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ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADA DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPl& l

Ata da décima nona reuln$Õo (lg$ária do Colegiada do
Curso de Graduação em RsiotàFàÜia, realizada no dia 13
de dezembro de 2013, às 15 1à&ras e trinta minutos. na
sala 1 1 8 do Campus Araranguá.

( 9
No dia treze do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às quinze hQfas e trinta minutos, na
sala 1 18 do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros dd.:Çolegiado do curso de
graduação em Fisioterapia, devidamente convocados: professora Danielle Soares Rocha Vieira,
professora Gisele Agustini Lovatel, professora.Heloyse Unam Kuriki, professora Miriele
Denardo Limana, professora Núbia Carelli Pereira de Avelar, professora Patrícia Haas,
professora Poliana Penasso Bezerra, professor Rafael Início Barbosa, Profesora Resina
Vasconcellos Antõnio, professora Viviane de Menezes Caceres, discente Rafael Jerõnimo
Pereira, e sob a Presidência do professor Rafael Cypriano Dutra, subcoordenador do Curso de
graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta à
reunião. Na sequência, o prof. Rafael Dutra submeteu à pauta para apreciação com os seguintes
itens: Item 1 : Aprovação da pauta da 1 9' Reunião Qrdinária do colegiado do Curso de Graduação
em Fisioterapia. Item 2: Aprovação das atas das reuniões anterie;'r.es - 16', 17' e 18' Reunião
Ordinária do Colegiado de Curso de Graduação em Fisioterapia, 7". 8' e 9' Reunião
Extraordinária do Colegiado de Curso de Graduação em Fisioterapia. Item 3:. Aprovação dos
Horários semestre 2014.1 . Item 4: Indicação dos nomes dos membros para composição da Banca
Examinadora Edital 270/DDPP/2013. Área/subárea do conhecimento: Fisioterapia e Terapia
Ocupacional Processo: 23080.063183/2013-50. Relatoras: Prosas. Danielle Solares Rocha
Vieira e Viviane de Menezes Caceres. Item 5: Informes referentes às disciplinas obrigatórias do
Prof. Giovani Lunardi(Bioética e Psicologia) durante o período de afastamento -- 03/2014 à
02/2015. Item 6: Afastamento de curta duração da Prosa. Adriana Neves dos Santos, durante o
período de receoso escolar (2014.1 -- janeiro 2014), a 6im de realizar estágio na Unidade Básica
de Saúde São Carlos/SP. Item 7: Solicitação de alteração de pré-requisito para a disciplina
ARA 7455 - Fisioterapia em Reumatologia 1. Requerente: Jhoanne Merlyn Luiz. Relator: Prof.
Rafael Cypriano Dutra. Item 8: Solicitação de esclarecimento sobre a retirada temporária das
atividades práticas relacionadas à equoterapia e hidroterapia da grade cürriêular do Curso de
Graduação em Fisioterapia. Processo: 23080.075334/201 3-12. Requeréntef.Wlisses de Oliveira ,,,r ,,.u

Borges. Relatora: Prosa. Heloyse Unam Kuriki. Item 9: Informes referente#à disponibilidade de<.. W"
espaço físico -- Laboratório de Fisioterapia 1. Relatora: Prosa. Núbiã Carelli Pereira de Avelar. ' r
Item 10: Aprovação das disciplinas de verão -- semestre 2013.3. Item l l : Outros que surgirem. O .N
prof. Rafael Dutra acrescentou dois itens: 1 1 - Recurso processo trahsfeiência externa Tayane í.e(lq.'
Cristina Rigon Furtado. 12 - Alteração período afastamento da prosa. Gisêle Agustini Lovatel. \.'
Perguntou também se alguém teria mais algum item a ser acrescentado na.pat.ita. Uão havendo .
nenhuma manifestação o item 1 1 outros que surgirem passou a ser o item 13 e o prof. Rafael (''\l
Dutra deu prosseguimento a reunião em adendo fez a leitura da Resolução 017 do Cun e do \v\J
Regimento do curso de graduação em Fisioterapia no que se refere às atribuições do colegiado (\
do curso. Após, disse que os prclBessores Aderbal, Adriana e Janaina .apresentaram junto à
coordenação dp"curso justinlcatj?á# referente à ausência. na referida 'reunião. No entanto, a
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professora Rafaela Moreira não apresentou nenhuma justi6lcati)p. Na sequência discutiu-se o
item 1: Aprovação da pauta da ]9' reunião ordinária. A pautaljhi apro+âda por unanimidade.
