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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da vigésima reunião ordinária do Colegiada do Curso
de Graduação em Fisioterapia, realizada no dia 27 de
Fevereiro de 2014, às 14 horas, na sala 1 18 do Campus
Araranguá.

9
No dia vinte e sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala
118 do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de
graduação em Fisioterapia, devidamente convocados: professor Aderbal Sirva Aguiar Junior,
professora Adriana Neves dos Santos, professora Danielle Soarem Rocha Vieira, professora
Heloyse Unam Kuriki, professora Janaina Medeiros de Souza, professora Mirieli Denardi
Limana, professora Núbia Carelli Pereira de Avelar, professora Patrícia Haas, professora Poliana
Penasso Bezerra, professor Rafael Inácio Barbosa, professora Rafaela Silva Moleira, Professora
Resina Vasconcellos Antânio, professora Viviane de Menezes Caceres, discente Rafael
Jerânimo Peneira, representante do CreHlto Lisiane Fabris e sob a Presidência do professor Rafael
Cypriano Dutra, coordenador 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 das atas das reuniões anteriores

19' Reunião Ordinária do Colegiado de Curso de Graduação em Fisioterapia, 10' e l I' Retmíão
Extraordinária do Colegiado de Curso de Graduação em Fisioterapia. Item 2: Aprovação do
calendário de reuniões ordinárias do Colegiado de Curso de Graduação em Fisioterapia durante o
ano de 2014. Item 3: Distribuição das bo]sas de nlonitoria semestre 20]4.1. Item 4: Aprovação
dos planos de ensino 2014.1. Relatoras: Prosas. Adriana Neves dos Santos, Mirieli Denardi
Limana e Rafaela Silva Moreira. Item 5: Aprovação do relatório de estágio de curta duração da
Prosa. Adriana Neves dos Santos durante o período de recesso escolar (janeiro 2014) na cidade
de São Carlos SP. Relatora: Prosa. Núbia Carelli Peneira de Avelar. Item 6: Informes gerais
referentes aos locais de estágio 2014.1, e reunião com o CREFITO ]0 referente às Resoluções
COFFIT0 431 e 432 de 27/09/2013. Relatora: Prosa. Heloyse Unam Kuriki. Item 7: Informes
gerais referentes ao concurso Edital 270/DDP/2013.
Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Relatora: Prosa.
Aprovação ato ad r(Acre?zdunz das 03 vagas de pro
Graduação em Fisioterapia -- semestre 2014.1. Item 9:
permanentes, consumo e mobiliário para os laboratórios
Fisioterapia. Item 10: Outros que surgirem. Na sequência o
alguém teria algum item a ser acrescentado na
passaram a ser o item 10 e 1 1 : Apresentação de
e ll e Informações sobre reunião com a Secretária
Resina acrescentou mais um item que passou a ser o item 12:
dos professores: Gisele Agustini Lovatel processo
Kuriki processo 23080.042942/20 13-04, Poliana Penasso Bezerra
49 e Rafaela Silva Moleira processo 23080.042328/2013-89. Não
manifestação o item lO
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37 apto'''ada f)or unanimidade. Após Q prol. Rafael Dutra deu l)iosseguimento a reunião passando a
38 ser discutido o item 1: Aprovação das alas das reuniões anteriores - 19" Reunião Ordinária
S9 do Co]egiado de Curso de Graduação em Fisioterapia, ]0" e 11" Reunião Extraordinária do
+o Colegiado de Curso de Graduação em Fisioterapia. Na ata 19" reunião tbianl solicitadas
+i concções nas linhas 95. 96. 97. 98 pela prof'essoia Núbia e na linha 114 pela protbssoia Daniclle.
+2 A ata da 10" reunião abram solicitadas corleções nas linhas 28. 57. 58 pela praia. Pauícia e nas
+3 linhas 24. 57. 58 pela prosa. Daniellc. O colegiado deliberou que al)ós concçõcs as alas da 1 9" c
14 10" sejam novamente submetidas à aprovação. A ata da 1 1" não teve nenhuma alteração sendo
+s aprovada poi unanimidade. A seguir passaram a analisar o Item 2: Aprovação do calendário dc
ló reuniões ordinárias do Colegiado de Curso de Graduação em Fisioterapia durante o ano dc
+7 2014. O plot. Ralhei expôs o calendário efetuado pela coordenação sugerindo que as reuniões sc
+S realizem na última sexta-loira de cada mês. às 16h20min. AI)ós votação o calendário lk)i

49 aprovado por unanimidade. Na sequência. Item 3: Distribuição das bolsas de monitoria
50 semestre 2014.1 . O prof. Raíael Duna listou as vagas anuais de monitorias e sua distribuição no
sl semestre 2013.2. disse também que a disciplina de Imunologia e Bioética não ctemandaill
s2 monitor. Após. o professor de cada disciplina apresentou uma .justillcativa e sua demanda.
