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ATA N' ] ] DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO
EM FISIOTERAPIA

Ata da décima primeira reunião do Colegiada do Curso
de Graduação em Fisioterapia. realizada no dia 01 de
março de 2013. às oito horas e trinta minutos. na sala 20 1
do Campus Araranguá.

2
No primeiro dia do mês de março do ano de dois mi] e treze. às oito horas e trinta minutos. na
sala 201 do Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de
graduação em Fisioterapia. devidamente convocados: Professora Patrícia Haas, Prof'essor
Giovaní Mendonça Lunardi: Professora Resina Vasconcelos Antânio, professores convidados:
Robson Pacheco. Daiane de Bittencourt Fraga, Paulo Cesar Look Silveira . Karoline Souza
Scarabelot . sob a Presidência do Professor Claus Trõger Pica, Coordenador do Curso de
graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a todos e. havendo quórum. deu pol aberta a
reunião. Na sequência, submeteu a pauta à apreciação com os seguintes itens: Item 1 : Aprovação
ou modificação da pauta da l I' reunião ordinária do colegiada; item 2: Aprovação das atas da
10' reunião ordinária. 6' reunião ordinária e 3' reunião extraordínária= item 3: Avaliação do
Relatório de Estágio Probatório do Prof. Rafael Cypriano Dutra : processo: 23080.030899/201 2-
90 referente período de um ano; Relator: Prosa. Dra. Eliane i)ozzebon; item 4: Análise do
processo de trancamento excepcional da aluna Humana de Oliveira; item 5: Elaboração do
cronograma de reuniões do colegiado; item 6: Entrega dos planos de ensino de 201 3.1 : item 7:
Informes gerais; Item 8. Outros que surgirem. Ato contínuo. discutiu-se o Item 1: Aprovação ou
modiãcação da pauta da l I' reunião ordinária do colegiado: O professor Giovani sugeriu que o
item 7 passasse a ser o item 2 para que os convidados fossem liberados. Assim a pauta foi
aprovada com as seguintes a]terações: item 2: informes gerais ( concurso para substitutos e
efêtivos. eleições representação discente); item 3: Entrega dos planos de ensino 201 3.1 : item 4:
Apl'ovação da ata da ] 0' reunião ordinária e da ata da 3' extraordinária. eliminou-se a aprovação
da ata da 6' reunião ordinária. pois mesma já havia sido aprovada na 9' reunião ordinária: item
5: Elaboração do cronograma de reuniões do colegiado; item 6: Análise do processo de
trallcamento excepcional da aluna Hamana de oliveira Lopes. item 7: Avaliação do relatório de
Estágio Probatório processo: 23080.030899/201 2-90 do Prof. Rafael Cypriano Dutra referente
período de um ano. Relator: professor Giovani Mendonça Lunardi. Item 8: outros que surgirem.
Na sequência, foi discutido o item 2: Informes gerais ( concurso para substitutos e efetivos.
eleições representação discente). Professora Patrícia solicitou que conste em ata que os
professores não foram convocados para uma reunião para analisar os planos dos concursos para
substitutos. Professor Claus disse que serão utilizados os mesmos planos decididos anteriormente
em 2012. Regina esclareceu que a decisão sobre os planos para concurso foi aprovado "ad
refêrendum" pelo professor Claus- em função de ser em janeiro e não haver quórum. Decidiu-se
que o Colegiado homologará a decisão "ad referendum" da Coordenação quanto aos editais e
tópicos dos concursos para três vagas de professor temporário para o curso de graduação em
Fisioterapia. em reunião extraordinária a realizar-se no dia 05/03/2013 às 17 horas. Com a
palavra professora Regina esclareceu que todas as vagas serão para graduados em Fisioterapia.
