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A'l'A DÉCIMA OI'FAVA REUNIÀOoRDlFIÁRIA DO COLEGIADO Do CURSO Dt
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da décillla oitava leullião ordiilárla do Colegiada do
Curso de Graduação em Fisiotei'apia. realizada no dia 27
de :loveillblo de 2013. às 15 1 aras e trinta n intltos. ila
sala 118 do(.ampus Aiaranguá.

)

No cita vinte e sele do mês clc novembro do tino de dois mil e treze. às quinze horas e trinta
minutos. na sala 1 1 8 do (:impus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiada clo
curso dc graduação em Fisioterapia. devidamente convocados: professor ,Aderbal Silvo Aguiai
.lunior. prof'essora Adriana Neves dos Santos. proíêssora [)anielle Sobres Rocha Vicira.
l)rofbssora Heloyse Unam Kuriki. prol'cssortt .lanaina Madeiros de Souza. protéssora N4íricle
Denardo [,emana. proíbssoia Núbia Care]]i Permita de Avelar. protêssora Patrícia [laas.
plolbssora Poliana Penasso Bezerra. prolcssor Raíacl Início Barbosa: proltssora RanGIa Silo,a
Moreira. professora Víviane de nx4cnezes Cacetes. discente Rafacl .lerõnimo Pereira.
rcplcsentante do Crefllo Lisiane Fabris. e sob a Presidência do professor Ralhei Cypriano Dutra.
subcoordcnador do Curso de graduação em Fisioterapia. que cumprimentou a todos e havendo
quórum. deu por aberta a reunião. Na sequência. o prof. Raíhel Dutra submetct.i à pauta
apreciação com os seguintes itens: item l : .Apl'ox'ação cla pauta da 18" reunião ordinária. Item 2:
\lno\:ação das alas das reuniões ordinárias arltcriores 16' c 17" e das 7". 8" c 9" lcuniões
extraordinárias do colegiada do curso de graduação em Fisioterapia. Item 3: Allrovação dos
planos de ensino 2013.2. lteill 4: Indicação do novo Coordenador dc Atividadcs
Complementares. Item 5: Informes rcltrcntes aos locais dos estágios a partir do semestre
2014.1. com os respectivos docentes responsáveis. Item 6: Afastamento de curta duração da
Prata. Gise]e Agustini Lovatc]. durttnte o período de iecesso esco]ar (2014.1 .janeiro 20]4).
item 7: Indicação e nomeação clo C'oordcnador de l,aborat(brio. Item 8: 1ildicação c nomeação da
(I'omissão dc Avaliação c-ME('. Item 9: Indicação e nomeação da Comissão para elaboração do
Regulamento de IC(-'. Item 10: .'\predação Ato ad-/'e/t'/endz//77 -- Retorno abandono. PI'acesso .,, .
23080.06741 9/201 3-27. Requerente: l,edjane F'en'eira Vieii'a Bernarda. Item 1 1 : Apreciação AtQ::gM'l'''
ad-/e/&/e/7dz///7 ]ranslbrência extcEna. Processo 23080.066049/2013- 1 9. Requclcnlc: Tayana
Ciistina Rigor Furtado. item 12: ,Apreciação Ato a(/-/c/Z?/e/7c/t//zz -- Transferência externa.
Processo 23080.068966./2013-20. Requerente: Malcicii Anzileiro Marfins. Item 13: Apreciação
/\to í/(/-/e/ó/e/7c////l? - Translbrência externa. I'rocesso 23080.06831 3/2013-41 . Requerente:
Roclrigo dos santos Madeiros. lteill 14: Apreciação Ato ad-/e/b/endi//7z -- Retorno graduado.
Processo 23080.067580/2013-09. Requerente: Patrícia Alvos Fénix Rampinelli. Item 15:
Apreciação Ato ad-/c/a/e/zdz//77 Retorno graduado. Processo 23080.068065/2013-38.
Requerente: Menina da Silvo Floriam. item 16: Outros que ocorram. Na sequência discutiu-sc o
item 1: Aprovação da pauta da 18' reunião ordinária. A pauta fbi apl'ovada por unaniilaidacjc.