s3 Ficando dellnida a seguinte distribuição para o pedido: profa. Mirieli 3 (três) ]llonitores para
s+ MortoÍlsiologia: prol'a. Núbia l(um) monitor para Fisioterapia le l(um) monitor para Patologia
ss 11: pior. Aderbal l (uml monitor para Cinesiologia 11: prole. [leloyse l (um) monitor para
s6 Cinesiotciapia 11: pior'a. Patrícia l (um) m(.)nitor para Saúde Pública l- l (um) monitor pala
s7 Saúde Púl)laca ll. l (um) monitor para Patologia l e l(um) monitor para Microscopia OI)Liga:
s8 prol'a. Danielle 2 (dois) monitores para Estágio 111: Frota. Ví\iate l (un]) monitor para llslágio
s9 IV e l (um) monitor para Fisioterapia em Cardiologia 1: prol'a. Regína l (um) monitor para
fl0 Biocluímica 13ásica. Com a palavra a pi'ofa. Patrícia lembrou que os monitores dos Estágios.
ó! assim como os alunos. precisam estar cobertos pelo seguro. Ficou delitlerado que cada ploltssoi
ÓZ tcm que ollcializai seu pedido e encaminhar a coordenação e flosteriolmente a Cabine na
63 Secretaria Académica até o dia 10 de mal'ço de 2014. Aprovado por unanimidade. A seguir item
ó4 4: Aprovação dos planos de ensino 2014.1. Clom a palavra a prof'a. Raíhela leu o l)arecei da
6s comissão sugerindo retirada de pauta desse item para que pudessem dai o padecer final mediante
66 a\,afiação das normas. [)isso que como há uma série de a]teiações a ser sugerida aos prolbssorcs.
67 a comissão decidiu fazer o pal'ecer em uma próxima reunião. A prole. Adriana expôs as regras
ó8 gerais que devem constar nos planos de ensino. Após discussão. ficou dellnido club tt disciplina
69 Mícloscopia óptica será oferecida com aulas somente práticas. l\4ollbnsíologia aulas
70 téiico.'práticas. (.inesiologia ll teórico/prática. Cinésioterapia ll teórico/prática. A })rola. Patrícia
71 sugeriu que até agosto se.la [êita em reunião uma reestruturação para constar essas alterações na
72 matrícula do aluno. Após. ficou decidido pela maioria. que conste no plano de ensino todos os
73 fêiiados. A comissão sugere para o pl'eenchimento dos planos que seja seguido as normas da
74 .'\BNT (NBR 6023). Lisiane recomenda que seja aumentado o núnCIo de monitores l)ara as
7s discip]inas dc Cinesio]ogia ]] e Cinesioterapia 11. Após discussão llcou delit)Grado pel.o.ÓtlXú
7ó colegiado. que os ploltssores entreguem os planos de ensino para a comissão avaliar até o dia"'
77 1 2'03/1 4 para ser aprovado em I'eunião prevista para o dia 22/03/1 4. Apto''-'ado por unanimidade.
7s Ato contínuo. item 5: Aprovação do relatório de estágio de curta duração da Profa. Adriana
79 Neves dos Santos durante o período de receoso escolar (janeiro 2014) na cidade dc São
80 Carlos - SP. Relatora: Profa. dúbia Carelli Pereira de A\falar. Com a palas'ra o })rota. Núbia
si [eu o parccei hvoráve] sugerindo o defêrímento do re]atório. A prole. Rcgina sugere (]uc no \.
s3 parecer seja alterado recesso escolar por data::.A prohssora Núbia inlbmlou quc no paieccr o l\
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período de receoso escolar esta'ç'a redigido e somente durante a exposição verbal não apresentou
essa in[brmação. Posto em '.'oração o parecer foi apto'«'ado poi unanimidade. Após íbí discuti(]o o
item 6: Informes gerais referentes aos locais de estágio 2014.1, c reunião com o CREFITO
10 referente às Resoluções COFFIT0 431 c 432 de 27/09/21)13. Relatora: I'rofa. Helolsc
Unam Kuriki. Comi a palavra o prol'a. lleloyse tez uln breve relato da ictmião com o Ciellto.
