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/\rt. I' - Aptovai o ltcgilt ente do curso dc graduação

cm Fisioter:ilha

(l:iêllcias, }'ecnologias e Stlúde tla Unia.'ct'sida:ide I'cdct'al de Sê:lnt&l (.'âl:ilt-inH.

do (.'entro de

Art. 2' - O Rcginlcnto encontra-sc anexo à presente Resolução Normati'ç':\.
Art. 3u - Esta Resolução

O11cialda Univei'sidilde.

Noi']nativa

entra et'r] 'ç'igoi'

iia data dc su:] pt.il)ligação llo 13(}lctim
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REGIMENTO INTERNO 1)0 CURSO l)E GREI)UAÇAC) ll=&l FIS]OTll:liam'IA
(:APITA.JLO K

i)A NATL]Ríl:ZA li; l)AS !rINALll)AI)ll:S

Ar{. 1" -- 0 Colegiada clo Curso clc Graduação cm Fisioterapia

instituído pela Rcsoluç.ão n'

0] 7/CIJn/97, é u].]lórgão normativo. consultivo e de assessora]nento cona sede no (.:entro de

Ciências, Tecnologiase Saúde (Cl"S) de Aiarangu(i da t.universidadeJ=ederalde Sanlit
Catarina, Arar:tnguzí -« SC.
Arl. 2' -- O Colegiaclo do (.:viso de Graduação cm Fisioterapia tem comia tlnalidctclcpromover
a coordenação administrativa, J)lanos clidáticos c integração entre tts disciplinas conelatas do
curso cle l;isiolerapia.

CAPA'l'UI,(.)l.l

l)A (:0NSTITI.TIÇÃO

1)0 COI..ll;(:;IAI)0

DE Ct.URSO

Art. 3" - O Colegiada do Curso de Graduação eln Fisioterapia seta constituído por:
1-- Presidente: Coordenador do curso de graduação;
11-- Vice-presidente: Subcoordenaclor do curso dc graduação
111 -- representantes

dos DepEutamentos

de Ensino.

na proporção

de

l (um)

)
para cada

pat'li.cipaçãodo Departamento igual a 10% (dez por cento) da carga horária total necessária à
integlalização do curso;
IV .- um representante c]ocente inc]icado J)e]o Centro (]e Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS),
cujos De])artameiltos ofereçam disciplinas obrigatórias l)ala o currículcl do cur$cl, lilás (lue não
alinyalna pfulicipação clc 10% cla carga horária total;
V -- icplesentantes clo corpo discente, na proporção igual à parte inteira do resultado obtido na
divisão clenúmero de não d/:sc'elz/e.s'
])or cinco;
VI -- unl ou mais representantesde associações, conselhos ou órgãos cle classe regionais ou
nacionais.

quc não tenllam. vinculação

com a UFSC,

mas relacioi)idos

com a at:iviclade

profissional do Curso, a critério do C:olegiado, })ara urnamandato de 2 (dois) anos;

li l ' ««C)s representantesn)enciona(ios nos incisos lll, IV. V e VI, lera.octtcla(dualuna suplente,
eleito ou desígnacloconforme o caso, pelo R)csillo processo e ila mestra ocasião da escollla
dos titulares, aos quais substituem, automaticamente. nas làltas, im])edinlentos ou vacância.
$ 2' -- São atribuídas 02 (duas) lloras semanais llo Plano Indivídua.l de TRAI)alho:\os Membros
Titulares do Co[egiado, pe]]cncentes ao corpo c]ocenteda Universidade Fcdera] (]e Santa
Catiirina.
1 3" - O Colegiada assegura a ])articipação discente nas reuniões do Colegiada de Curso
dispensztndoseus representantes das ativiclades didáticas naqueles horários.
$ 4" - Caberá à Direção do Centro de Ciências: Tecnologias e Saúde (CTS)
formal clc collst:it.unçãodo Colegiaclo do Curso.

cxpcclir o atQ

Art. 4" - A in.dilação dos rcprcseiltantes dos Dcpallamentos seta luta pelo i'cspectivo
Co[egiado, para unl nlEtndatode 2 (dois) anos, com a possibi]ickldcde recon(loção.
Art. 5" - J'aia c]bito de composição do C:o]egiac]o. não serão consi(geradas as horas-aula
relativas a discipl idas oplativas.

l
/

Ai't.