A seguir passaram a analisar o Item 2: Aprovação das ates das reuniões anteriores -- 1 6" c ] 7"
Reunião Ordinária do, 7", 8" e 9" Reunião Extraordinária do colegiado do curso de
graduação cm Fisioterapia. O professor Ralhei Duna questionou se alguém teria alterações a
acrescentar nas alas além da !)rola. Patrícia. que havia solicitado. Com a palavra o cjiscentc
Ralhei disse quc não recebeu as alas flor c-mail. O piofl Raíael Dutra falou que terá novamente o
encaminhamento. Ficou decidido l)elo colegiada quc a alas serão itens dc pauta na próxima
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reunião. Aprovado por unanimidade. !tem 3: Aprovação dos planos de ensino 2013.2. O
l)roltssor Ralhei Dutra relatou quc os planos dc cnsi110 foram revisados pela professora l leloyse
c professor Raíael Bartaosa. A pool'escora Pc:tiíci:l solicitou que para os próximos seja nomeado
um relator. Posto em votação ao colegiada os planos de ensino foram apto''''idos por
unanimidttde. A seguir item 4: Indicação do novo Coordenador de Atividades
Complementares. Com a palavra o prof'essor Rafael Doira listou o regulamento das ati'ç'idades
colnplcmcntares e a função do cooidcnador. Após. perguntou se alguém tcm interesse em
candidatam-se ao cargo. .'\s prolhs. Poliana e Vi\gane mania'estaram interesse. A representante do
Creflto Lisiane solicitou quc cada uma expusesse sua proposta. Após explanação das
interessadas o piolbssor Ralacl outra abriu a votação ao colegiada sendo indicada pela maioria
dos cotos para assumir a coordenação dc atívidades complementares a professora Vivianc. Ato
contínuo. item 5: ]nformes referentes aos bocais dos estágios a partir do semestre 2014.].
com os respcctixos docentes rcsl)onsáveis. (- om íi flalavra a professora l leloyse. coordenadora de
estágios. aplcscntou uma planilha com a programação dos estágios para 2014.1 a qual ficou
assim estai)elegido: llstágio l APAll/(.'lARrt será ministrado pela profh. Poliana c prol'.
Substituto: l=stágio ll I'cdiatiia rlosl)ital ii.cgional.''Flospital Bom Pastor pela prosa. .Tanaína e
prol;. Raíac1 13ail)osa: Estágio lll llosl)ital Regional pela profa. Danielle e prol'. Substituto;
Estágio IV Ull l hospital Rcgio1lal l)clo no\o prof. Elttivo após aprovação no concurso público
em aceito e Estágio V Ulliclade dc Saúde Arroio do Salva pelas prosas. Giselc e Adríana. A
representante do ('rclito colocou !i inlpo1lância do início do estágio confomle lei Crefito na 6"
tese c que nas Ihscs anteiioies sejam soma le estágio de observação. Propôs cilcaminhal as
diretrizes dos estágios para quc o colegiada Ihça a análise. O professor Raíacl Dutra sugeriu
então. trazer como itcn] de pauta para na próxima reunião. caso a mesma tenha interesse.
/\flrovaclo por unanimidade. O represclalc clisccnte questionou sobre a não lealízação do estágio
11 no claras Araranguá. a flartir do scillcstre 2014. 1 . Com a palavra o prof'. ]iaíbe] [)urra exp]icou
club isto ocorreu devido à lblta de horários disponíveis e proitssores sutlcicntcs para a
manutenção do mesmo no l)róximo sc111cstic- porém- que a partir do semestre 201 4.2. o mesmo
poderá rctoinar l)ara a grade curricular do curso. A prole. Heloyse complementou que
independente de ser realizado no ] caras- un] dos ]bcos do estágio ]] é a área (]e I'cdiatria. c que a
mesma estará contemplada no novo local de estágio. A profh. .lanaína c Raf'aula
complementaram club as atividades do l taras saião mantidas como prometo de extensão. Após í'oí
discutido o item 6: Afastamento de curta duração da profa. Giselc Agustini Lovatel,
durante o período de rcccsso escolar 2014.1 -- .janeiro 2014. Com a palavra o professor Ral'ael
l)urra informou quc a l)rofbssora Gíseie solicitou afastamento de curta dilação pala realizar
atividadcs didáticas no llospitai Sâo [.ucas da ['L](.-RS para desempenho no estágio V cn]
Neurologia a llartir do l)r(lximo scincstrc. (olocaclo em votação ao colegiada o al'astamento í'oi
aprovado poi uniníilidade. Na sequência dísculiram o item 7: Indicação c nomeação do
Coordenador dc Laboratório. (om a l)ala-.,ia o proltssor Rafael Dutra disse que a prole. Núbia
e pi'ota. Poliana üzcram um lc\anual lento dos lllateriais e referências biblíográílcas disponíveis
para o Curso dc l isiotclapia c. após a saída cla l)iot1l. Poliana desta comissão sugeriu que a profh
Núbia l\)ssc nomcadtl como coordenadora dc l:!boratório. Com a palavra a prata. Patrícia sugeriu
quc cada laboratório tixcsse um coordcnado}. .\pós discussão lIGou decidido pelos seguintes
coordenadores e respectivos laboiat(brios: Piolh. Patrícia - laboratório de Microscopia. Prole.
