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AT/\ N' ] 4 DA REI.UNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO
EM FISIOTERAPIA

Ata da décima quarta reunião do Colegiado do Curso de
Graduação em Fisioterapia, realizada no dia 21 de .junho
de 2013, às 14h, na sala 118 téneo daCampus .Taidim das
Avenidas - Araranguá.

7
No diá vinte e um de junho do ano de dois Ih]] e treze. às quatorze horas , na sala 1 18 térreo do
Campus .Taidim das Avenidas -- Araranguá reuniraila-se os seguilltes lalelnbros do Colegiado do
curso de graduação em Fisioterapia: devidamente convocados: Professor Giovani Mendonça
Lunardi. pro]tssor Rafae] Cypriano Dutra e representante discente Rafae] Jerânimo Perfila, sob
a I'residência do Pldtêssoi Claus Trõget Pich, Coordenador do Curso de graduação em
Fisiotciapla. que cumprimentou a todos e. havendo quórum, deu por aberta a reunião. Na
sequência. submeteu a pauta à apreciação coJll os seguintes itens: Item 1 : Aprovação da pauta da
1 4" I'Burlão Oldináiía do colegiadol item 2: Aprovação da ata da 13' reunião OI'dinália; item 3:
Vagas para estudantes de convênio; item 4: Criação das cadeiras opcionais com o nolnê de
Tó})ices em Fisioterapia; itejn 5: Regulamento do curso no que se refere as necessidades para
caiba de coordenação: item 6: Parecer da comissão avaliadora dos processos de transferências e
teLornos= item 7: Processos de Redistribuição; itens 8: Avaliação dos tópicos tratados na reunião
do NDE: item 9: Outros qi.tc surgilel-n. Na sequêlacia discutiu=se o item 1 : Aprovação dã pauta da
14" reunião ordinái'ia do colegiado. A pauta foi aprovada com as seguintes alterações: inclusão
de mais 2 (dois) itens. ]te]]] -9: Discussão de un] p]ano de capac]tação docente. item ]0:
Discussão sobre as vagas do concurso e possíveis encanlinhamentos. E o item 9:outros que
sulgircm passou a sci o itens ] ] . Em seguida, item 2: Aprovação da ata da 1 3' reunião ordinária.
O docuillento lbi provado pol uilalaimídade. A seguia, Item 3: Vagas para estudantes de
convénio. O prof'. Claus fêz a leitura do documento encamillhado à coordenação ref'Crente à
proposta de vagas para do Plogranla Estudante Convénio de Graduação (PEC-G), o qual sugere
para o curso de graduação cm Fisioterapia eil] acolher l (um) aluno para o semestre 2014-1.
Submetido à votação do colegiada: a sugestão do PEC-G é aprovada por unanimidade. Ato
contínuo. Item 4: Criação das cadeiras opcionais caju o nome de Tópicos Especiais el-n

l;isiotcrapia. l:m reunião realizada cm 21/06/1 3 o NDE sugeriu a criação das disciplinas. O prof.
Claus relatou que a cada semestre pode-se alterar o plano de ensino e a disciplina será ofertada
cJe l a 5 scm pré-requisito de 2 créditos e de 6 a 9 caiu 4 créditos semestre aberto. Posto em
\ citação pelo colegiado o itelrl foi aprovado por unanimidade. A seguir, item 5: Regulamento do
curso no quc se refere a necessidades para cargo de coordenação. Comi a palavra o prof. Claus
kz bulia breve leitura do Regimento do curso de graduação em Fisioterapia.: O prof. Giovani
acrcscclltou cona a lcituia da Resolução n' 17/CUn/97, onde refere-se a este assuiitó. Após
análise o colegiada deliberou dar encaminhamento as seguintes alterações no Regimento do
Curso: climii[ai o parágrafo g l ' do A]'t. 4 e alterar o itella 111 do Art. 5, onde se lê "Docentes que
ministram disciplinas para o Curso de Graduação em Fisioterapia em: no mínimo, 04 (quatro)
períodos activos contínuos ou ajteinados. O número de docente no colegiado: incluindo
Presidente e o Vice-presidente. é de pelo menos um terço do número total de docentes
para, 0
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Guisa cle ( raduação cm Fisioterapia. O número de docente no colegiado, incluindo o Presidente
e o Vice-presidente. é de pe]o menos uin beiço do ilúinero total de docentes previsto para o pleno
ILlncionalncnlo do curso.'' A decisão será le\:ada para apreciação da Direção. Aprovado por
unaniinidacle. Em seguida. discutiu-se o item 6: Parecer da comissão aval iadora dos processos de
tians[brêncías e tetornos. O professor C]aus disse que o edital ofertava 5 (cinco) vagas: ] (um)
tians[biência interna. 3 (três) tlanshiência externa e ] (t.lm) para J'etorno graduado. Fiouve uma
solicitação uma pala tiansfêlêncía externa e uma para retorno abandono. Após. o prof. Rafael e o
prol. Claus llzciam a lcitul'a dos pareceres dos processos. Colocado em votação pelo coleglado. o
processo cle lransltlência cxtelna lbi deklido com vesti'ições; quanto às disciplinas solicitadas
para valicjação. O l)rocesso de retorno graduado loi index'ermo por leão atender os pré-requisitos
solicitados no cditítl. Na sccluência. Item 7: Processos de Redistribuição. Colocado os processos
à apreciação do colegiado do Guisa os pedidos falam indeferidos. visto que, não há vagas de
docente no l aonlento para o Guisa de graduação em Fisioterapia. A seguir, Item 8: Avaliação dos
tópicos tratados na reunião do NDE. O prof. Claus relatou que em reunião do NDE realizada em
2] /06/1 3 foi recomendada a inclusão de pré-l'equisito da disciplina Imunologia (ARA 7433) pala
Guisar a disciplina de fisiotel'apta em Reulnatologia l (ARA7455). Posto em votação ao
colegiada a iilclusâo do flré-requisito foi aprovado por unanimidade. Após, item 9: Discussão de
um plano dc capacitação docente. O prof. Giox aili sugeriu a criação de uin plano de capacitação
flama os cloccntes clo Guisa. no qual será designado pelo colegiado um relator que recolhem'á as
solicitações de todos os docentes interessados. explicitando a proposta de reposição das aulas. E
conduzirá ã coordenação clo curso- que encaminllatá pal'a o colegiada e após levado para
íil)icciação da Diteção do Canapus até 30/07/] 3. Postal a sugestão em votação pelo colegiado foi
a})lavada poi unanímiclacje. Item 10: Discussão sobre as vagas do concurso e possíveis
cncailainhailaentos. Após discussão pelo cojegiado foi decidido que após publicação no Diário
OfIcIal da Lrníão -- DOLO será I'ealizado cantata com os candidatos. Aprovado pot' unanimidade.
Por fim. item 1 1: outros que surgirem. Não havendo mais nada a sel' discutido, o Professor
(.maus agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 15h45min, da qual, para
conslar. cu. NTálcia l:lida Domingos Piudêncio. Assistente eln Adinlnistração da Secretaria
Académica. lavreí a l)rcscnte ata quc. se aprovada. será assinada pelos presentes. Araranguá. 21
cle.junllo dc 2013.
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