6" - A icptcsentação

discente

será

eleita, aílualmcntc, pelo Ccntio Acadêm

Fisioteral)ia, dentre os estudantes (lue tenham cunlpriclo pelo nICHos a
primeira lltsc clo CPlêÇIZ.2g.
sendo designada através de Portaria emiti(ia pela D
ração do Centro cleCiências, Tecn
c Saúde (CTS).

ild

El;:li El;illlblB;: :'.:=lu:::

$ 2' -- O mandato dns ieplesentantcs disc.entes é dc l (um) ano, pcimiti(ta uma tccondução

(:APITUI.,0 111 - DAS ATRlli(JIÇ:011:S 1)0 C:01.,FalAI)0 1)1C CtrR$0
Art. 7' - São atribuições do Colegiada do Coiso dc Graduação Fisiotett\pia:
-- estabelecer Q pcif:il prol:issional c a proposta pedagógica do Cui se:
11 - elaborar o scu ]egimer\to interno;

llr -- elas)orar, analisar c avaliílr o currículo do Guisa c suas alterações;

IV

aiaaiisar, aprovar e avaliar os planos de ensino clãs disciplinas do Cuido, propon(lo

altej'ações

quantia

necessárias:

' '

"'

-'''' "-'

t''"i

V - fixar normas para a cootctenaçãointcídisciplinar e promovcr a intcgraç.ãohorizontal e

(

vertical dos cursos. visando a garantir sua qualickide didático-pedagógica;
V] -. fixar o turtao de funcionamento (to Curso
Vll -- Hxcarnarinas quanto à matrícula e int:egralização do Cursor
VJll -- deliberamsobre pcdiclos cje prorrogação clc plano })ara conclusão dc curso:

IX - emitia parecer sol)re processos de revalidação cle diplomas de C]ursos de Gra(]uaç.ão.

expedidos poi esta.belecimentos estrangeiros de ensino superior;
X - clclit)orar. em grau (ic recua'se, sol)i'e decisões clo Pi'esidentc do Colegittdcl clo Curso
XI - acom})ailllat e í:localizar os fitos clo Coordenador dc Curso:

ap.rovar
o horáriodas aulasdo Cursodc Graduítção
em Fisioleral)ia
c verificara

disponibiliclacledc espaço físico;
XJll -- f:lonlologar matérias aplovadits ac/ /-e/ê/e/7(/ ///z do Colcgiado, pelo Cooidenadoi:
XIV- exel-ccras demais atribuições cot]feridas por ]ei, ncs]c ]iegulamcnto ou Rcgimcilto do
Lll'SO

Parágrafo único -- Das decisões do Clolcgiado do Curso dc GrFiduação cm l.ísiol:elapia caberá
recurso ao Consclllo do Ccntro de Ciências. "l'ecitologiase Satltdc(CI'S) clc AlalanEuá. e deste
à Câmara de Ensino de Graduação.

CAPITUI..OIV l)A CONSTITUIÇÃO E DAS ATltlBUlçÕE$ DA SEClqÊ:TARJA
1)o COLHE(;FAI)o !)o (:l.aliSO
Ai't. 8' - A coordenadoiia do curso cle gia(ilação cnl fisiot:el'aptacontará com a secretaria

integradadc gi'aduação(SI(3), vinculada a direção do C=entio,tluc tém suas atribuiçõese

normas cleí:unidas em iegmlento propno.