Disse que o Crellto requer que todo llsioterapeuta tenha registlo no conselho de llsioterapia. No
entanto. alguns protbssorcs questionam sobre a necessidade do registro no Conselho de
Fisioterapia para os professores cm caráter el'etivo e dedicação exclusiva à UFSC. Sendo assilll.
o prol. Rafael compromete-se a entrar em cantata com a procuradoria da UFS(' e veiillcar tal
necessidade. com posterior providência ao Colegiado e Credito. Reí'Crente aos locais de estágio a
prole. Heloyse apreselltou os locais de estágio para o semestre 2014.1: Estágio 1 - APÕE c
CIARTI. Estágio ll - Bom Pastel' e Hospital Regional(pediatria). Estágio lll - l hospital Regional
lenl;ermaria/ambulatório). Estágio IV - llospital Regional (UTI). Estágio V - Clínica de
Fisioterapia Balneário Arroio do Salva (neurologia). Além disso. inlonllou (lue durante o
semestre 2014.1. o fisioterapeuta do Hospital Bom Pastor e do ('parti irá trabalhar apenas no
período da manhã. por esta razão- não estando presente nos momentos dos estágios da l.JI'SC. No
entanto. este profissional continuará assinando como supervisor do local. A representante do
Cl-eflto disse que o conselho ilá abrir uma exceção quanto a esta situação apenas até o final cto
semestre. A proa. Heloyse informou ainda que na semana de início das aulas realizará uma
reunião com todos os alunos matriculados nos Estágios e com os respectivos professores
responsáveis. Na sequência discutiram o item 7: Informes gerais referentes ao concurso
Edital 270/DDP/2013. Processo: 23080.063]83/2013-50 -- Fisioterapia e Terapia
Ocupacional. Relatora: Profa. l)anielle Soarem Rocha Vieira. Com a palavra a prole. l)anielle
expôs os seguintes resultados do concurso: das oito inscrições realizadas seis candidatos
compareceram para realizar a prova escrita. três passaram para segunda etapa. piava didática.
títulos. pro.leio académico e mcmolial descrita'ç'o. Tendo somente um aprovado. a candidata
Daiana Ciistine Bundchen .lung. A seguir item 8: Aprovação ato ad /'({/ê/'e/lí/z///l das 03 vagas
de professores substitutos para o C]urso de Graduação em Fisioterapia -- semestre 20] 4.] . O
prof. Rahel relatou que das seis vagas para prolcssor substituto. destinadas ao Cama)us
,\raranguá. o curso de Fisioterapia obter,e três vagas. Sendo estas divididas em dois concursos. 2
(duas) \abas para área/subáiea de conhecimento: Fisiologia/l;isíologia dos órgãos e sisteillas c l
lumal \,aga para ál-ca/subárea de conhecimento: ortopedia. Além disso. o prof. Ral'ael explanou
sobre as disciplinas cobertas por estes novos prof'essores. Posto eill votação o ac/ /e/à/c/?c/z///z loi
aprovado por unaniillidade. Após. item 9: Elaboração da lista de materiais permanentes,
consumo c mobiliário para os laboratórios pertencentes ao Curso de Graduação em
Fisioterapia. O prof. Rahel solicitclu ao colegiado que cada coordenador de laboratório laço
uma lista dos materiais (permanente. consumo e mobíliáriol necessários para os laboratórios e
encaminham para a coordenação do curso para que se.ja emitido um ilaemorando com o pedido..:Í.é?.,'ti-
dos materiais à Díl'eção. Aprovado por unanimidade. Na sequência. item 10: Apresentação dc'':
informações sobre o laboratório de Fisioterapia l c 11. A prolbssora Núbia I'cz um relato sol)re
a anual situação do laboratório de Fisioterapia l e ll. Inicialmente. inf'armou aos demais
pioíbssorcs sobre a disponibilidade de utilização do laboratório de l;isioterapia ll (antiga sala dc
cnítrmagem). A professora Regína acrescentou que após cona.:falsa com o Professor .luarcz lbi
dclinido que o laboratório só poderia ser utilizado para atividades de ensino. A Proítssora Nútlla
inlorlnou sobre a aquisição de novos equipamentos para o laboratório. destacando quc os \.