Mirieli laboral(brio clc Morta)llsioiogia. P:olh. Núhia - laboratório dc l;isioterapia 1. Prof.
Ralhei Duna - laboratório de 13iologia 1. A l)ioh. Raí'aGIa lembrou a importância de mais espaço
físico. A prof1l. Patrícia concordou coi l a solicitação dc uma segunda sala de x ivência. A llrola.
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Núbia expôs club a [)iieção ínlt)amou quc há ulua saia a ser ]iberada peia Unisu] ''saia de
cnlbmlagcm''. .'\ ptorh. I'atrícia sugeriu quc :-ia ponto de pauta alocução de espaço tísico.
Sugeriu então. tluc a lliolb. Núbla elabore ..i iccer para apresentar na próxima reunião da
necessidade (]c cs})aço í'ísíco. A })ioí'a. í i::feia como coordenadora do lal)oratório dc
fx4ícroscopia solicitou bancadas novas. O proa. l~,.alacl Dutra recomendou quc cada coordcnadoi
dos laboratórios vaga as demandas dc mateiiilís e se faça un] ofício para a Direção. A seguir
item 8: Indicação e nomeação d21 ::omissão de Avaliação e-MEC. O prof. Ral'acl Duna
relatou que estexc com Sérvio I'in.o da l.uz: c;a Prol'LAN e que .juntos conftriiam toda a
docunlcntação para o cncaminhamcillo do rilheiro relatório ao Ministério cla [:clucação (ME(').
c o mesmo solicitou o piccnchilncnto dc ulll seguindo iclaLório quc constarão todos os itens para
a avaliação f)revista pala março de 2Cl14 c quc l)l-ovavelmentc após trinta dias- o Ml:t( estará na
instituição. O ll)imulário contém trinta e seis itc!'s- l)or esse motivo solicitou uma comissão })ara
trabalhar ululante o reccsso c iladicou a l)i( 1:.. } atrícia para íhzer comllosição clcsta. (.om a
palavra a prolli. Patrícia agiadcceu o convite. : :igumentou que não poderá assumir })arte da
comissão. cle\ ido a cii co disci})lidas l)!e:x ist:!s l)';:ü o lllóxitllo semestre e mais a coordenação do
iatlorat(\rio. Ap(is discussões ficou clelil)cr:ido pelo colegiada a composição da comissão dc
A\alíação e-Mt( 1)elos seguintes ploitssoics: l)io!. Ralhei Dutra como presidente. prof'. Rafhel
13arbosa. pl'oíh. [)anielíc e llioíli. Nú])ia. .'\l)t)va.]o por unanimidade. Após. item 9: ]ndicação e
nomeação da (.omissão para elas)oração do Regulamento de TCC. Após discussão fbi
cjelibetado pelo calculado à composição da comissão llclos scguilltcs professores: plolh. Patrícia
como presidente. proltl. Poliana. llrofli. .lailaiila. viola. .Adriana c o discente Ralhei .lcrónimo
Pcl'eira. Aprovado por unanimidade. Na scquClicit.. item 10: Apreciação Ato ar/-r({/2/'e/n/a/z? --
Retorno abandono. Processo 23{)8(}.067419/;::. 13-27. Requerente: Led.gane Ferrcira Vicira
Bernarda. O plolbssor littlhel [)utn) kz a ]citt! io parecer ]a\oráve] que colocado cn] votação
o alo a(/ /.e/e/e/?(////27 it)i al)sovado l)or una;ai:lli(.jade. ,'\ seguia. item ] 1 : Apreciação Ato aí/-
r( acre (/zíní -- Transe'ciência c\ erra. í'l'ol cssr; 23080.066049/2013-19. Requerente: Tayana
Cristina Rigor Furtado. o 1)rol. Ralhei IL/ lcltula do paiccer dc indcltrimcnto quc colocado
em votação o alo c/c/ /e/e/emc/////z íoi al)lavado pol unanimidade. Ato contínuo. item 12:
Apreciação Ato {zí/-/.e/b/"e/?í/z/n/ - rl':!msi'crêncÊz! externa. I'rocesso 23080.068966/201 3-20.