(:APIT(J]..O V

l)AS ATRl]31.í]Ç:0ES

DO (:00R])ENA])0]{

1)it CIJRS(1)

Art. 9" -- Clc)nlpele ao Coar(senador do Curso:
1 - corivoc8r

(lualiclade ;

c ])icsidir

as i-euniões do (lolcglado

clo ('urso.

cona dlrcxt=o a voto

inclusive o dc

11- representar o (:olegiadojunto aos órgão)s da l.rnlvcrsídade;
111- executar as delitaerações clo Colegiada;
j

[V - designar ]e]ator ou cotnissão l)ara estudc] dc matéria a sci dcciclida [)elo Colegiada;
V - dcciclir, ad relêteiidum, em caso de urgência, sobre matériztde competência do Colegiada;
V[ - e]a.borai os hc)ramos (]e au]a, ot.lviclos os Depaitanlentos ei)volvidos;
Vll - OI'iene:aros alunos guarita à matrícula. e intcgralização da Culto;
Vlll -- indicar ao ll)AE, ouvidos os l)epatlan\ei\tosenvolvidos, as disciplinas que sei-ão
olbreciclasà matrícula em cada período lesivo;
[X - analisar e c]ecidir os pec]idos (]e tt'ansíêrência e reLoi.no;
X - decidir sotlle pe(lidos de expedição e dispcltsa de gt.iiade transfeiêncía;
XI - decidir sobre pedidos de complementação

pedagógica c exercícios cloro\iciliates;

Xll - v:tlidar disciplinas curvadas ein outras ii)stituições. ot)edccida a legislação pertinente:
Xlll - verificar o cumprimento cjo currículo do curso e dei.Daisexigências para a concessão de
grau :tcadênaico aos alunos concluiritcs=

XIV --decidir sol)re pedidos dc colação cjegrau ein caiáter de cxcepcionaliclade;
XIV - prc)mover a integração cona os Dcpíutamcntos;
XVI - instaurar processo disciplinar em razão de dcriúncias blueenvolvam integictntedo corpo
discente, otlservado o disposto na Resolução vigente;
XVll - coorclenat as atividadcs teórico-metoc]o1(5gicas
(]o profeta pedagógico clo curso, em
tod:ts as suas ilaodaliclades:

XVlll - coordc-ndros processos de reestruturaçãoe avaliação (lo currículo clocurso;
XIX - propor as políticas dc capacitação pedagógica e coorclcnai as suas ações;
XX - atear colmo interlocutor clo Curso:
XXI - coordenar o levantamento bianuitl (la inserção dos egressos do Curso no mercado (te
trabalho:

XXll

promover as ações dc internacionalizaçãoe integração prollssional. obieti\.'andoa

participação de alunos em atívidades afctas as respectivas áreas dc competências;

XXlll «- zelar pelo cumprimentoe divulgaçãodestc Regulamentojunto aos alunos e
prol:êssores clo Curscl;

XXTV - delegar coillpetência.pala execução de taiefàs específicas:
XXV - sullcrintcr\clcras atividades da secretaria cloColegiada clo Curso;
XX'gl -- })rapar. no início cJecada semestre letivo. o calen(báriode reuniões do Colegiaclo;
XXV[[ -«.cumprir e Ctzel cumprir as (]e]ibera.çõesdo colegiada:
XXVlll - exercemoutras atribuições pi'cvistas cm lei, neste Regimcnt:L](lo Curso
Art. 10'
mpetc ao subcooidenaclor clo Guisa:
1-- substituir o coordenador nas suas í:lilás e inlpediinentos;
11-- rca.lidar outra.s atividacles club lhes forem designadas pelo Coordcnaclor ou pelo Colegiada
do Curso.