equipamentos que a professora Poliana solicit(!Lconlo substituía. .ió foram adquiridos- assim h À,,'-
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como ínlblmou sobre a chegada dos novos equipamentos de eletrotcrapia: 'l'l'NS e ultiassom
telapêutlco. Destacou quc o uso dos equipamentos deve contemplar a todos os docentes do culto
c que para isso deveria haver uma organização interna em relação ao uso desses materiais. A
pioltssora RanGIa c a Proíbssora .lanaina questionaram sobre o en\,io de todos os materiais l)ara
o estágio solicitados pela Professora Poliana e se haveria problemas posteriores na solicitação dc
compras dos mesmos materiais. uma vez que os referidos equif)amentos serão somente utilizados
]lo estágio da APÕE. A professora Poliana inl'teimou que todos os professores poderão utilizar os
illateriais adquiridos e somente solicitou que houvesse um planclamento nesse uso l)ara
Olganlzação na APÕE. Também foi discutido sobre a utilização dos laboiatóríos dc Fisioterapia l
e ll c solicitado que os profêssotes en't'passem uma planilha colll os dias que gostariam de utiliza-
los até o dia 06/03/201 4 para a supervisora do laboratório. A Prolêssora Núbia comunicou quc os
livros solicitados à direção do Campus Araranguá .lá í'eram inseridos no sistema de bit)lioteca da
UFS('. mas quc o processo de compra ainda não I'oi elêtuado desde o ano passado. A I'roltssoia
Regida Inl'ori]]ou quc o proíbssor Paulo entrou em contado cona a [)ib]ioteca centra] e que a
compra somente dependia da assinatura do Pró-leitor de Administração. A seguir. item ll:
Informações sobre reunião com a Secretária de Saúde do município de Araranguá. A
proltssora Núbia informou que se reuniu com a Secretária de Saúde do município de Alaranguá
para discussão sobre algumas propostas de pro.fetos e durante a reunião a secretária demonstrou
interesse em uma parceria a ser estabelecida entre a UFS(- e o município para a construção dc
um Gentio de Reabilitação. O Proíbssor Ratae] Barbosa in]ornlot-t que em outubro de 20]3 1bi
discutido tal ponto .furto à secretaria com a presença do anual coordenador do curso. mas quc
de\ído a processos burocráticos. tal como a não conclusão da escrita do pro.loto l;ísico-ílnanceiro.
a parceria não foi estabelecida. A Prol'escora Núbia inl'armou que no dia 1 1/03/2014 tem uilaa
reunião agendada com a secretária e convidou a todos os pioíbssores. O Prol'essoi Ralhei l)una
inloimou que se a reunião tiver como objetivo discutia sobre o Centro de Reatlilitação lcm
interesse em participam. mas a Prol'essora Núbia comunicou que tal discussão seria l)aia
organização dos pro.fetos de pesquisa e extensão a sclem desenvolx,idos. Ato contínuo. item 12:
Avaliação do estágio probatório dos professores: Gisele Agustini Lovatel processo
23080.045790/2013-38, Heloyse Unam Kuriki processo 23080.042942/21)13-04, Poliana
Penasso 13ezerra processo 23080.042420/2013-49, Rafaela Silvo Morara processo
23(180.042328/2013-89 c Janaina IWedeiros de Souza processo 23080.042333/2013-91 . Com a
palaxia a pool'a. Regida fêz a leitura do parecer da comissão rclbrcntc ao processo
23080.045790/2013-38 Giscle Agustini Lovatel. Ap(5s o tclato da prole. Rapina quanto ao
l)iocesso de estágio píobalóiio da professora Gisele. a prolbssora Patrícia pediu a l)ala\,ra c
questionou se a coordenadora de pesquisa e coordenadora de extensão do campus Araranguá
eslax:am aprovando os pro.fetos para se manifestarem nos processos dos estágios prol)atórios. A
prof'a. Regida disse que quem aprova os pro.fetos é a dilação académica. Em seguida a proíbssora
Patrícia questionou a relatora quanto à manifestação nos processos considclando quc o,a.Z.,/
cooidellador encontra-se em estágio probatório e não é recomendado ele avaliar os colegas quct'ã'
também estão no estágio probat(Silo. Sendo assim. a profà. Resina disse que
prof. Claus para que sc maniíêstasse. Posteriormente a prole.
presentes scu estranhamente pol não I'azo parte das comissões
curso de Fisioterapia. uma \ez que é da área da saúde e estaria apta para tal.
não entcllde o porquê. dos novos docentes da área da saúde estarem sendo) avaliados
profissionais de outra área. Dando continuidade. a prol'a. Resina submeteu o parecer
da comissão à aprovação ao
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a leitura do parecer favorável da comissão referente ao processo 23080.042942/201 3-04 Heloyse
Unam Kuriki. Neste momento a prosa. Heloyse se retirou da sala. Colocado em votação o
parecer foi aprovado por unanimidade. Na sequência, leu o parecer favorável da comissão
referente ao processo 23080.042942/201 3-04, Poliana Penasso Bezerra. Neste momento a prosa.
Poliana retirou-se da sala. Posto em votação o parecer foi aprovado por unanimidade. Em
seguida, fez-se a leitura do parecer favorável da comissão referente ao processo
23080.042328/2013-89 Rafaela Salva Moreira que posto em votação foi aprovado por
unanimidade. No momento da votação a prosa. Rafaela retirou-se da sala. Após, leu o parecer
favorável da comissão referente ao processo 23080.042333/2013-91 , Janaina Medeiros de Souza.
Neste momento a prosa. Janaina se retirou da sala. Posto em votação o parecer foi aprovado por
unanimidade. E por fim, item 13: Outros que surgirem. Não havendo mais nada a ser
discutido, o Professor Rafael Dutra agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião
às 18h10min, da qual, para constar, eu, Marota Elida Domingos Prudência, assistente em
Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pelos presentes. Araianguá, 27 de fevereiro de 2014.
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