
ê
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARXNA
CAMPUSARARANGUA

RODOVIA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 3201 - JARDIM DAS AVENIDAS
CEP: 88.900-000- ARARANGUA - SC

TELEFONE: (048) 3721-4680 - FAX: (048) 3721-6448
www .ara rag ua . u fsc .br

/\TA N' 1 3 DA REUNIÃO ORDINÁR]A DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO
EM FISIOTERAPIA

Ata da décima terceira reunião do Colegiada do Coiso de
Graduação em Fisioterapia, realizada no dia 15 de maio
de 2013. às 1 7h30min. na sala 3 17 do Campus .Jardim das
Avenidas - Araranguá.
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No dia quinze de maio do ano de dois mil e treze. às dezassete horas e trinta minutos. na sala 3 1 7
do Campus .Jardim das Avenidas - Araranguá reuniram-se os seguintes membros do Colegiada
do curso de graduação em Fisioterapia. devidamente convocados: Professor Giovani Mendonça
L.unam'di. Prof'essora Resina Vasconcellos Antõnio. professor Rafael Cypriano Dutra e
representante discente Rafael Jerânimo Peneira. sob a Presidência do Professor Claus Trõger
Pich. Coordenador do Curso de graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a todos e.
havendo quórum: deu por aberta a reunião. Na sequência. submeteu a pauta à apreciação com os
seguintes itens: Item 1: Aprovação da pauta da 13' reunião ordinária do colegiado; item 2:
Apto''-ação da ata da 12" reunião ordinária e 4' e 5" reunião extraordinária. item 3: Cargo de
coordenação e vice coordenação; item 4: Avaliação do relatório de estágio probatório do prof.
C[aus Trõger Pich processo n' 23080.0]4038/201 1-83 referente período de três anos. Re]ator:
prol'. Giovani Mendonça Lunardi l item 5: Ajuste excepcional matrícula aluno Vector Augusto
Tre-.,isbn dos Santos; item 6: Processo requerimento de matrícula nas disciplinas Estágio ] e
Acompanhamento Teórico ] da Aluna Bruna Terezinlla S. Rocha; item 7: Solicitação de inclusão
de pré-requisito da disciplina de ]muno]ogia para cursar a disciplina de Reumato]ogia ]; itens 8:
criação de comissão para distribuição/seleção de vagas remanescentes do pulso de graduação en]
Fisioterapia e elaboração de pol'tarial item 9: Resultado eleição representação discente; item 1 0:
Outros que surgirem. Todos os itens foram discutidos em ato contínuo. Item 1: Aprovação da
pauta da 1 3' reullião ordinária do colegiado. A pauta foi aprovada com as seguintes alterações: o
item 1 0: outros que surgirem passou a ser o item 12. E foram acrescentados mais dois itens: 1 0 --
Aprovação de realização da disciplina de Estágio ]]] e ]V no ] ]ospita] São .rosé eln Criciúma. ] ]-
Conüatação de prof'essor substituto para assumir durante a licença da prosa. Patrícia Haas. Em
seguida. item 2: Aprovação da ata da 12' reunião ordinária e 4" e 5' reunião extraordinária. Os
documentos foram provados por unanimidade. Item 3: Cargo de coordenação e vice
coordenação. A prosa. Regina hz um breve relato da consulta realizada ao DEN/PROGRAD e
salientou que pode ser indicado lun coordenadora/'o /en77 o/'e. Com a pala''-'ra. o Prof. Claus disse
que não pode assumir a coordenação sem um vice pala auxilia-lo devido ao problema de saúde
eln que se encontra. O prof. Rafael disponibilizou-se em assumir como vice coordenador. O
professor Claus disse ainda. que a proa Patrícia também se manifestou interessada em assumir a
vice coordenação. Após discussão. foi decidido pelos membros do colegiada indicar /u/'o /e/77/20/'e