Requerente: Marcicli AnziEeiro b'êai'fins. o prof. !iafbcl Dutra íbz a leitura do patcccr de
indeltrlmcnto club colocado em \citação o ::lo í/c/ .r'e/ó/'c/7(////77 lloi aprovado por unanimidade.
AFlós item 13: .Apreciação Afo í?í/-íc'/b/c'.ií/l///? -- Transferência externa. I'rocesso
23080.068313/2013-41. iqcqucrcnfc: !qodl'igo üíilç santos Mcdciros. O prof. Ralttcl Dutra fcz a
lcitur:t do parccci Ih\.O]-;lvcl quc coloc]]do ci]] \ ( cação o ato c/c/ /.c/e/e/?(/z///? íoi aprovado })or
unanimidade. llm seguida item 14: ''Lp!'cciüção Ato aí/-/.i{/2're/zr/a/zl -- Retorno graduado.
Processo 23(}80.Q6758(}/2{)] 3-e}9. Rc.{!wi!-ente: E'atrícla Alvos Félix Rampinelli. O prol. Ralhei
Dutra ltz a leitura do f[aiccc!- íhvo]ilví:l luc colocado cn] votação o ato c/c/ /'e/à/'e/z(//f/z? lbi.
apl'o''''ado )or unanimidade. I'osíct'io]']Ti.=.ttc. itcn] 1 5: ,4prcciação Ato ar/-r({/bl'ení/z//n -- Retorno
graduado. Processo 23í}8í}.068€}65/2{1}3-:,.{. }ec'o.uci'ente: IVlelina da Silva Floriam. O prol-
Raf'ael Dutra lbz a leitura do f)aicccr íl,i .oi:lx cl ci.ic colocado en] votação o ato ílc/ /c/Z'/c/z(////27 lbi
aprovado por unanimidadc. i2 Flor llln. itcnt 16: Outros que ocorram. A plofh. Patrícia
infbnnou cINe nas inscliçõcs do \estibulai- o CLlrsc, dc r:isioterapia atingiu cinco canclídatos por
baga e paiabcnizou o cujs(,. 1)el12 cole.o sugct-ic: .cgisliar esse número dc inscritos no site. A
pi'olà. Patrícia cluestionou aindtt. sotai'c tts dlscil) i::as obrigatórias que o prof' Giovane ministra
serem susl)essas durante o l)ci iodo (]L' !il'as.:ti} ,.11io 2014.1 e 2014.2. (.'om, a l)alavra o prol.
Rafacl DLytra disse q.ic \tli -.,ciíilcí!! .iul:t.; â [)ircção Acadêmica sc cabe algum pro]Lssor
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substituto c vai trazer em pauta na próxima reunião do colegiado. A prosa. Patrícia sugeriu que a
prosa. Angela se.ja presidente da banca no próxi'no concurso para professor efetivo em aberto,
considerando a sua experiência e dedicação ao í ' i-:se de Fisioterapia Campus Araranguá. Ficou
decidido que as prosas. Danielli e Viviane elcil : rijo os nomes dos possíveis membros de banca
para aprovação na próxima reunião do colegiada. O prof. Rafael Dutra comunicou também, que
a aprovação dos horários será item de pauta na próxima reunião do colegiado. O prof Rafael se
responsabilizou em vcriüicar junto à secretaria se é possível e que datas podem ser oferecidas
curso e disciplinas de verão para trazer na próxima reunião. Não havendo mais nada a ser
discutido, o PI'ofêssor Rafael Dutra agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião
às 17 horas e vinte minutos. da qual. para constar. eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio,
Assistente em Administração da Secretaria Académica, lavrei a presente ata que. se aprovada,
será assinada pelos presentes. Araranguá. 27 de novembro de 2013.
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