplina FON 7818, sendo 18 

que o colegiado aguardará a área da audiologia analisar proposta para solicitação de nova 19 

aprovação. A proposta com a compensação dos horários dos estágios pendentes da aluna (com 20 

exceção da área de audiologia) foi aprovada por unanimidade, sendo estes: FON 7810 – Estágio 21 

em Saúde Coletiva II, FON7811- Estágio em Intervenção Fonoaudiológica II e FON 7603 – 22 

Reunião Clínica III. A Profa. Daniela Polo irá analisar o processo e dar seu parecer a respeito do 23 

estágio FON 7818 na próxima reunião extraordinária do colegiado. Nada mais havendo a tratar, 24 

deu-se por encerrada a reunião, e eu, José Agostinho Barbosa de Souza, Chefe de Expediente do 25 

Curso de Graduação em Fonoaudiologia, lavrei a presente ata, que após lida, será assinada por 26 

todos os presentes. Florianópolis, 24 de novembro de 2021. 27 
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