o prol. Claus para coordenador e o prof. Rafael para ''-'ice coordenador até que a eleição seja
realizada. visto que no momento a prosa. Patrícia encontra-se em licença-maternidade. A
indicação bi aprovada por unanimidade. Item 4: Avaliação do relatório de estágio probatório do
prof. C]aus Trõger Pich processo n' 23080.014038/201 ]-83 referente período de três anos.
Relator: prol. Giovani Mendonça Lunardi. Neste nlolnento o professor Claus se retirou da sala.
No primeiro momento o prof. Giovani realizou a leitura da 4' avaliação com parecer favorável
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que submetido a votação pelos membros do colegiado foi aprovado por unanimidade. Após fez a
leitura do relatório final do Estágio Probatório que submetida a votação dos membros do
colegiado foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, item 5: Ajuste excepcional da matrícula
do aluno Vector Augusto Trevisan dos Santos. O prof. Claus disse que o aluno 6lcou com carga
horária abaixo da estabelecida pelo curso, após um equívoco do aluno na hora da matrícula.
Assim, a coordenação do curso aprovou ad ré:Áerendum o aluno cursar a carga horária abaixo do
permitido. Colocado em votação, o colegiado aprovou por unaminidade a decisão ad r( Áerendunl
do prof. Claus. Item 6: Processo 23080.017663/2013-49 de requerimento de matrícula nas
disciplinas Estágio l e Acompanhamento Teórico l da Aluna Bruna Terezinha S. Rocha. Com a
palavra, o prof. Giovani fez a leitura do parecer do processo da referida aluna. O prof. Claus
disse que foram criadas 12 novas vagas para atender os alunos que picaram sem vaga de estágio
1. Das 12 vagas, havia 13 solicitações de alunos. O critério de seleção seguiu o art. 42 da
resolução 17/CUn/97 e o critério de desempate segundo art.42 é o índice de matrícula. A aluna
Bruna Terezinha S. Rocha ateou então enquadrada no inciso ll e não conseguiu a vaga porque
seu índice de matrícula foi inferior aos outros requerentes. Após as considerações feitas, o
processo foi colocado em votação e foi indeferido pelo colegiado. Item 7: Solicitação de
inclusão de pré-requisito da disciplina de Imunologia para cursar a disciplina de Reumatologia l.
O colegiado sugere que sda discutido em reunião do NDE. Aprovado por unanimidade. Item 8:
Criação de comissão para distribuição/seleção de vagas remanescentes do curso de graduação em
Fisioterapia, e elaboração de portaria. Quanto à distribuição de vagas para o processo de
transferências e retorno, o prof. Claus sugeriu a seguinte distribuição: l (uma) vaga para
transferência interna, 3 (três) vagas para transferência externa e l (uma) vaga para retorno
graduado. E quanto às regras de classificação do processo seletivo, ele recomendou que fossem
mantidas as mesmas regras do semestre passado. Após submeteu proposta a votação sendo
aprovado por tmanimidade. Para a composição da comissão que avaliará os pedidos de
transferências e retornos ficaram designados: o prof. Claus Trõger Pich, prof. Rafael Cypriano
Dutra e o prof. Giovani Lunardi. A composição foi aprovada por unanimidade. Item 9:
Resultado eleição representação discente. O prof. Claus fez a leitura da portaria de nomeação dos
discentes eleitos, a qual designa os alunos Rafael Jerõnimo Pereira (titular) e Maurício do
Nascimento SeraHlm (suplente) para compor o colegiado do curso. Aprovado por unanimidade.
Item 10: Aprovação de realização da disciplina de Estágio 111 e IV no Hospital São José em
Criciúma. Com a palavra o prof. Rafael ressaltou a necessidade dos estágios serem realizados em
locais diferentes do hospital. Os membros do colegiado sugerem então, que os estágios sejam
realizados no hospital São José, salientando a necessidade de serem realizados em horários
simultâneos, porém, em locais diferentes do hospital. Aprovado por unanimidade. Item ll:
Contratação de professor substituto para assumir durante a licença da prosa. Patrícia Haas. Após
considerações, o colegiado do curso delegou à coordenação do curso à decisão de abrir um novo
concurso ou chamar aprovados em concurso vigente. Aprovado por unanimidade. Por fim, item
12: 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 8h30min, da qual, para constar, eu, Márcia
Elida Domingos Prudência, Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a
presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 1 5 de maio de 201/3.
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