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1 ATA DA 3' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO 

	

2 	LOCAL — CCS - REALIZADA EM 05.12.2016. Com  a presença do Vice Diretor do CCS, 

	

3 	Prof Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa, e dos Coordenadores de Colegiados, os Professores 
4 (as): Cristiane dos Santos Giuberti — Colegiado do Curso de Ciências Farmacêuticas, 
5 Fernanda M. Vargas Dias — Colegiado do Curso de Fisioterapia, Valdete Guandalini - 

	

6 	Colegiado do Curso de Nutrição, Leila Massaroni — Colegiado do Curso de Enfermagem, 

	

7 	Stefania Carvalho Kano — Colegiado do Curso de Odontologia, Trixy Niemeyer V. Alves — 

	

8 	Colegiado do Curso de Fonoaudiologia, Gustavo Artur Monzeli — Colegiado do Curso de 
9 Terapia Ocupacional, com a presença da Prol'. Zenólia Figueiredo — Pró Reitoria de 

	

10 	Graduação, Prol' Márcia Valéria Almeida — Coordenadora do Setor de Estágios do CCS e 

	

11 	Prol' Kênia — Coordenadora de estágios do curso de Fisioterapia, teve início a reunião. O 
12 Diretor abriu a reunião dando boas vindas a todos em seguida apresentou a agenda da 
13 reunião. Pauta: 01.01. Aprovação da Ata da 48  Reunião Ordinária, realizada em 
14 21/11/2016. Aprovada. 01.02. Diagnóstico do Semestre Letivo nos Centros (Pauta 

	

15 	proposta pela PROGRAD): Prol' Zenólia informou que tem passado em todos os Centros 
16 para fazer um diagnóstico do semestre. Informou que o calendário de 2016 permanece 

	

17 	vigente e não será alterado. As solicitações de colação de grau seguirão seu fluxo normal; 

	

18 	os pedidos de antecipação de colação de grau somente serão atendidos nos casos previstos 

	

19 	em resolução. A Prograd elaborará uma proposta de calendário de reposição das aulas para 

	

20 	os alunos em greve. Essa proposta deverá considerar a data de início das ocupações e a 
21 data do fmal da greve. O calendário proposto pela Prograd considerará 45 (quarenta e 

	

22 	cinco) dias de reposição, que deverá ter início no mês de fevereiro de 2017. Após, será 

	

23 	encaminhado para análise e aprovação pelo CEPE, que poderá ter outro entendimento. O 

	

24 	calendário do ano de 2017 terá início no final do mês de março. Informou que as pautas 
25 para lançamento das notas dos alunos ficará aberta. As notas dos estudantes em aulas 
26 deverão ser lançadas normalmente e, a situação dos aos alunos em greve, será avaliada 

	

27 	posteriormente. 01.03. Dirimir dúvidas dos Coordenadores de Cursos (Pauta proposta 

	

28 	pela PROGRAD): Prol' Kênia questionou sobre a data do início do estágio do curso de 

	

29 	fisioterapia. Prol' Zenólia informou que poderá iniciar na data prevista, solicitou que fosse 

	

30 	enviado um memorando à Prograd informando o início do estágio. Prol' Márcia Valéria 

	

31 	ficou de enviar por e-mail aos coordenadores as instruções sobre inclusão de alunos para 

	

32 	apólice de seguros. Prol' Zenólia solicitou que fosse enviado por e-mail a programação dos 
33 cursos para recepção aos calouros de 2017. Mesmo que ainda não haja programação 
34 definida, deverão ser remetidas as datas, horários e locais em que acontecerão as 

	

35 	recepções. Enviar a programação conjunta ao e-mail: secprograd@gmail.com.  Prol' Márcia 

	

36 	Valéria questionou sobre a situação de vagas de estágio do curso de nutrição. Relatou o 

	

37 	questionamento direcionado pela Prol' Carolina Perim, coordenadora de estágios do curso 

	

38 	de Nutrição, que conta somente com 12 (doze) vagas de estágio sendo que sua demanda é 

	

39 	de pelo menos 15 (quinze) vagas para o Hospital e Restaurante Universitário. Destacando 

	

40 	que estas 12 vagas são requisitadas pelo curso de Nutrição do campus Alegre, sendo que o 

	

41 	CCS não tem possibilidade de absorver alunos de outros campi devido insuficiência de 

	

42 	vagas ofertadas. Prol' Zenólia informou estar ciente da situação e que conversou com Prol' 

	

43 	Carolina Anhoque sobre o assunto. Esclareceu que, se não é possível absorver alunos do 
44 Centro de Ciências Agrárias (CCA) que essa situação deverá ser respondida à 
45 coordenadora de estágios do CCA. 1.4 Discussão Resolução de Estágios n° 74/2010: 

	

46 	Prol' Leila solicitou que o assunto retomasse à pauta junto à Câmara Central. Prol' Zenólia 

	

47 	informou que o tema voltará à pauta. Desta forma, o item não foi discutido nesta reunião 
48 da Câmara de Graduação Local do CCS, e aguardará retomada do assunto na Câmara 


