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ATA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da décima sétima reunião ordinária do Colegiada do
Curso de Graduação em Fisioterapia, realizada no dia 09
de outubro de 2013, às 17 horas,na sala 308 do Campus
Araranguá.
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No dia nove do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às dezessete horas, na sala 308 do
Campus Araranguá, retmiram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em
Fisioterapia, devidamente convocados: Professor Aderbal Salva Aguiar Junior, professora
Danielle Soares Rocha Vieira, professora Gisele Agustini Lovatel, professora Heloyse Unam
Kuriki, professora Janaina Medeiros de Souza, professora Patrícia Haas, professora Poliana
Penasso Bezerra, professor Rafael Cypriano Dutra, professor Rafael Inácio Barbosa, professora
Rafaela Silva Moleira, Professora Regina Vasconcellos Antõnio, professora Viviane de Menezes
Caceres, discente Rafael Jerânimo Pereira, representante do Credito Lee Gi Fan, professoras
convidadas Adriana neves dos Santos e Miriele Denardo Limana 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, o prof. Claus listou os itens de
pauta e colocou para apreciação o Item 1: Aprovação da pauta da 17' reunião ordinária do
colegiado. A pauta foi aprovada com as seguintes alterações: a Prosa. Patrícia solicitou que o
item 7: Situação atual dos estágios, seja o terceiro item a ser discutido, devido a mesma ter outro
compromisso e não poder permanecer na reunião. O prof. Rafael Dutra solicitou a retirada do
item 8: Avaliação dos tópicos tratados na reunião do NDE (ementas e bibliografias), tendo em
vista. o Núcleo Docente Estruturante - NDE não ter ílnalizado o assunto. O prof. Claus
acrescentou um item: solicitação de trancamento excepcional da aluna Andressa Betat. Restando
a apreciação dos itens de pauta a seguir: Item 2: Aprovação da ata da 16' reunião ordinária do
colegiado; item 3: Situação atual dos estágio; item 4: Ajuste do cronograma das reuniões do
colegiado; item 5: Processo validação de disciplina da aluna requerente Marcia C. Comes Costa;
item 6: Nomeação da comissão eleitoral para organização da eleição para o cargo de
coordenador e vice do curso de fisioterapia; item 7: Portaria definindo as regms, bem comlllé21,tz--
nomeação da comissão avaliadora dos processos de transferências e retornos: item 8: Aprovação''
do formulário para abertura de concurso; item 9: Solicitação de trancamento excepcional da
aluna Andressa Betat. Na sequência, discutiu-se o ltem2: Aprovação da ata da 16' reunião
ordinária do colegiado. Posto em votação ao colegiada, a prosa. Regina sugeriu alterações nas
linhas: 8. 9. 19. 24. 31. 33 e 39. Ficou decidido, que após realizadas as devidas alterações a ata
será novamente submetida a aprovação, o que foi aprovado por unanimidade. A seguir, item 3:
situação atual dos estágios. Com a palavra a prosa. Patrícia solicitou o desligamento da
coordenação dos estágios e colocou a disposição o cargo. O prof. Claus indagou sobre a situação
dos estágios. A prosa. Patrícia relatou que o convênio com o hospital São José tem validade até
201 5, no entanto, o hospital não fornece supervisor. Disse ainda, que o convênio com o hospital
Regional de Araranguá está em andamento, mas que não tem nada firmado. Complementando o
assunto abordado, o prof. Rafael Dutra antecipou que conforme discussão no NDE, o estágio da
5' fase realizado hoje na enfermaria do hospital São José, provavelmente, semestre que vem será
realizado no hospital Regional de Araranguá. Da mesma forma, o estágio realiza5jo na UTI do . . /7{@@\"e., Üál;/ ® 9w~,..' /
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38 hospital São José poderá ser realizado também no hospital Regional de Araranguá. Relatou
39 também que, o estágio será alterado da área de Hidroterapia para Neurologia. Com a palavra o
40 prof. Claus expôs que o curso não pode ficar sem coordenação de estágio e sugeriu que a
4 1 professora Patrícia permaneça mais duas semanas no cargo. Após ponderações a prosa. Patrícia