A seguir passaram a analisar o Item 2: Aprovação das atam das reuniões anteriores - 16'. 17' e
18' Reunião Ordinária do Colegiado de Curso de Graduação.Fm Fisioterapia, 7', 8' e 9'
Reunião Extraordinária do Colegiado de Curso de Graduação em Fisioterapia. Aprovado
por unanimidade. A seguir, Item 3: Aprovação dos Horários spmÜtreq0]4.1. O prof. Rafae]
Dutra relatou que há necessidade de três professores substituto:e :um eÊetivo. A prosa. Resina
esclarece que não há previsão de contratação de professores substitutos.- Posto em votação ao
colegiado os horários foram aprovados por unanimidade. A seguir item 4:.-Indicação dos nomes
dos membros para composição da Banca Examinadot$iP. Edita] 270/DDPP/20]3.
Área/subárea do conhecimento: Fisioterapia e Terapia Ocupacional -- Processo:
23080.063183/2013-50. Relatoras: Profas. Danielle Soarem Rlocha Vieira e Viviane de
Menezes Caceres. Com a palavra a prosa. Viviane fez o relato do parecer. do processo constando
os professores indicados. Expôs ainda, um resumo dos currículos dos reüridos professores. O
prof. Rafael Dutra questiona se os mesmos já foram contatados. A prosa: ivTane disse que os
professores já foram contatados. Com a palavra a prosa. Patrícia sólicit(n que a prosa. Angela
fosse indicada.como membro titular, sendo que ela é formada na -área. A prosa. Danielle relata
que a prosa. Angela não foi indicada por não constar em seu currículo artigos, pesquisas e
histórico na área de Fisioterapia Cardiorrespiratória: A prosa. Resina lembra que a banca tem
que ser publicada até 1 0 de janeiro de 2014. Após discussão a composição da banca foi aprovada
pela maioria. A professora Patrícia manifestou-se contra a composição. Ato contínuo, item 5:
Informes referentes às disciplinas obrigatórias do Prof. Giovani Lunardi(Bioética e
Psicologia) durante o período de afastamento -- 03/2014 à 02/2015. Com a palavra o prof.
Rafael Dutra expõe que a disciplina Psicologia vai ser ministrada pela prosa. Patrícia Fiuza, a
disciplina de Bioética está prevista ser ministrada por um prof. substituto e que somente a
disciplina Relações Interétnicas (optativa) não será ministrada no semestre 2014.1. Após foi
discutido o item 6: Afastamento de curta duração da Profa. Adriana Neves dos Santos,
durante o período de recesso escolar (2014.1 -- janeiro 2014), a ülm de realizar estágio na
Unidade Básica de Saúde -- São Carlos/SP. Com a palavra o'professor Rafae.l Dutra fez a
leitura da carta do pedido de afastamento da prosa. Adriana para realizar estágio óbservacional
em diferentes UBS de São Carlos -- SP, vinculados a UFSCAP., durante o período de recesso
escolar (janeiro 2014). A prosa. Heloyse sugeriu que ela fizesse o;estágio na unidade :onde estará
alocada como supervisora de estágio -- Unidade Básica de Saúde - Arróioldo Salva/SC, durante o
semestre 2014.1. A prosa. Regina disse que é importante este estágio p(yqpe. ela estará sendo
supervisionada por professor orientador. A prosa. Patrícia sugeriu que elailfaça este estágio na
unidade do Arroio do Silvo para estruturar o local antes do início do semestre. Após discussões
coladas em votação ao colegiado, a prosa. Patrícia e Heloyse votaram contra a realização do
estágio, enquanto que os demais a favor, sendo assim, aprovado o afastamento pela maioria. Na
sequência discutiram o item 7: Solicitação de ti\teração de pré-requisito para a disciplina
ARA 7455 -- Fisioterapia em Reumatologia 1. Requerente: Jhoanne IW.erlyn juiz. Relator:
Prof. Rafael Cypriano Dutra. O prof. Rafael Dutra fez a leitura üqllResolução 017/Cun
referente ao assunto. Após, fez a leitura do parecer sugerindo o indeferimento..da solicitação. A
prata. Núbia sugeriu que o prof. de Reumatologia l fosse comurlicado: pl)áo em votação o
parecer foi aprovado por unanimidade. A seguir item 8: Solicitação de esclarecimento sobre a
retirada temporária das atividades práticas relacionadas à equ9terapia é hidroterapia da
I'adlcurricul:y':do Curso de Graduação enl. Fisioterapia. Procegio: 23080.075334/2013-12.
