#

SERViçO P(IBLiCO FEDERAL
MINiSTÉR;lO DA :EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA:CATAR!NÁ
CAMPUS ARARÀNG;UÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE
DEPARTAMENTO

»g CiÊNCiA:$

DÀ $À (r©E

$:OPOVIA.MOVE N4PQk .fÕRÇÊ:EAe:ÉRÕÀI.N':ã:ãÓ:I
. 'bãtkkÕ IIÀk61Ú bÀS AVÉNID,4S
CEP 88906:C)72; ARARANGUÁ

.- SC

TEI,Ell=ONE-F55:(;48)
372}. 2167
tvüw.dêglü;Êsclbr

b:

ATA DA 1"REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO DO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAlIDE
Ata da Primeira Retmião Ordinária da Câmara de
Administração do Departamentode Ciências da Saúde,
realizada no dia 21 de março de 2019, às 16 horas, na
sala 301A
A\,'e;l'i;idas.
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do

Campus

Araranguá

-

.Jardim

das

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove. às dezasseis horas. na sala de
301A da Unidade Jardim das Avenidas; Campus Araranguá da LrniversidadeFederal de Santa
Catarina.

reuniram-se os seguintes professores:

Rafael Cypriano

Dutra. Alessandlo

}-laupenthal.

Angélica Cristiane Ovando, Antonio Reis de Sá Junior. Danielle Sobres Rocha Vieira, Ftancielly

Andressa Felipetti, Janeisa Franck Virtuoso. .ToseteMazon, Viviane de Menezes Cac-arese o

representante
dos servidorestécnico-administrativos
em educaçãoTrago Bortolotto.
sob a
presidência do primeiro. Havendo quórum. o professor Rafael Cypriano Dutra cumprimentou os
presentes e deu início à ietmião às dezasseis horas e quatro minutos. Em seguida, o professor RaEael
Cypriano Dutra justificou as ausências da professora Heloyse Unam Kuriki e da representante
discente Laiissa Franciny de Souza e questionou os presentes sobre alterações na pauta de reunião.
Não havendo manifestações, ã reunião seguiu para a apreciação dos seguintes itens de pauta: Item l.

Aprovação da Ata da 32" Reunião Ordinária do DCS. O professorRa6aelCypriano Dutra
mencionou que não recebera solicitações de alteração da ata da 32' Reunião Ordinária do DCS,
encaminhada previamentepor e-mail aos membros do colegiado. Enl seguida. o item foi colocado
em votação e aprovado por tmanimidade.Item 2. Aprovação do relatório final referente à

conso[idaçãodo PAAD semestre2019.]. Requerente:])anie]]e SoaremRocha Vieira. O

professor Rahel Cypiiano Dutra passou a palavra à prof'essoraDanielleSoares Rocha Vieira, que
mencionou que o relatório de consolidação do Planejamento e Acompanhamento de Atividades
Docentes havia sido plevlamenteencaminhado.por e-mail aos membros do colegiada do
Departamentode Ciências da Saúde. Professor Rafael destacouas consideraçõessugeridas pela
Professora Cristiane Meneghelli Rudolph, as quais foram incorporadas ao relatório. Não havendo
manifestações. o i'elatório de consolidação do Planejamento e Acompanllamento cle Atividades
Docentes do semestre de 2019- 1 foi colocado em votação e aprovado poi unanimidade. Em seguida.
Q prof'essor Raf'ael Cypriano Dutra informou que o Sistema de Planeamento e Acompanhamento de
Atividades Docentes abriria novamente pala a fase de planéjamento de atividades pala o semestre de

