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

Ata da vigésima segunda reunião ordinária do Colegiada
do Curso de Graduação em Fisioterapia, realizada iio dia
09 de maio de 20]4, às 16h20min. na sala 307 do
Campus Araranguá.

2
No dia nove do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e vinte minutos,
na sala 307 do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do curso de
graduação em Fisioterapia, devidamente convocados: professor Aderbal Silva Aguiar Junior,
professora Adriana Neves dos Santos, professora Danielle Soares Rocha Vieira, professora
Gisele Agustini Lovatel, 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 Tnácio Barbosa,
professora Rafaela Salva Moleira, professora Viviane de Menezes Caceres, discentes Mana
Tereza Ramos Caduro, Maurício do Nascimento Serafiin, Tatyana Nery, e como ouvintes os
discentes Kelen Nunes Fernandes, Rafael Jerânimo Pereira e Vanessa Pereira Corrêa 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 a reunião. Na
sequência, o prof. Rafael Dutra falou que justinlcaram a ausência o prof. Claras Trõger Pich a
prosa. Resina Vasconcellos. Em seguida, apresentou para apreciação os seguintes itens de pauta:
Item 1: Aprovação da Ata da 20' e 21' Reunião Ordinária e da 12' e 13' Reunião Extraordinária
do Colegiado de Curso de Graduação em Fisioterapia. Item 2: Divulgação dos novos
representantes discentes eleitos para o Colegiado de Graduação em Fisioterapia. Item 3:
Aprovação do terceiro relatório de Estágio probatório do Prof. Rafael Cypriano Dutra - Processo:
23080.030899/2012-90. Relatora: Prosa. Resina Antânio. Item 4: Aprovação da Progressão
Ftmcional Horizontal de Adjunto l para Adjunto 2 do Prof. Rafael Cypriano Dutra - Processo:
23080.01 0584/2014-98. Relatora: Prosa. Regina Antânio. Item 5: Nomeação dos representantes
docentes na Comissão de Pesquisa da UFSC - Campus Araranguá. Item 6: Instalação da
Comissão e elaboração do Processo Eleitoral - Novo Coordenador e Subcoordenador do Curso
de Graduação em Fisioterapia. Item 7: Informes gerais acerca da Avaliação do MEC e mudanças
curriculares. Item 8: Horários semestre 2014.2 e contratação de novos professores temporários.
Item 9: Aprovação do ato ad reÁerendz//7? do Processo: 23080.017727/2014-92 - Requerente:
Ana Cristina Vieira Santos - solicitação de cancelamentos nas disciplinas ARA743 1 Fisioterapia
1, ARA7440 Estágio 11, ARA7443 Psicologia e ARA7445 Legislação Profissional. Relatora:
Prosa. Adriana. Item 10: Outros que surgirem. E solicitou a retirada da pauta os itens 3, 4, 6 e 8,
e inseriu dois pontos: Aprovação da distribuição das vagas e regras da portaria de transferências
e retornos para o semestre 2014.2 e nomeação da comissão avaliadora dos processos. Solicitação
de cancelamentos nas disciplinas ARA7471 Fisioterapia em Terapia Intensiva, ARA7473
Fisioterapia em Procedimentos Pré e Pós-operatórios, ARA7476 Enfermagem Aplicada a
Fisioterapia, requerente: Ana Cristina de Bem Alves. A prosa. Núbia inseriu três itens:
Padronização do uso de salas de Fisioterapia. Informes sobre equipamentos e livros de
fisioterapia. Demanda de técnicos administrativos. A discente Tatiana Nery acrescentou um
ponto, Vacinação, HINO . Conv-ersar com a Secretaria de Saúde sobre atendimento a demanda
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para vacinação HINI . Após, posto em votação a pauta foi aprovada com as alterações sugeridas.
O prof. Rafael sugeriu que permanecesse na reunião somente os discentes titulares. Foi sugerido
então, que abrisse votação quanto a permanência ou não dos discentes suplentes na reunião. Foi
aprovado pela maioria que os discentes suplentes permanecessem na reunião como ouvintes. Na
sequência, A prosa. Rafaela solicitou informações se houve modificações em relação às faltas,
pois em alguns momentos essas informações eram inseridas em pauta e em outras não. O prof.
Rafael disse que no início das reuniões será informado o professor que justificar sua ausência. A
seguir, discutiu-se o Item 1: Aprovação da Ata da 20" e 21" Reunião Ordinária e da 12' e 13"
Reunião Extraordinária do Colegiado de Curso de Graduação em Fisioterapia. Aprovado
por unanimidade. Após, passaram a discutir o item 2: Divulgação dos novos representantes
discentes eleitos para o Colegíado de Graduação em Fisioterapia. Com a palavra o prof.
