
#
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUÀ-ARA

RUA CEDRO JOÂ0 PEREIRA, NO 150, BAIRRO MATO ALTO - CEP 88900-000 - ARARANGUA-SC
TELEFONES: + 55 (048) 3721-6448 / + 55 (048) 3522-2408 / FAX + 55 (048) 3522-2408

www .ara ra ng ua . u fsc .br

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

Ata da vigésima oitava reunião ordinária do Colegiado do
Curso de Graduação em Fisioterapia. realizada no dia 31
de março de 2015. às IOh00min: na sala 314 do Campus
Araranguá.

2
No dia trinta e um do mês de ]narço do ano de dois mil e quinze. às dez horas. na sala 314 do
Campus Araranguá: reuniram-se os seguintes membros do Cotegiado do curso de graduação em
Fisioterapia. de'ç'ídamente convocados: professora Daiana Cristine Bundchen Jung, professora
Daniejle Soares Rocha Vieira: professora Heloyse Unam Kuriki, professora Janaina Madeiros de
Souza: professora Mirieli Denardi Limana, professor Raf'ael Cypriano Dutra. professor Rafael
Início Barbosa. professora Raf'aula Salva Moleira: professora Viviane de Menezes Caceres.
discente Tatyana Nery e sob a Presidência da professora Núbia Carelli Pereira de Avelar.
Coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia. que cumprimentou a todos e ]lavendo
quórum- deu por aberta a reunião. Em seguida. apresentou para apreciação os seguintes itens de
pauta: Item 1: Aprovação da 21':22' e 23" reunião extraordinária do colegiado 27' retmião
ordinária. Item 2: Apro'cação planos de ensino 201 5.1 . Item 3: Alterações da matriz curricular
20] 1.1 (Equivalências das disciplinas de Geriatria; Dera-nato-funcional: Acompanhamento
teórico de prática fisioterapêutica como equivalência: Exclusão das disciplinas Fisioterapia em
Terapia Intensiva. Fisioterapia em Procedimentos Pré e pós operatório, Enf'ermagem aplicada a
fisioterapia e Integralização Curricular). Item 4: Possíveis modiílcações nas ementas do
currículo 201 1.1. Item 5: Composição do Núcleo Docente Estruturante. Item 6: Composição
dos membros da Banca para concurso na área Fisioterapia em Saúde Cojetiva. Item 7:
Coordenadoria especial de fisioterapia. Relatora: Professora Viviane de Menezes Cáceres. Item:
8: Uso de sala de vivêllcia e da sala de enfermagem para proletos de pesquisa e extensão. Item
9: Bolsas de monitoria remunerada e monitoria vo]untária. ]tem ]0: Percentual de Atividades
Extraclasse. Item 11: Participação da Hlsioterapia no STCTSul 2015. Item 12: Informes gerais.
Posteriormente: posto em votação a pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a
discutir o item ]: Aprovação da 2]",22" e 23' reunião extraordinária do colegiada 27"
reunião ordinária. A prosa. Núbia perguntou se algum professor tinha alguma consideração a
ser realizada nas citas. não havendo manifestação o item de pauta foi colocado em votação e as
aias foral-n aprovadas pol unanimidade. Disse que trouxe novamente a ata da 26" reunião
ordinária que estava faltando nome da prosa Gisele. Aprovada por unanimidade. Na sequência,
item 2: Aprovação p]anos de ensino 2015.]. A Prosa. Núbia disse que os planos de ensino
f'ossem ax'a]iados pe]os t-membros do NDE e que a prosa. Gise]e enviou por e-mail as
considerações sobre os planos de ensino e sobre as bibliografias para todos os docentes. Disse
que a ementa da disciplina de epidemiologia estava incorreta e já foi modificada pela prosa.
Gisele. A prosa. Núbia disse também, que existem algumas bibliografias que estão dando choque
elltre as disciplinas e que isso será discutido no NDE. A prosa. Núbia colocou os planos de
ensino em 't'citação. Aprovado por unanimidade. Após, item 3: Alterações da matriz curricular
201 1.1 (Equivalências das disciplinas de Geriatria, Dermato-funcional, Acompanhamento
teórico de prática üisioterapêutica como equivalência, Exclusão das disciplinas Fisioterapia
qm Terapia Intensiva, Fisioterapia,qm Procedimentos Pré e pós operatório, Enfermagem
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aplicada a fisioterapia e [ntegralização Curricular). A prosa. Núbia disse que as modincaçoes
pequei)as do currículo precisam ser enviadas ao Departamento de Ensino até o próx:imo dia l,f
Expôs a situação da disciplina de Geriatria que apresenta como equivalência. a disciplina de
Reumatologia l e que vários altmos irregulares ainda não cursaram a disciplma de Reumatologia
i''iÜiil forma. s;rá propost' q" os alu«os das t«amas 2011.1. 201 1 2 2012.1 com bas' "'
diagnóstico acadêmico ficarão dispensados de cursar a disciplina de Geriatria. Aprovado por
unanimidade. A disciplina de Cinesiologia ll teve seu pré-requisito modificado ad /'e/&/'endl/nz