CAP{TULOVI DA CobRI)ENAÇÃo

DO CLJliSo

Art. ll - A Coordenaçãodo Curso cle Graduaçãocm Fisiotera})iaseta exercidapor
professores em regime de 40 horas com decticaçãoexclusiva e, lbcultativamente, de tempo
integral, eleitos na forma prevista na Resolt.ição vigente.
Art. 12 - Poderão se candic]ataràs funções cje Coordenador c Subcoor(senador de Curso os
proíêssores

integrantes da can'eira. do ]nagistério

superior

que n]inistiem

desde que:
1- Teitham mais clc três anos dc efetivo exercício iiâ.IJniversidade;

aulas no mesn].o,

11 .- Estejamlcltddoselri [)epartamcntos
aos quais o Curso está vinculadoe que o
Depai[amento s4a. iesponsáve] por carga horária igua] ou superior a ] 0% (c]ez l)or cento) do
total ncccssano a tntegralizaçãc) cutrlcular.
/\rt. 13

O cooidcnador e o subcootdenaclor seixo eleitos nos seguintes critérios

)

1- Até 60 dias antesdc encerraro mandato.o (:ooidcnadordo (l:urso, ouvido o(:lolcgi/do,

cxJ)cairá ato designando 03 (três) profêssares
ltlcmbtos do Colegiaclo. pata consllitv8P.
comissã.cl eleitoral. A. Coinissao Eleitoral elaborara as nornaÉts eleitora.is e o c:.ilellclári(\'cio
processo eleitoral, rcs])Citando o ])eríodo de 30 (trinta) dias entre êt divulgação clo edital eX

pleito

ll - l)oclerãovotar todos os alunos regularmente matriculados no Guisa, no semestre em que
ocorre a eleição, e todos os ])roítssores (luc ministrem aulas para o Guisa no relêlido semestre.
ou no semestre anl:Criar.
111-- Será declarado eleito o candidato que obtiver a maioria paritária (50/50'1'1})
entre alullos e
professores dos votos válidos. e o resultado apurado pela comissão central eleitoral
será homologadopelo Colegiada do Curso e encaminlJadoà Direção do Centro de Ciências.
TecnQlcigias e Saúde (CTS) de Ararangliá pai'a as providências legais pertinentes.
Art. 14 -- O Coordenador e o Subcoorclcnador serão eleitos dentre os })lolessotc's do Cul's{)
para uin naandatodc dois anos. designados pelo Reitor.

$ 1'- O Coordenador e o Sut)coordenador poderão ser rcconduzídos somente lJor mais um
mandato consecutivo. ])adonde ser candidato depois cle deconiclo período mínimo igual 'ao
tempo plevlsto pala. unl mandato.

(

$ 2'- 1'aia o exercício das funções dc (lue bata este artigo serão alocadas horas scluanais cle
trai)alho. na forma seguinte:
1 -- 30 (trinta) horas seillanais para. o Coclrdcnador do Ctuscn;
11-- 10 (dcz) baías semanais para o Sul)coordenador do Curso

$ 3'- A alocução de horas de que traiam os incisos deste artigo saião el:êtuaclasno aLo dc
designação paiola respectiva íunçãa.

Art. 15 - O Subcoorclci)odor substituirá o Cclordenador nas íàll:as c nas imi)cdirtlcntos
caso dc vacância. a qualquci época. completará o nlanclatodo Coordcriador.

C

g I'- Se a vacância ocorrer antes da pi-il)leirametade clo nlai)díit:o,será eleito ]lovo
Sul)coordenador.

titular.

na fauna prevista

nesse Regimento,

o qual aconlpanllatá

o mandato do

$ 2'- Sc a vacância ocorrer depois da primeira rllctade do mailclato o ('olcgíado de Curso
ínclicaráum Sut)coordenadorpala colnplctaro mandato.

$ 3' - Em caso de x/acânciaambos os cargos. o reE)reseiltante
docente mais antigo do

Colegiada de Graduação ella Fisioterapia assumirá. c em caso dc igualdade (ic coildiçõcs, o
mais idoso. até ocorrer um novo pioccsso eleitoral.