Rafael leu a portaria de nomeação dos representantes discentes, Mana Tereza Ramos Caduro.
Maurício do Nascimento Serafim, Tatyana Nery como titulares e Kelen Nunes Fernandes. Rafael
Jerânimo Peneira e Vanessa Peneira Corrêa como suplentes. Após, foi sugerido pelo colegiada
que alterasse a vedação da portaria relacionando titular com seu respectivo suplente, titular Mana
Tereza Ramos Caduro - suplente Kelen Nunes Fernandes, titular Maurício do Nascimento
Serafim - suplente Rafael Jerânimo Pereira, titular Tatyana Nery - suplente Vanessa Peneira
Corrêa. Posto em votação a solicitação foi aprovada por unanimidade. Após foi discutido o Item
3: Aprovação da distribuição das vagas e regras da portaria de transferências e retornos
para o semestre 2014.2 e nomeação da comissão avaliadora dos processos. O prof. Rafael
Dutra disse que o curso tem 16 vagas a serem distribuídas entre as três modalidades. e fez a
leitura da portaria sugerindo a seguinte distribuição, 4 vagas para transferência interna, 8 vagas
para transferência externa e 4 vagas para retorno graduado. Quanto às regras de classificação do
processo seletivo, recomendou que fossem mantidas as mesmas regras do semestre passado, o
candidato deverá ter cursado e sido aprovado em disciplinas de Morfofisiologia ou Anatomia
humana e Fisiologia humana, com a carga horária não inferior a 108 horas pela primeira ou
combinada pelas seguintes. Foi sugerida, a nomeação da seguinte comissão, prosa. Mirieli como
presidente, prosa. Rafaela e prosa. Poliana. Após discussão o item foi aprovado por unanimidade.
Ato contínuo, Item 5: Nomeação dos representantes docentes na Comissão de Pesquisa da
UFSC - Campus Araranguá. O prof. Rafael disse que o regimento de pesquisa já foi aprovado
e a coordenadora de pesquisa atual do Campus Araranguá é a prosa. Mana Angeles Lobo Recio e
relatou que precisam ser nomeados dois nomes para compor a comissão de pesquisa do Campus,
a fim de receber todos os proletos de pesquisa e alojar horas no PAAD, considerando o mérito
da pesquisa e o pernil do coordenador. Falou ainda, que tem interesse em participar desta
comissão. A prosa. Danielle também manifestou interesse. Posto em votação a indicação dos
nomes do prof. Rafael Dutra e da prosa. Danielle como representantes da Fisioterapia na
Comissão de Pesquisa do Campus Araranguá foi aprovada por tmanimidade. Na sequência,
discutiram o item 6: Informes gerais acerca da Avaliação do MEC e mudanças curriculares.
O prof. Rafael fez um relato de todo o relatório da visita. Comentou também sobre a visita do
presidente do Credito e expôs que encaminhou documento via SPA para a procuradoria acerca da
consulta quanto a obrigatoriedade do registro no conselho da classe. Após longa discussão, foi
definida a suspensão das atividades acadêmicas na segunda e terça-feira após a reunião para
encontro dos professores. Conforme o cronograma foi definido que na segunda pela manhã, os /-
professores se reunissem para a reestruturação dos estágios curriculares e na segunda (tarde) l l,
todos os professores se reuniriam para discussão de uma reestruturação na grade curricular \=
201 1.1. Aprovado por unanimidade. Item 7: Aprovação do ato ad rigêre/zz/zím do Processo: {
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23080.017727/2014-92 - Requerente: Ana Cristina Vieira Santos - solicitação de
cancelamentos nas disciplinas ARA7431 Fisioterapia 1, ARA7440 Estágio 11, ARA7443
Psicologia e ARA7445 Legislação Profissional. Relatora: Prosa. Adriana. A prol'a. Adriana
leu o pateccr indcferindo o pedido. .justificando que não se enquadra como carácter excepcional.
C'olocado em \'ilação o ato c/(/ /e/&/cndz//27 foi aprovado l)or unanimidade. A seguir item 8:
Solicitação de cancelamentos nas disciplinas ARA7471 Fisioterapia cm Terapia Intensiva,
ARA7473 Fisioterapia em Procedimentos Pré e Pós-operatórios, ARA7476 Enfermagem
Aplicada a Fisioterapia, requerente: Ana Cristina de Bcm Alvos. Com a palavra o prol.
