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ATA DA VIGÉSIMA QUnqTA REUNIÃO ORDnqÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
GjZADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da vigésima quinta reunião ordinária do Colegiada
do Curso de Graduação em Fisioterapia, realizada no dia
27 de agosto de 2014, às 16h, na sala 323 do Campus
Araranguá. ' / ."I

No dia vinte e sete do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às dezasseis horas, na sala
323 do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de
graduação em Fisioterapia, devidamente convocados: professora Adrian3,'Neves dos Santos,

abana Cristine Bundchen Jung, professora Daniélle Soares Rocha Vieira, professora (}iwle
Augustin Lovatel, professora Hglóyse Unam Kuriki, professora Jailbaina Madeiros de jouza,
professora Poliana Penasso Bezerra, professor R:)Hêl Inácio Barbosa: prole-ssora Rgéina

Caduro, Mauríçjo do Nascimento Seranlm, Tatyana Nery e como convidados Raíaeklerõnimo e
Vanes8â 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
abeHa a reunião. Na sequência, Em seguida, apresentou para apreciação os seguintes itens de
pauta: Item l: Infomies gerais. Item 2: Aprovação da Ata da 24' Reunião Ordinária e da 17'
Reunião Extraordinária do Colegiada de Curso de Graduação em Fisioterapia.. Item 3: Ajustes
nas disciplinas referentes ao semestre 2014.2. Item 4: Oferecimento da .disciplina de
Cinesio ( rapia« Requerente: Mana Teresa Cauduro. Item 5: Comissão para ,visita a locais de
estágio . referente aos estágios da nona fase. Item 6: Distribuição das bolsas de monitoria. Item
7: Outros que surgirem. E solicitou a retirada de pauta do item 2 e a inclusão de quatro itens:
nomeação dos representantes no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH):l
afastamento para curso de capacitação da prosa. Polianal afastamento do prof. Claus,

informes

referentes a l Jornada Sul Catarinense de Fisioterapia. Na seqüência, a prosa. Regina fez uma
observação quanto a inclusão de itens de pauta somente em caráter emergencial, visto a
importância de avaliar a pauta com antecedência pelos membros. Após, posto em votação a
pauta foi aprovada com as alterações sugeridas e com a ordem seguinte nem i: iniormcs
gerais. Com a palawa o prof. Rafael disse que entregou um documento a direção geral para
agendar uma reunião com a diretora do DEN e Pró-Reitor de Graduação pam ser discutido sobre
a infraestrutum do campus. Após, passaram a discutir o item .2: Ajustes nas disciplinas
referentes ao semestre'2014.2. O prof. Rafael relatou que foi encaminhado pela direção
acadêmica aos docentes a relação de disciplinas descobertas no semestre 2014.2. A prosa

Micmscopia Optica - prof. Rafael Dutra, ARA7476 Enfemiagem Aplicada a Fisioterapia -
prosas. Danielle e Daiana, ARA7417 Anatomia 1 - profat Adriana, Gisele e Polianax ARA7459
Fisioterapia em Reumatologia - proas. Heloyse e Rafael Barbosa. Colocado em votação a
alocação foi aprovada por unanimidade. A seguia foi discutido o Item 3: Oferecimento da
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38 disciplina de Cinesioterapia. Requerente: Mana Teresa Cauduro. A acadêmica Mana
39 Tereza relatou que a díscipjina de Cinesioterapía prevista para a quinta fase não está sendo
40 ministrada. apontou que se essa disciplina fosse ofertada em 201 5.1 eles já não precisaram mais
4i fazer. pois segundo a portaria as disciplinas novas criadas ofertadas após a fase sugestão não
42 precisam ser cumpridas. A Prata. Heloyse disse que apenas a disciplina Cinesioterapia l .lá seria
43 considerada como equivalência, porém não era esse dado que contava na portaria segundo a
44 aluna. Após discussão o prof. Rafae] disse que a coordenação encaminhará um memorando ao
45 DEN/PROGRAD solicitando a alteração da equivalência para Cinesioterapia 1. Aprovado por
46 unanimidade. Ato contínuo. Item 4: Comissão para visita a locais de estágio - referente aos
47 estágios da nona fase. Com a palavra a prosa. Heloyse disse que a coordenação de estágios
48 propõe escolher alguns locais para realização dos estágios da nona fase, pediu também, sugestões
49 dos alunos. Propôs ainda, montar uma comissão para a visita aos possíveis locais de estágio e
se perguntou quem teria interesse em acompanha-la. Após discussão manifestaram interesse para
s] compor a comissão a prosa. Gisele, prosa. Viviane, prosa. Daiana e prosa. Heloyse: A prosa.
s2 Gisele sugeriu discutir o assunto em reunião do NDE. Posto em votação a comissão foi aprovada
s3 por unanimidade. Na sequência, discutiram o item 5: Distribuição .das bolsas de monitoria. O
54 prof. Rafael disse que a técnica Cabine enviou a relação de vagas de bolsas de monitoria e relatou
55 que teriam que fazer esta distribuição lembrando que algumas já estavam preenchidas. Quanto as
só dez vagas destinadas a Fisioterapia foi decidido a distribuição nas seguintes disciplinas:
57 ARA7417 Anatomia 3 vagas, ARA7036 Fisio]ogia do Exercício ] vaga, ARA7414 Bioíísica l
s8 vaga, ARA7428 Fisiologia Humana l vaga, ARA7439 Fisioterapia Preventiva l vaga, ARA7438

iç &Xnl='=Sx:SiaZUUi;l:H
62 quem teria interesse em assumir a vaga. Após discussão foi decidido por .assumir a vaga a prosa
63 Daiana como titular e a prosa. Gisele colmo suplente. Aprovado por unanimidade. A seguir

item

64 7: Afastamento para curso de capacitação prosa. Poliana. Com a palavra a profa. Poliana f'ez
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7 1 af'astamento para estágio pós-doutoral do prof. Claus. Além disso. re-lembrou que no semestre
72 201 5-1 as disciplinas do referido professor estarão descobertas e como Genética é uma disciplina

se surf rem. Não havendo mais nada a ser discutido, o Professor Rafael agradeceu a presenjn de
81 todos e deu por encerrada a reunião às 19 horas e 30 minutos, da qual, para constar, eu, Márcia
82 Elida Domingos Prudêncio. Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a
83 presente ata que. se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 2/ d$ agosto cie zu l 't.
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