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Requerente: Wlisses de Oliveira Borges. Relator'a: Profa. Heloyse Unam Kuriki. A prosa.
Heloyse fez um relato da solicitação do processo abaixo assinado que consta com 93 assinaturas,
em seguida realizou a leitura do parecer sugerindo o indeferimento da solicitação. O prof. Rafael
Barbosa sugeriu que os estágios sejam mais generalistas. Disse também que a pediatria tem mais
campo de trabalho. Lembrou que as professoras Janaina e Rafaela-«e propuseram a ministrar um
prometo de extensão na área de equoterapia para os discentes interessados em tais atividades. O
discente Rafael sugeriu a contratação de um professor substituto. A prol. Resina disse que a
argumentação dos alunos tem que ser baseada em fundamentação técnica, demonstrando o
prquízo didático para os discentes com a retirada desta atividade prática da grade curricular.
Colocado em votação o parecer foi aprovado por unanimidade. Após, item 9: Informes
referentes à disponibilidade de espaço físico -- Laboratório.de Fisioterapia 1. A prosa. Núbia
relatou que a sala de enfermagem, a sala anexa e os materiais de consumo já existentes na sala
estão sendo negociados com a Unisul. Destacou ainda, que foi informada que vários dos
materiais constantes na sala de enfermagem estão com processo de validade vencidos . Disse
também, que a previsão para a chegada dos materiais comprados é'para maço e que não haveria
espaço Essa foi uma argumentação para a solicitação de espaços físico e que a resposta do
professor Juarez foi que a previsão de liberação do laboratório seria para junho dé 201 4. Então
apresentou os laboratórios já existentes. Após leu aos membros o ofício que solicita os novos
espaços físicos à direção do Campus. Com a palavra o prof. Rafael Barbosa propôs a inserção no
ofício das disciplinas a serem alocadas nos respectivos laboratórios:. Após discussão, o ofício foi
aprovado por unanimidade. Na sequência, item 10: Aprovação. das disciplinas de verão --
semestre 2013.3. O prof. Rafael Dutra disse que ainda é possível ábtir disciplinas de verão desde
que não seja disciplina semestral, porém essas disciplinas dav(:q ser aprovadas antes pelo
colegiado. A prosa. Patrícia falou que gostaria de ministrar disciplina concentrada, mas como já
existem alunos matriculados no semestre 2014.1, não seria viável. A seguir, item 11: Recurso
processo transferência externa Tayane Cristina Rigon Furtado. O prof. Rafael Dutra fez a
leitura do parecer sugerindo o indeferimento do processo. Posto em votação o parecer foi
aprovado por unanimidade. Ato contínuo, item 12: Alteração período afastamento da profa.
Gisele Agustini Lovatel. Com a palavra a prosa. Gisele relatou a alteração do período de seu
afastamento de janeiro para fevereiro expondo a mudança dos horários d os motivos, assim como
declara que retomará duas semanas antes do semestre letivo. O prof. Rafael Dutra sugeriu que a
prosa. Gisele apresente quando retornar um relatório das atividadcs realizadas no estágio. Posto
em votação aprovado por unanimidade. E por 6im, item 13: Outros que surgirem. Organização
dos laboratórios. A prosa. Patrícia solicitou um esclarecimento da locação bem como o
agendamento dos mesmos. Núbia propôs montar um prometo de .cl.mica escola para o próximo
ano em que será nomeada uma comissão para seu desenvolvimento. .Não.havendo mais nada a á(
ser discutido, o Professor Rafael Dutra agradeceu a presença de''todos .e'deu por encerrada a '
reunião às 17 horas e trinta minutos, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos
Prudêncio, assistente em Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se4
aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 13 de dezembro de 2013. \
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