Ral'ael disse que os prol'essores das disciplinas supracitadas estão em I'ase de contiataçâo pela
instituição. o que inxiabilizará a conclusão dessas en] tempo hátlil pela acadêillica. AI)ós
discussão ficou decidido pelo deferimento do pedido em carácter excepcional. mesmo a aluna
llcando com carga horária abaixo da mínima prevista. Aprovado por unanimidade. Na sequência.
item 9: Padronização do uso de salas de fisioterapia. A prolêssoia N(Ibid expôs a necessicladc
dc padronização da utilização dos laboratórios de Fisioterapia l e ll. Iniciou a discussão do tema
lcxantando que o lal)oratório de Fisioterapia ll havia sido cedido ao curso com a concordância
que seria utilizado exclusix,amentc para fins de ati'ç'idades de ensino. contudo alguns professores
solicitaram o uso para atividades de monitoria. bem como ativídades de extensão. Após essa
apresentação sugeriu que o colegiado estabelecesse as nomlas de utilização dos mesmos. A
professora lleloyse informou que as ativídades propostas estão relacionadas às atividades dc
ensino e sendo assim. achava que todos os professores deveriam tcr acesso aos laboratórios. A
pl-oíêssora Núbia inlt)n lou que as atividades práticas primo\idas pelos docentes devcill ter
plioriclades em relação as outras atividades propostas. Após discussão. ficou acordado club os
laboratórios poderão sei utilizados para atívidades de monitoria e extensão. sendo o
plane.lamento de uso encaminhado pelo protêssor interessado à super''-isola de laboratf)rio.
A})ro\'ado por unanimidade. Posteriormente. item 10: Informes sobre equipamentos e livros
de Fisioterapia. A piofbssora Núbia informou que os livros solicitados pelo curso .ió se
encontram em fase de compra e que a bibliotecário Débora inlbrmou na reunião com a vice-
reltora que a tramitação está ocorrendo conforme esperado e que no dia 06 de maio havia unia
empresa ganhadora no processo licitatório. A pool'essora infomlou que apesar da conll)ra dos
livros. anualmente. o espaço físico da biblioteca não é suí:iciente para acomodar todo o material.
A proíêssora I'atrícia sugerir-t que {bsse solicitada pelo coordenador do curso à diieção. a
liberação dc uma sala para os livros da área da saúde de forma a llcrmitir quc os livros pois ii l
scr utilizados e disponibilizados aos alunos assim que chegarem ao campus. O professor Ralhei
Dutra apoia a ideia c ínlbrmou que encaminhará um memorando para a l)ireção do (-ampus
solicitando uma área exclusiva pala a biblioteca na área da saúde. Postciiormente. a professora
Núbia inlbrmou que 1 1 pedidos de compra para materiais e equipamentos penllanentes do Guisa
leram el'etuados até o presente momento- apresentando que o processo de compras lbi solicitado
há 1 1 meses prévios. Os professores demonstraram preocupação com tal situação c após ampla
discussão ficou acordado quc o proíbssor Rafael Dutra iiá agendar unia reunião com a dircção na
qual todos os prolêssoles do curso irão participar. a tlm de estabelecer os prazos dellnitivos para
a conclusão das aquisições de materiais permanentes para a fisiotciapía. Alo cc)ntínuo. item l l:
Demanda dc técnicos administrativos. A professora Núbía inforlllou que a diietora
administrativa encaminhou e-mail para os supervisores de laboratório solicitando a dcillanda dos /
técnicos-administrativos de cada curso. Após análise da documentação en] anexo no reJ'árido e- \
mail. a professora verificou que o curso poderia ser contemplado com llsiotelapeuta (ní''.cl dc
classiÍ:icação E) e técnico em anatomia e necropsia (nível de classificação D). Após discussão .
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dos membros do colegiado, foi definido que a professora Núbia encaminharia o memorando para
o professor Rafael Dutra para solicitação de um técnico em anatomia e necropsia e cinco
nisioterapeutas para o curso. Aprovado por unanimidade. Por Him, item 12: Vacinação, HINI.
Conversar com a Secretaria de Saúde sobre atendimento da demanda para vacinação. Os
representantes discentes solicitaram que os alunos deveriam ser vacinados' com as vacinas da
gripe, uma vez que enquadram-se como grupo de risco. Após discurso, ficou acordado que a
professora Heloyse (coordenadora dos estágios) irá verificar com a Secretaria de Saúde do
município a. possibilidade de vacinação de todos os discentes do Curso de Fisioterapia. Não
havendo mais nada a ser discutido, o Professor Rafael agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião às 19 horas, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio,
Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada,
será assinada pelos presentes. Araranguá, 09 de maio de 2014.
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