2019-2entre os meses de abril e maio do ano de dois mil e dezenovç.Item 3. Apreciação e
aprovação dos íbrmulários para inserção no próximo Edital de Concurso Público para
docente efetivo do Magistério Superior do DOIS -- 6 códigos de vagas vinculados ao curso de
graduação em Medicina. Requer'ente:Rafael Cypriano Dutra. O professorRafael Cypriano
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formulários de
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Dutra passoua palavi'aao professorAntonio Reis de Sá Junior. que apresentouos
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solichação de docente efetivo do Magistério Superior. O professor Antonio Reis de Sá Junior fez
uma breve explicação sobre reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina ocorrida
no dia 19 de março de 2019, na qual o tema também havia sido tratado. Abriu-se discussão sobre o
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tema. Em votação, os formulários para inserção no próximo Edital de Concurso Público para
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docente efetivo do Magistério Superior do Departamento de Ciências da Saúde foram aprovados por
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a palavra'à ])rofessoia Angélica Cristiane Ovando, que explicou aos presentes que a Portaria N'
35/CTS/ARA/201 7, a qual designava a professora Poliana Penasso Bezena como Coordenadora de
Ativídadeís Complementaresdo curso de Graduação em Fisioterapia, expirara em 26 de novembro
de 2018. O prof'essor Rafael Cypriano Dutra informou que, tendo em vista a ausência de candidatos
a assumir o cargo, a cheHlado Departamentode Ciências da Saúde indicaria, nesses casos, um ]lome
a ser aprovado em reunião da Câmara de Administração do departamento. Em seguida, o professor
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Coordenador de Ativídades Complementaresdo curso de Fisioterapia. Os membros da Câmara de
Administração questionaramse o professor Rafael Início Barbosa fora notiHcado da indicação, a
que. o professor Rafael Cypriano Dutra respondeu positivamente. Além disso, o professor Rafael
Cypriano Dutra informou que o curso de medicina também deveria designar um Coordenador de
Atividades Complementaresem momento futuro oportuno. Ato contínuo, o item foi colocado em
discussão e, não havendo manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
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item 5. indicação
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Rocha Vieira. O professor Rafael Cypriano Dutra indicou a professoraMelissa Negro Dellacqua
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para ocupar o cargo de Coordenadora de Ensino de Departamento de Ciências da Saúde, informando
ainda, que a professora já estava ciente da indicação. Não havendo manifestações, o item foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Item 6. Informes gerais. O professor Rafael
Cypriano Dutra questionou os presentes sobre o calendário de reuniões da Câmara de Administração
do Departamento de Ciências da Saúde e, em seguida, questionou quais dos presentes concordavam
que as reuniões ordinárias da Câmara de Administração ocorressem na segunda quinta-feira do mês
por volta das 16h, com o que todos os presentes concordaram. Ato contínuo, o professor Rafael
Cypriano Dutra informou que, segundoo Regimento do Departamentode Ciências da Saúde, as atam
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Departamento de Ciências da Saúde en] até três dias úteis e que os membros do Colegiado poderiam
mcoirer das decisões contidas na ata no ])vazo de 5 dias úteis a partir da divulgação da ata. Abriu-se
discussão sobre o tema. Ainda, o professor Rafael Cypriano Dutra explicou aos presentes que todos
0s membros do Colegiado do Departamentode Ciêllcias da Saúde tinham direito a voz na Câmara
de Administração, mas apenas membros da Câmara de Administração tinham direito a voto. Em
seguida, o professor Rafàel Cypriano Dutra informou que as portarias relacionadas aos cursos
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unanimidade.Item 4 Indicação do novo Coordenador de Atividades Complementares da
Fisioterapia. Requerente: .AngélicaCristiane Ovando. O professorRafael Cypriano Dutra passou

Ràfael Cypriano Dutra indicou o professor Rafael Inácío garbosa para assumir o.cargo de

do novo Coordenador

de Ensino

do DCS.

Requerente:

Danielle

Soarem

61 da Câmarade Administração
deveriamser encaminhadas
aos membros
do colegiada
do
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deveriam ser emitidas ])elas coordenações de curso respectivas, enquanto que as portarias
relacionadasao Departamentode Ciências da Saúde seriam emitidaspela chefia. Além disso, o
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professor Rafael Cypriano Dutra informou que houvera reunião, no dia dezanove de março do ano
de dois mil e dezenové, cpm o Pró-Reitor de Graduação, Professor Alexandre Marino Costa, para
tratar .sobre a implantação do Progi'ama de Pós-Grziduação em Ciências da Saúde e sotlre vagas
adicionais para docente efetivo do .Magistério Superior a serem cotadasno Departamentode
Ciências da Saúde, visando à demanda do Curso de Fisioterapia e Medicina na Campus Araranguá,
o qual manifestou ausência de vagas adicionais até o presente momento. Em seguida, o professor
Rafael. Cypriano Dutra infomou que os formulários para inserção no próximo Edital de Concurso
Públi.co para docente efeti.vo do Magistério Superior do Departamento de Ciências da Saúde seriam
encaminhadosà PROGRAD até o dia vinte e seis de março de dois mil e dezenove. O professor
Rafael Cypriano Dutra informou qu.eno dia v-ante.edois de março do ano de dois mil e dezanove
ocorreria a Conferência Municipal de Saúde nas dependênciasdo ,salão paroquial do Santuário
Nossa Senhora Mãe dog Homens em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e, nesse
sentido, os professorespoderiam liberar seus alunos para participaremdo evento. Por flm, o
professor Rafael Cypriano Dutra infomlou que o professor Tiago Grassanó Lattari tomara posse e
que o professor Rafael Alencastro Brandão Ostermann fora nomeado.Não havendonada mais a ser
discutido, o professor Rafael Cypriano Dutra agradeceu a presénçã de todos e encerrou a reunião, às
dezasseis.horase quarentaminutos,da qual, para constar,eu, Anais Brum Medeiros, assistenteem
administração da Secretaria Integrada de Departamentos, lav.rei a presente ata, que depois de lida e
aprovada será assinada pelos membros presentes. Araranguá, 21 de março de 2019.