CAPITLTLo Víl

DASltEUNIOE$DO COLEG]Alja

Art. 16 -- As teutliõcs ordinárias do Colegiada serão realizadas pelo nIcHos lamavcz por mês,
convocadas pelo seu presidente. poi escrito e/ou por meio eletrõnic.o,poi iniciativa própria ou
alenclencloao pecjido cle, pelo menos. uin terço (te seus nlcmbros, com antcccclêilcia mínima

dc quaicntac oitosfloras,mencionando-se
o ;lssui)toclubclavaser tratado,salvosc Rn
consiclcrado secreto, a juízo do Presiclcnte.

Parágrafo único-- Em caso de urgência.o prazo de convocação}lodcr:].scr rcduzicloc a
indicação (te pauta omitida, quando ocoireiei]] nlotlvcls excepcionais a SCFCill.justlJ;ícados no
início da reunião.
5

\
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Art. 17 -- O comparecimcilto às reuniões do Colegiada é obiigat(brio c l)referencial em iclação
a clua]clu.eroutra ativídade administrativa, (]c ensino, pes(luísa ou extensão universitária.

F}

$ 1o - A justif'icativa clc : ttsênc.ia do titula.r oti do seu suplcilte devem'ásel' ciiviada poi' escrito
âcl Coordenador cl{)Colegia(lo. dites da convocação cleuma novz}reunião.
$ 2o - As ausências dos nlembl'os serão comunicadas

C[lc-Gins.Órgão c]c Classe e Entidade Está(]ailti].

pelo Coordenador

às i'espectívas

$ 3' - Perderáo mandatoaqueleclub,scnl causitjustificada, lbltar a mais cletrês reuniões
consecutivas ou a seis alternadas do Colegiada,

ou ter sofrido penalidade por infi'ação

incompatível com a dignidade da vida Ulliversitária.

Art. 18 -- O C:olegiacloda Curso funcionará com etpresenç:t da maioria de seus mcnlbros
efetivos.

$ 1'-- O cluotumpara realizaçãoda reunião caIU clclí.geraçãoserá su})criar a 50% dos
menll)ros cfetivos do colegiada.

i 2' -- A veia:ficação do cluoi'um dat-sc-á cm (luínzc minutos ap(5s a Flora clcterminada pala o

inicio cla iespcctlvzt reuniãtl.

H

$ 3' -«A íblta de quorum implicará na transferência dtt reunião, clelli]indo-se uma ]lova data
p:)ra a. mesilla.

$ 4' --O$ assuntos constantesda pauta das reuniões poclcrão scr deck(tidosporá(/
r'e/b/'e/z(/l./m
pela coorclenítdoria do C'urso.
$ 5o -- As decisões

pol' ac/ /-i:;Ãerendz//77
tomadas

pela coordenacloria

do Curso

deverão

ser

apreciadaspelo Colegiada do Curso, em reunião ])osterior. cm até 30(trinta)dias após a
tornada da decisão.

AI't.19

terão direito ao voto os illembrosdo colegiada

Os represent::Ditesnão poderão te! sol)reposição clerepresentaçãoe acumular votos
g 2' -- A coilLagemcle votos tias reuniões dar-se-á por livre maniltstação tios re )icscntantes
após a veibalização em votação.
$ 3' - 1R.essa]vadosos inipe(cimentos legais, nenlluin nlemt)ro clo Colegiado ptldcrá recusam-se

a votei

CAPITA.ÍLO Vlll
Ai't. 2(}

DAS DIST'OSIÇÕES FINAIS

os casos omissos serão t'cso]vidos pe]o Co]egiado (]o Cursa

Art. 21 -- Este rcgirilcnto poderá ser alterada por iniciativa do Cooj'(]c'n8(]QF
c tje, no mínimo
dois tet'çc,s dias mcml)ros do (=olegiado.

Art. 22 .- Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiada da Curso
de Graduação em Fisioterapia.

6