para não comprometer a carga horária do curso. A prosa. Núbia colocou que a disciplina
ARA7495 Dermato-funcional tem como equivalente apenas a disciplina optativa ARA7026
Dermato-funcional. A prosa. Núbia colocou como proposta acrescentar como equivalente a
disciplina ARA 743 1 - Fisioterapia 1. Aprovado por unanimidade. A prof'a. Núbia expôs também
a situação das disciplinas de acompanhamento que estavam sendo usadas como equivalências

todas as disciplinas aplicadas. Explicou que não haverá comprometimento de carga horária
uma vez que serão utilizadas como disciplinas de complementação. Colocado em votação.
Aprovado por unanimidade. A prosa. Núbia explicou que as disciplinas de 7471: Terapia
Intensiva. ARA 7476 - Enfermagem aplicada à Fisioterapia, ARA7473 - Pre e Pós e ARA7482 -
Acompanhamento. previstas para serem excluídas do currículo: serão deslocadas no currículo
como complementação e serão ofertadas somente quando necessário. Aprovado por
unanimidade. A prosa. Núbia explicou a situação da carga horária do currículo e da necessidade
de a)estes do currículo pelo aumento da carga horária de estágios. Propôs .manter.a CH
obrigatória de 3420 h/a, reduzir a CH de optativa de 252 para 234 h/a: reduzir a CH de TCC 360
h/a para 1 80 h/a, manter a CH de estágio de ] 008 h e manter a CH de atividade complementar de
]44 h/a. E que será criada disciplinas de complementação de TCC porque algumas turmas
precisarão da CH de TCC de 360 h/a. A prosa. Aprovado por unanimidade. Ato contínuo- item
4: Possíveis modificações nas ementas do currícu]o 20] 1.1. A prosa. Núbia colocou a situação
das ementas do currículo. A profa. Daiana sugeriu inserir na disciplina de Fisiologia do
Exercício: controle cardiovascular. Inserir na Pneumo ll monitorização hemodinâmica. Retirar
na disciplina de Pneumo ]: assistência ventilatória não invasiva. O prof. Rafael Dutra disse que já
sugeriu mudanças nas disciplinas de Microscopia Óptica e Metodologia da Pesquisa. Disse
também. que os planos de ensino já estão com as ementas corrigidas. A prosa. Rafaela disse que
acredita que a ementa de Saúde Pública precisa ser adequada. Falou também: que irá discutir
com a Prosa. Alethéia e após enviará para coordenação. A prosa. Janaina disse que a disciplina
de Epidemiologia apresenta ementa com conteúdo complexo e que seria interessante para o
próximo PPC repensar a fase de oferta da disciplina. As professoras Raf'aula e .lanaina irão
organizar as ementas das disciplinas de Saúde Pública e Epidemiologia. O prof. Rafael Dutra
destacou a importância de manter a questão do Meio Ambiente nas disciplinas uma vez que esse
quesito é avaliado pelo MEC. Após discussão a prosa. Núbia solicitou que novas sugestões de
mudanças das ementas sejam enviadas até sexta-feira. Aprovado por unanimidade. A seguir.
item 5: Composição do Núcleo Docente Estruturante. A prosa. Núbia disse que os professores
Janaina e Aderba] se desligaram do NDE e que existe necessidade de escolher dois novos
membros. A prosa. Núbia perguntou quem tinha interesse. O prof. Rafae] Barbosa se dispôs a
participar e a prosa. Adrianajá havia demonstrado interesse. Dessa forma: Prof. Raf'ael Barbosa e
a prosa. Adriana serão os novos membros. Aprovado por unanimidade. Na sequência. item 6:
Composição dos membros da Banca para concurso na área Fisioterapia em Saúde Coletiva.
A profa. Núbia disse que como não houve aprovados na área de Saúde Coletiva. em fevereiro
houve. aprovação ad re/êrendum pela coordenação da.abertura de novo concurso. E que o edital
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será publicado provavelmente amanhã. Colocou em discussão a constituição da banca. A prosa.
Núbia perguntou os interessados em participar da banca. Candidataram-se: Prof. Rafael Barbosa,
Prosa. Viviane e Prosa. Danielle. Os professores Rafael Barbosa e Viviane irão realizar
levantamento de pelo menos dois membros externos. Aprovado por unanimidade. Na sequência,
item 7: Coordenadoria especial de fisioterapia. Relatora: Professora Viviane de Menezes
Cáceres. A prosa. Núbia disse que na reunião do conselho do próximo dia será colocado em
votação a formação de 3 coordenadorias (TIC, computação e física). A prosa. Viviane falou que
