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ATA N' ] 2 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADA DO CURSO DE GRADUAÇÃO
EM Fl;SIOTERAPIA

Ata da décima segunda reunião do Colegiado do Curso
de Graduação em Fisioterapia: realizada no dia 10 de
abril de 2013. às dezasseis horas, na sala 3 1 7 do Campus
Jardim das Avenidas - Araranguá.
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No dia dez de abrí] do ano de dois mi] e treze, às dezesseis horas. na sala 3 1 7 do Campus .Tardam
das Avenidas - Araranguá reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de
graduação em Fisioterapia. devidamente convocados: Professora Patrícia llaas. Professor
Giovani Mendonça Lunardi. Professora Regina Vasconce]os Antânio. Professor Rafae] Cypriano
Dutra e como convidada a discente Ameg Dalpiaz. sob a Presidência do Pt'of'essor Claras Trõgel
Pica. Coordenador do Curso de graduação el-n Fisioterapia: que cumprimentou a todos e.
havendo quórum, deu por aberta a reunião. Na sequência, submeteu a pauta à apreciação com os
seguintes itells: ltenl 1: Aprovação ou modificação da pauta da 12' reunião ordinária do
co[egiado; item 2: Aprovação da ata da ] ]" reunião ordinária. item 3: P]anos de ensino dos novos
contratados e sugestões de alteração; item 4: Concursos de efêtívos: Item 5: Votação do
regimento de pesquisa; item 6: Eleições para coordenadora item 7: Disciplina de Relações
Interétnicas: item 8: Exclusão da disciplina ARA7430 Estágio l como pré-requisito da disciplina
ARA7443 Psicologia; item 9: Composição do colegiado; item 1 0: Representação discente e item
l l : Outros que surgirem. Ato contínuo, discutiu-se o item 1: Aprovação ou modificação da
pauta da 1 2" reunião ordinária do colegiado. A pauta foi aprovada com as seguintes alterações:
item 2: Aprovação da ata da l I' reunião: item 3: Fica excluído este item : planos de ensino dos
novos contratados e sugestões de alteração. pois os professores convidados não compareceram.
passando assim a ser o item 3. eleições para coordenador; item 4: Disciplina de Relações
Interétnicas; item 5: Representação discente; item 6: Exclusão da disciplina ARA7430 Estágio l
como pré-requisito da disciplina ARA7443 Psicologia: item 7: Composição do cojegiado: item
8: Votação do regimento de pesquisa; item 9: Concurso efetivo e item 10: outros que surgirem.
Na sequência, foi discutido o item 2: Aprovação da ata da l I' reunião. A ata foi aprovada por
unanimidade. A seguir: item 3: Eleições para coordenador. Com a palavra a prof'essora Patrícia
propõe como excepcionalidade a prorrogação do mandato de coordenador do professor Claus até
dezembro de 2013. A professora Regida sugere duas opções: pedir alteração no Regimellto do
curso do prazo limite das eleições de 60 para 30 dias ou a prorrogação como excepcionalidade. O
professor Giovani sugere uma consulta a PROGRAD referente ao assunto já que o curso será
avaliado pelo MEC. Ficou decidido pelos membros que a após análise junto a PROGRAD o
te111a será discutido na próxima reunião. A seguir. passaram ao item 4: Disciplinas de Relações
!nterétlnicas. Com a palavra o professor Claus relatou a ementa da disciplina ARA 7034 -
Relações Interétnicas - 54 horas/aula e pâs em votação aos membros do colegiado. Decidiu-se
por unanimidade que a disciplina será ofertada como optativa para todos os cursos: sendo
ministrada pelo professor Giovani Mendonça Lunardi a partir de 2013.2. Ato contínuo item 6:
Exclusão da disciplina ARA7430 Estágio l como pré-requisito da disciplina ARA7443
Psicologia; a exclusão da referida disciplina foi aprovada por unanimidade; a seguir discutiu-se
o item 5: Representação discente. A discente Amei disse que a eleição para escolha de
representação discente está marcada para dia 16/04/13. Ficou decidido que após as eleições do /

@,



@
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUA-ARA

RUA PEDRO JOÁ0 PEREIRA. NO 150, BAIRRO MATO ALTO CEP 88900 000 - ARARANGUÁ-SC
TELEFONES: + 55(048) 3721-6448/+ 55(048) 3522-2408/ FAX + 55(048) 3522-2408

www .a ra ra ng ua . u fsc .br

CA o item será novamente incluído em pauta na próxima reunião, tendo em vista o resultado da
eleição. Aprovado por unanimidade. Posteriormente o item 7: Composição do colegiado. Com a
palavra o professor Claus fez uma breve leitura do ART.5 -- inciso l ao V do Regimento Interno
do colegiado do curso ,de graduação em Fisioterapia, em que estabelece as normas de
composição do colegiada. Iniciou-se então uma discussão do inciso V. que estabelece 01(um)
representante indicado pelo Conselho Regional de Classe (CREFITO), o qual no momento não
há representantes no colegiado. O professor Claus como presidente ficou responsável em entrar
em contato convidando-os a participarem do colegiado como titular e suplente. Posteriormente,
item 8: Votação do regimento de pesquisa. Foi sugerido criar uma comissão para os proletos de
pesquisa do Campus Araranguá, o qual será encaminhado para uma consulta à PROEX.
Aprovado por unanimidade. Após, item 9: Concurso professor efetivol A professora Patrícia.
sugeriu que nos próximos concursos seja convocado dois suplentes para o caso de
excepcionalidades. O professor Claus fez uma breve leitura da Resolução dos Concursos. A
professora Resina disse que o lilanejamento das provas será discutido em reunião dia 1 1/04/13
no DEN, na qual o professor Ricardo participará com a proposta do Campus Araranguá.' Patrícia
ressaltou então, que após a proposta aprovada poderão ser compostas as bancas para os
concursos. O professor Claus expôs um prévio cronograma em que as bancas deverão ser
compostas até 18/04/13. E que os concursos sejam divididos em duas etapas:. I' etapa de 06 a
07/05 e 08/05 caso necessidade. 2' etapa de 12 a 14/05 e 15/05 caso necessidade. Aprovado por
unanimidade. Por 6lm, item 10: 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 17h30min, dâ
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, 10 de abril de 2013.
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