42 solicitou que seja definido o novo coordenador até dia 18 de outubro de 2013. Posto em votação
43 a solicitação foi aprovada por unanimidade. Após foi discutido o Item 4: Ajuste do cronograma
44 das reuniões do colegiado. O prof. Claus relatou que o colegiado precisa estabelecer um horário
4s em que todos os professores possam participar. Após discussões Hlcou deliberado pelo colegiado
46 que o horário das reuniões ordinárias e extraordinárias fica estabelecido na 6' feira às 15horas e
47 30 minutos. Posto em votação o item foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, item 5:
48 Processo validação de disciplina da aluna requerente Marcha C. Gomes Costa. O prof. Claus fez
49 um breve relato do histórico do processo da requente. Em seguida, o prof. Aderbal, nomeado
se pela coordenação como relator do processo, fez a leitura do parecer que sugeriu o indeferimento
5 1 do pedido, com ressalva da disciplina ARA7476, na qual a aluna poderá fazer solicitação futura
52 quando for implementada a disciplina. Posto em votação o parecer foi aprovado por
53 unanimidade. Na sequência discutiram o item 6: Nomeação da comissão eleitoral para
s4 Organização da eleição para o cargo de coordenador e vice do curso de Fisioterapia. Prof. Claus
ss relembrou que foi decidido na última reunião ordinária do colegiado nomear três membros do
sõ colegiado que não tenham interesse em participar do pleito para compor a comissão do processo
57 eleitoral. Após discussões os professores Aderbal, Gisele e Janaina se dispuseram a compor a
s8 comissão, posto em votação, a comissão foi aprovada por unanimidade. A seguir discutiu-se o
59 item7: Aprovação do formulário para abertura de concurso. Com a palavra a prosa. Regina
60 relatou que até final de outubro será divulgada a nova legislação para ingresso no magistério
61 superior. As professoras Danielle e Viviane apresentaram o formulário fazendo uma breve leitura
62 dos tópicos do concurso, após considerações, o documento foi aprovado por unanimidade.
ó3 Posteriormente, passaram ao item 8: Portaria deülnindo as regras, bem como nomeação da
ó4 confissão avaliadora dos processos de transferências e retornos. Quanto à distribuição das vagas
6s para o processo de transferências e retornos, o prof. Claus sugeriu a seguinte distribuição: 04
66 (quatro) vagas para transferência interna, 06 (seis) vagas para transferência externa e 04 (quatro)
67 vagas para retorno graduado. E quanto às regras de classificação do processo seletivo,
68 recomendou que fossem mantidas as mesmas regras do semestre passado. Quanto à nomeação da
69 comissão avaliadora, o prof. Rafael Cypriano Dutra, prof. Rafael Início Barbosa e o prof.
70 Aderbal se dispuseram a participar. Após deliberações o item foi aprovado por unanimidade. Na
7 1 sequência discutiu-se o item 9: Solicitação de trancamento excepcional da aluna Andressa Betat.
72 Com a palavra o prof. Claus, relator do processo, fez a leitura do parecer que sugeriu o
73 indeferimento, visto que, a aluna apresentou atestado justinlcando as faltas somente nas duas
74 primeiras semanas de aula, não demonstrando a documentação necessária para. Justinlcar
7s trancamento excepcional. Colocado em votação o parecer foi aprovado por unanimidade. Por
76 fim. item 8: Outros que surgirem. O prof. Claus informou aos professores que necessitarem de
77 laboratórios para o proximo semestre que encaminhem as solicitações para as professoras Gisele
78 e Miríeli. Não havendo mais nada a ser discutido, o Professor Claus agradeceu a presen(;a de
79 todos e deu por encerrada a reunião às 19 horas, da qual, para constar, eu, Márcia Elida .01..

se Domingos Prudêncio, Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei í?ly+s(Fltf ll,l$
n8 1 atQ'que se aprovada será assinada pelos presentes. Araranguá, 09 de outubro de 2013. ( i&Jiü! %bi.;ow it/"'

.;«,-!St..,t,.-«='J:Pt«-'k'''::#'' .;'/' . h f . i. ,. 'h' Z«z-t'-C' /;;'C-.Ü.*A j):,..Ü,Cyk:,,..t«h,«'i'q
Z'," /' yl , ,' ..-) l )/l/F-/v l

@ d--n '$1á,,/,/á;.» '<@:3>$'- @Lbh-' ,%««"#q'Kg?"\./ K"c#'"'' '/ ' '' ' ' ZÇl#'.J(.7 ' ' /n \lx.\n=..klb \,4'Af

l

bU

$$&«.«»D.-«@t+?»' @ ,Z h.'""\' o-q «'
n 4 K,fÍ/Í/"A