elaborou o documento que será enviado ao diretor e perguntou se alguém tem alguma sugestão.
O prof. Rafael Dutra disse que leu o papel do departamento no Regimento da UFSC e destacou
que as disciplinas obrigatórias e optativas do curso não são diretamente ligadas à fisioterapia. O
prof. Rafael Dutra sugeriu aumentar o número de disciplinas optativas. A prosa. Janaina colocou
que com a chegada da Medicina haverá provável criação de um departamento de ciências básicas
e que pode criar um risco para o nosso departamento aumentar a carga horária do curso. O prof.
Rafael Dutra disse que é o contrário, que é importante já elencar as disciplinas para garantir
corpo docente quando houver aumento de demanda. A prosa. Danielle sugeriu que a discussão
sobre a mudança do nome departamento de Fisioterapia para departamento de Fisioterapia e
Ciências Biológicas fosse passado para a próxima reunião do colegiado. A professora Nübia
colocou em votação a proposta da professora Danielle e apenas 4 pessoas concordaram em votar
na próxima reunião. A Prosa. Núbia colocou em votação quem quer mudar o nome do
departamento de Fisioterapia para departamento de Ciências Biológicas. Apenas 4 pessoas
concordaram com a mudança. A prosa. Viviane expôs novamente que há necessidade de uma
discussão mais ampla. A professora Núbia colocou em votação o nome Departamento de
Fisioterapia e 7 votantes a favor da sugestão. A prosa. Núbia se propôs a conversar com o
Professor Maurício para trazer mais informações ao curso sobre a criação de departamentos.
Aprovado por unanimidade. Após foi discutido o item 8: Uso de sala de vivência e da sala de
enfermagem para projetos de pesquisa e extensão. A prosa. Núbia colocou em discussão o
uso das salas. Sugeriu que a Prosa. Adriana criasse e discutisse as regras de utilização das salas
de vivenda. O prof. Rafael Barbosa destacou a importância de controle para realização dos
cursos externos. Após discussão foi decidido o uso das salas para pesquisa e extensão com
regras, principalmente sob a supervisão de um docente do curso. Aprovado por unanimidade. Na
sequência, item 9: Bolsas de monitoria remunerada e monitoria voluntária. A prosa. Núbia
disse que o curso perdeu 6 bolsas em relação ao semestre passado em seguida leu o e-mail com
os critérios que foram utilizados para seleção das bolsas: disciplinas básicas com alto índice de
reprovação e com maior número de alunos matriculados. A prosa. Heloyse destacou a
importância do curso de fisioterapia se posicionar em relação aos critérios usados pelo diretor
para seleção dos monitores e a importância de ter monitores para as disciplinas de caráter
prático. Manifestaram interesse para monitor voluntário as prosas. Mirielli(Anatomia l e ll),
Viviane (Fisiologia Humana) e Heloyse (BMTA). Posteriormente, item 10: Percentual de
Atividades Extraclasse. A prosa. Núbia disse que a Portaria Normativa estabelece que somente
cursos com caráter semi-presencial podem ministrar aulas extra-classe. A discente Tatiana
relatou a situação da disciplina de Imunologia, disse que os alunos teriam direito de reposição de
aula no caso de o professor se ausentar para participar de congressos, etc. O prof. Rafael Dutra
disse que essa regra tem que valer para todos os professores do curso. A discente Tatiana disse
que os alunos reclamaram que na disciplina de microscopia óptica as técnicas iriam
supervisionar as aulas. O prof. Rafael Dutra disse que a Samira enviou para ele as funções dos
técnicos, inclusive auxiliar no ensino. A Tatiana questionou que o prof. deve estar presente para
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o técnico dar assistência. A seguir, item 11: Participação da fisioterapia no SICTSul 2015
Suspendido pelo tempo. Por fim, 12. Informes gerais. A portaria de estágio da prosa. Heloyse irá
expirar em outubro e ela pediu para inserir isso como ponto de pauta na próxima reunião. Não
havendo mais nada a ser discutido, a professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião às 12 horas, 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, 3 1 de março de 201 5.
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