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/\TA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da décima sexta reunião ordinária do Colegiada do
Curso de Graduação em Fisioterapia. realizada no dia 05
de setembro de 20]3. às }7 horas e 20 !-niilutos. na sala
3 1 9 do Campus Araranguá.

7

No dia cinco do mês de setelnblo do ano de dois mil e treze. às dezessete horas e vinte minutos.
na sala 3 1 9 do Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do curso de
graduação em Fisioterapia. devidamente convocados: Professor Aderbal Salva Aguçar .Tunioi.
prol'essora Danielle Soares Rocha Vieira. professora Gisele Agustini Lovatel. pior'essora Heloyse
Unam Kuríki. prof'essora .Tanaina Medeiros de Souza. professora Núbia Carelli Peieila dc
A''.dar. professora Poliana Penasso Bezerra. professor Rafàel Cypriano Dutra. professora
Rathela Silvo Moreíra. Professora Resina Vasconcellos Antõnio. professora Viviane de Menezes
Cacetes e discente Rahel Jerõnimo Peneira sob a Presidência do Professor Claus Trõger Pich.
Coordenador' do (.urso de graduação em Fisioterapia. que cumprimentou a todos e. havendo
cluórum. deu por aberta a reunião. Na sequência. o Professor Claus solicitou ao colegiado a
deliberação para convidar o prof'essoi Giovani a participar da retmião a qual I'oi aprovada poi
unanimidade. A seguir submeteu à apreciação a ordem do dia. Tendo como alteração. o
acréscimo de três itens: A) Utilização da vaga de docente remanescente. B) Providências para a
visita de avaliação do Ministério da Educação - MEC do curso de graduação em Fisioterapia c
(') Aprovação c/d /c&/e/zdi//7? da criação das disciplinas optativas. Restando a apreciação dos

antes itens de pauta: Item 1 : Aprovação da pauta da 1 6" reunião ordinária do colegiada: item
2: Aprovação da ata da 15" reunião ordinária do colegiado: item 3: Aprovação dos planos dc
ensino: item 4: Formação Núcleo Estruturante Docente - NDE: item 5:Capacitação docentes item
6: ('omissão eleitoral: item 7: Atividades Sepex: Item 8: DeHlnição da área do concurso: Item 9:
A\aliação do Ministério da Educação - MEC do curso de graduação em Fisioterapia: item10:
Aprovação ad /e/à/endi/nz da criação das disciplinas optativas: Item l l : Outros que surgirem
Ato contínuo. discutiu-se o Item 1 : Aprovação da pauta da 1 6" reunião ordinária do colegiado. A
pauta I'oi aprovada com alterações. Na sequência. item 2: Aprovação da ata da 15" reunião
Oldinália do colegiada. Aprovada por unanimidade. Após foi discutido o ltem3: Aprovação dos
planos de ensino. O prof. Claus listou os planos de aula que foram recebidos e analisados e
enl'atízou que não foram avaliados os planos dos prof'essores que ainda não enfiaram em
exercício. Complementando a fala do prof. Claus a Prosa. lleloyse coloca que os planos íormn
ítitos conforme o padrão estabelecido e que no decorrer deste semestre os prof'essores irão
mell)OI se adequando. A prof'a. Resina ressalta que o Sérvio Pinto da Luz da PROPLAN
inR)amou que a questão ambiental deve constar em uma das disciplinas em modo transvel-sal.
então. o prof. Claus plopõs ao colegiada a aprovação em outi'a reunião. assim que todos os
fIlaDos lbiem entregues e analisados. Posto em votação a sugestão foi aprovada pol,unanimidade.
A sc=uir. (iíscutiu-se o item 4: Formação do Núcleo Estruturante Docente - NDE. Com a palavra

