
r
Ç #

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA Ci\TARINA

CAMPUSARARANGUÁ
RODOVIA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 3201 - JARDllq DAS AVENIDAS

CEP: 88.900-000- ARARANGUÁ - SC
TELEFONE: (048) 3721-4680 - FAX: (048) 3721-6448

www .ara ra g ua . u fsc . br

ATA N' 15 DA REUNiÃo ORDiNÁRn DO coi,EGiAoo DO curso DE GRADUAÇÃO
EM FISIOTERAPIA

Ata da décima quinta reunião do Colegiada do Curso de
Graduação em Fisioterapia, realizada no dia 16 de agosto
de 2013, às 09h00min, na sala 1 18 térreo do Campus
Jardim das Avenidas - Araranguá.
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No dia dezesseis de agosto do ano de dois mil e treze:'às'nove' horas, na sala 1 18 térreo do
Campus Jardim das Avenidas -- Araranguá reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do
curso de graduação em Fisioterapia, devidamente convocados: Professora Resina Vasconcellos
Antânio, Professor Giovani Mendonça Lunardi, pior:suor I'.afael Cypriano Dutra, e
representante discente Rafael Jerânimo Pereira, 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. Após o início a professora Patrícia Haas, solicitou ao
colegiado participar da reunião paa discussão sobre probleillas relativos aos estágios, pois a
mesma encontrava-se em licença matemidade. Posto em votação, o colegiado deliberou pela
permanência da prof. Patrícia na reunião. Na sequência, o prof. Rafael solicitou a inclusão de um
item de pauta: Discussão de problemas relativos aos estágios que ficou como itens de pauta
número 3. Na sequência o prof. Claus submeteu a pauta à apreciação com os seguintes itens:
Item 1: Aprovação da pauta; item 2: Aprovação da ata da 14' reunião ordinária e 6' reunião
extraordinária; Item 3: Discussão de problemas relativos aos estágios; item 4: Inclusão de
disciplina optativa no currículo do curso; item 5: Justificativa infrequência I' semana de aula
aluna Andressa Betat; item 6: Outros que surgirem. A seguir discutiram o Item 2: Aprovação da
ata da 14' reunião ordinária e 6' reunião extraordinária. Os documentos foram aprovados por
unanimidade. Posteriormente passaram ao item 3: Discussão de problemas relativos aos
estágios. Com a palavra a prosa. Patrícia comunicou que não foi possível começar os estágios em
12 de agosto de 2013 devido ao quadro de professores não estar.completo bem como não terem
recebido o treinamento adequado. Ato contínuo relatou os 'problemas encontrados em cada
estágio, quais sejam: No estágio 1: quando realizado no CIA.RTE.,há problema de falta de
material, além da possível demissão do fisioterapeuta contratado pela prefeitura. Então, a
professora Patrícia questionou o colegiado como manter êste estágio com os problemas
apontados. Com a palavra a prof. Regina questionou a possibilidade de consultar a unidade de
saúde do Balneário Arroio do Salva para realização do estágio no próximo semestre. O prof.
Claus sugeriu que o estágio fosse realizado aqui na UFSC. O prof. Giovane recomendou que
caso o fisioterapeuta seja demitido o CIARTE se comprometa enl admitir outi:o. O prof. Claus
sugeriu à Direção Acadêmica, a Coordenação de estágio juntamente..com a Coordenação do
curso a realização de uma visita ao hospital Regional e a unidade de Saúde do Balneário Arroio
do Salva. Após discussão foi deliberado pelo colegiado, que se mantivesse o Estágio l no
CIARTE tendo ciência dos problemas. E caso o fisioterapeuta sela demitido, retornar para a
APAE. No Estágio ll realizado no Hospital Bom Pastor e Heras. Quanto ao Estágio realizado no
Hospital Bom Pastor o problema se dá quanto a fila de paciente:; que gira em torno de 10 a 12
por tarde. Re]ata, ainda a prof. Patrícia que segundo o Prof. Rafae] é possível atender 3 pacientes
por tarde, portanto o mesmo sugere remanejar os pacientes pztra o período,da manhã. M
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segundo a Prof. Patrícia não é possível fazer o remanejamento devido ao agendamento ser
realizado pelo SUS. No Haras a Prof. Patrícia relatou que foi necessário alagar três turmas. No
período da manhã, das 08:30h às 1 1:00h sobreposição de duas turmas. A tarde das 13:30h às
16:00h uma turma. Como restariam alunos ociosos a prof. Janaina se prontificou em trabalhar a
disciplina de Pediatria com os mesmos. Assim, quando uma turma estiver no animal a outra
estará realizando atividades no solo. Após discussão pelo colegiado foi deliberado que as proas.
Janaina e Rafaela ficarão com seis créditos de estágio ll cada uma e o Acompanhatnento Teórico
de Prática Fisioterapêutica ll de três créditos, será dividido entre a prof. Janaina e o prof. Rafael.
Dando continuidade a reunião a prof. Patrícia relatou que o Estágio 111, realizado no Hospital São
José, não há problemas. Já o Estágio IV realizado também no Hospital São José, na UTI e
Oncologia, está com problema no Estágio realizado na UTI, haja vista que o fisioterapeuta não
quer ser supervisor dos alunos. Desta forma, a prof. Patrícia solicitou que o colegiado deliberasse
sobre a opção dos alunos ficarem neste primeiro momento na Coronária, visto que, a prof. de
estágio 111 Viviane é especialista em Coronária. Posto em votação foi provado por tmanimidade.
A seguir, item 4: Justificativa infrequência I' semana de aula aluna Andressa Betat. Após análise
das justinlcativas apresentadas pela aluna o item foi provado por unanimidade. Ato contínuo,
item 5: Inclusão de disciplina optativa no currículo do curso. Foi deliberado pelo colegiado a
aprovação ad referendum pelo prof. Claus. Por fim, item 6: outro. qlie surgirem. Não havendo
mais nada a ser discutido, o Professor Claus agradeceu a presença de todos e deu .por encerrada a
reunião às IOh30min, 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, 16 de agosto de 2013.

37

38

39

40
41

42
43

44

45

46
47
48
49
50

51

52

53

54

55

56
57

58

(.

.o l

( €