Disse ainda. que o tempo entre a contratação dos professores e o início das aulas será muito
curto. portanto deverá ser montada uma estratégia para que esses professores consigam assumir /
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as disciplinas em tempo hábil. Essa estratégia será ponto de pauta na 4" reunião extraordinária no
dia 05 de ]narço de 201 3. Aprovado por unanimidade. A seguir. no item 3: Entrega dos planos
de ensino 2013.1. Com a palavra professor Claus lembrou a todos que a publicação das notas
deve ser f'eira até 04 de março de 201 3 no moodle ou murais; que a digitação das notas deve ser
feita até 06 de março de 201 3. Alertou também da importância do arredondamento das notas e
que a entrega das listas de frequência e aproveitamento deve ser feita até dia 08 de março de
2013 na secretaria acadêmica. Decidiu-se que os planos de ensino das matérias sem professor
serão elaborados pelo professor Claras, e que as professoras Daiane e Patrícia farão o plano de
ensino da disciplina de Estágio. A Professora Regína sugeriu que as disciplinas que serão
assumidas pelos professores substitutos a serem contratados mantenham seus planos de ensino
com base nas ementas já aprovadas. O professor Claus apresentou as disciplinas da 5" fase que
serão ministradas pelos noç,os professores. Patrícia questionou sobre qual a possibilidade de um
desses professores assumir o estágio ]]], pois já há pacientes agendados para o dia ] 8 de março
de 201 3. Claus disse que isso pode ser verificado na 4' reunião extraordinária do dia 05 de março
de 201 3. Resina sugeriu que os novos prof'essores. em caráter excepcional, poderão entregar os
planos de ensino das disciplinas ainda não ministradas posteriormente. Claus solicitou que
enviem os planos de ensino até dia 08 de março de 2013. O Professor Giovani sugeriu que sela
designado um relator para auxiliar na análise dos planos de ensino, para que os mesmos soam
aprovados eln reunião extraordinária programada para o dia 18 de março de 2013. Todos
concordaram que o mesmo fosse o relator. O professor Claus informou sobre o início das
atividades no dia 18 de março de 2013 no novo campus para todas as disciplinas do curso de
Fisioterapia. Em seguida. passaram ao item 4: Aprovação da ata da 1 0' reunião ordinária e da ata
da 3' extraordinária. Na ata da ] 0" reunião a professora Patrícia solicitou as seguintes alterações:
correção da frase nas linhas: 26. 3 1 . 35 e 5 1 . Os documentos foram aprovados por unanimidade.
Dando continuidade a reunião. discutiu-se o item 5: Elaboração do cronograma de reuniões do
colegiado. Após discussão ficou decidido que as reuniões do colegiado serão realizadas nas 6"
feiras às 14:00 horas. Aprovado por unanimidade. item 6: Análise do processo de trancamento
excepcional da aluna Hamana de oliveira l,open. O professor Claus relatou aos presentes a
solicitação da a]una por motivo de doença: o (]ue fez com que a aluna perdesse muitas aulas no
semestre 20] 2.2 restando por ser reprovada por FI (Frequência Insuficiente). As Professoras
Regida e Patrícia disseram que a aluna deverá apresentar ujn atestado médico que comprove .a
impossibilidade de frequentar as aulas. O f)rofessor Claus se prontiHlcou em solicitar mais
documentos à aluna e a elaborar um parecer para ser referendado pelo colegiada na 4' reunião
extraordinária do dia 05 de março de 20]3. Aprovado por unanimidade. Em seguida. item 7:
Avaliação do relatório de Estágio Probatório processo: 23080.030899/201 2-90 do Prof. Raf'ael
Cypriano Dutra referente período de um ano. Relator: professor Giovani Mendonça Lunardi. O
professor Rafael não estava presente. Com a palavra o professor Giovani leu o parecer favorável
sobre o estágio Probatório deixando todos cientes. Após, submeteu para apreciação dos membros
do colegiado que aprovaram por unanimidade. Por 6lm. item 8: Outros que surgirem. Não
havendo mais nada a ser discutido. o Professor Claus agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião às 1 1 horas. da qual. para constar. eu. Márcia Elida Domingos Prudêncio.
Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica. lavrei a presente ata que. se aprovada.
será assinada pelos presentes. Araranguá: 0 1 de: março de 201 3.
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