rolêssor Ral'ael relata que conforme o regimento do curso e a portaria n' 233 de 201 0 í'azendo
uma bre\e leitura da mesma o NDE deve ser composto poi no mínimo 1 5% o número total de
disciplinas obrigatórias da matriz curricular do curso. Dentre estes 80% doutores e 20% meslles.
e citou suas atibuições. O prof. Claus relatou que as reuniões do NDE acontecerão pelo menos
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uma \ez por semestre e quando solicitada pelo colegiado. A prof'a. Resina sugere que o NDli
sela composto poi tlsioteiapeutas doutores. um mestre e um professor da área básica. Após
discussão. posto em votação ficou decidido pelo colegiada que o NDE será composto pelos
membros listados a seguir: prof. Aderbal Salva Aguçar .Tumor. proth- Danielle Soares Rocha
Vieira. pinta. Gisele Agustini Lovatel. prata. l leloyse Unam Kuriki. prol'a. .lanaina Madeiros de
Souza. prof'a. Núbia Carelli Pereira de Avelar. prosa. Poliana Penasso Bezerra e o prol. Ralhei
(-'lpriano Duna. Essa deliberação será encaminhada à direção do Campus para emissão dc
romaria. Apro''.'ado por unanimidade. Na sequência discutiram item 5: Capacitação docente.
Com a palavra o prol. Giovani fez um relato sobre o afastamento docente. Disse que cabe a cada
colegiada descrever seu requerimento de af'astamento conforme a resolução 01 1/Cun/97. Disse
também que. cada unidade dele mandar esse planejamento até 30 de outubro de 201 3. Quanto ao
tema o Campus .já fez consulta aos docentes e os mesmos manifestaram suas opiniões. O prof-
relata club teve que antecipar o prazo da determinação do colegiado devido sua bolsa CNPQ que
tem limite aLé 1 3 de setembro de 201 3. o prof. disse. ainda que se compromete a ministrar essas
aulas quando retoinai do afastamento com carga horária dobrada. ''.'isto que. nos dois próximos
semestres não serão ofertadas as disciplinas ministradas pelo professor. Após discussão. posto
em votação foi decibel'ado pelo colegíado montar uma comissão para elaborar um plano de
alaslaillento docente para o próximo triénio composta pelos seguintes membros: Prol. Adelbal
Silxa Aguial .Junior. prof. Rafael Cypriano Dutra. prosa. Raf'nela Silvo Moleira e a plofa. Vi\ianc
dc Menezes Cacetes. Aprovado por unanimidade. A seguir. item 6: Comissão eleitoral. (-om a
l)ala''.ra o prol'. Raf'ael relata que o colegiada deve pensar na eleição para coordenação. Sugeriu
então- esperai os pl'óximos prohssores entrarem em exercício. O prof. Aderbal coloca que. como
acontecerá o reconhecimento do curso é melhor não postergar a eleição. O discente Ral'ael
lembrou ao colegiada que é de sessenta dias o prazo do processo eleitoral. O prof. Cllaus sugeriu
postergar no mínimo uma reunião e no máximo duas reuniões ordinát-ias até que as demais
proltssoras cntlem em exercício. Após discussão ficou decidido pelo colegiada que na próxima
reunião será nomeada uma comissão para tratar do processo e)litoral para coordenador e vicc-
coordenador do Guisa. Ato contínuo. item 7: Atividades Sepex. O prol. Ralhei informou que a
prolêssola Kátia pediu que o curso de Fisioterapia elaborasse uma atividade que atraísse a
atenção do público para ser apresentada na Sepex. O prof. Aderbal se propôs a apresentar um
mini-curso. Bem colrlo. a prosa. Heloyse e prof'a Gisele ficaram responsáveis em organizar õZ,,/

ativiclades para apresentar na Sepex. Após discussão o item foi aprovado por unanimidade..,,(la
Posteriormente passou-se ao item 8: Definição da área do concurso. O prof. Claus apresentou ao'
colcgiado as disciplinas a serem ofertadas na 7" fase. Após ponderações o colegiado decidiu por
unanimidade abrir concurso na área de Cardiologia e pnetmlologia. f;icando as prol'as. l)anicle.
Núbia e Viviane responso-«eis pela elaboração do edital. A seguir. Item 9: Providências para a
visita de a\:afiação do Ministério da Educação - MEC do curso de graduação em Fisioterapia. O
prof. Claus informou que está organizando os materiais que estão em seu nome. mas e necessano
que se Ihça um le\andamento dos materiais o que tem no Campus e os.que precisam ser
adquiridos. Na oportunidade. a prata. Danielle expôs que a Made'e do Hospital S,ão .rosé mandou
e-rrlail agradecendo e comtmicando que o Hospital não comportará mais os estágios a partir, do
semestre 2014-1. A prosa. Danielle disse ainda. que .juntamente com a prosa Patrícia
Coordenadora dos Estágios. prata. Viviane e o Secretário da Saúde 'Lisitara]r] o [lospital
Regional de Alaranguá. Na sequência. a prosa. Resina informou que este tipo de assunto tem que
passar primeiramente pela coordenação do curso. Após discussões. posto cm ''.citação ..ao
colegiada aprovou por unanimidade a composição de uma comissão formada pelas prolbs.
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Poliana Penasso Bezerra e Núbia Carelli Peneira de Avelar para verificar as necessidades de
livros e equipamentos pertinentes à avaliação do MEC. Após, item10: Aprovação da decisão ad
reÁerendu/ 7 da criação das disciplinas optativas. O prof. Claus discorreu que foram ofertadas três
disciplinas optativas: Fisiologia do Exercício ministrada pelo prof. Aderbal, Psicomotricidade
ministrada pela prosa. Janaina. Avaliação do Desenvolvimento e Desempenho Infantil ministrada
pela prosa. Rafaela. Disse ainda, que na disciplina Avaliação do Desenvolvimento e desempenho
infantil houve nove inscritos não atingindo o mínimo conforme a resolução 017/Cun/97 que
estabelece no mínimo doze alunos. Então, questionou a Diretora Académica se a prosa. Rafaela
poderá ministrar a disciplina. A prosa. Regina relatou que conforme a Resolução 017/Cun/97
pode-se cancelar disciplinas que não atinjam o limite mínimo de inscritos. Posto em votação
ficou deliberado pelo colegiado à oferta desta disciplina em 2014-1, tendo em vista não ter
alcançado o limite mínimo de inscritos em 2013-2.Aprovado por unanimidade. Por fim, 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 08 horas e 05 minutos, da qual, para c?nstar.
eu. Márcia Elida Domingos Prudêncio, Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica.
lavrei a presente ata que. se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 05 de setembro
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