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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DE CURSO DE
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA do Campus Araranguá realizada aos VINTE E
QUATRO dias do mês de OUTUBRO do ano de DOIS MIL E ONZE. na sala 103. térreo do

catnpus. às quinze horas e trinta minutos. com a presença dos seguintes membros: Profà.
Regida Vasconcellos Antõnio. presidente do colegiada de curso: Prof: Claus Trõger Pich;
representante discente Cássio da Luz Gularte. suplente Ameg Dalpiaz (convidado). f-havendo
quórum. a Profà. Resina Vasconcellos Antânio iniciou a reunião dando boas -.,indas aos
presentes. Após. leu os itens de pauta: l ' Item: Apreciação e aprovação da ATA da 2" Reunião
Ordinária do Colegiado de curso da graduação em Fisioterapia realizada no dia ]9 de
setembro de 20] 1 : 2' Item: Apreciação e aprovação dos horários para o semestre 2012. ] : 3'
ltenl: Aprovação da distribuição de vagas crd /e#/endl/nz para o Edital de Transe'erências e
Retornos e demais regras para ingresso em 201 2. 1 ; 4' lteln: Informes Gerais e 5' Item: Outros
que ocorrerem. Em seguida. submeteu a ata à votação. Aprovada por unanimidade. Na
sequência. iniciou-se a discussão do primeiro item de pauta: Apreciação e aprovação da
ATA da 2' Reunião Ordinária do Colegiado de curso da graduação em Fisioterapia
rea[izada no dia ] 9 de setembro de 201 ] . Aprovada poi unanimidade. Em seguida. discutiu-
se o segundo item: Apreciação e aprovação dos horários para o semestre 2012.1. Com a
palavra. a prof'a. Regina Vasconcellos Antânio apresentou os horários de cada disciplina.
Comentou. ainda. os locais de estágio para o terceiro semestre de Fisioterapia: serão dois
locais: o Hospital Bom Pastor e a APÕE. Segundo o regulamento de estágios de Fisioterapia.
o supervisor deverá ser um fisioterapeuta. Sendo assim, o prof. Robson ficará com as turmas
de estágio. Após as discussões. colocou em votação sendo o horário para 201 2. 1 do curso de
Fisíotel'apta aprovado por unanil-cidade. Logo após: discutiu-se o terceiro item: Item:
Aprovação da distribuição de vagas az/ ri#êremd m para o Edital de Transferências e
Retornos e demais regras para ingresso em 2012.1. Neste item. a prata. Resina
Vasconcellos Antõnio passou a palavra ao prof. Claus Trõger Pica que relatou ao colegiado os
pl'ocedimentos tolllados ad /'e&rendz//7z para a distribuição de vagas para o Edital das
Transe'erências e Retornos. Como a estimativa de vagas chegou à coordenação em 04/1 0/201 1
e a entrega da portaria cona a distribuição de vagas para envio ao DAE era dia 1 1/] 0/201 1 . o
prof. Claus não convocou uma reunião extraordinária em virtude do curto espaço de tempo e
assim distribuiu as vagas conforme portaria n'55/ARA/201 1 . Na sequência: leu aos membros
a portaria explicando a distribuição em cada modalidade de ingl-osso confomle art.88 e 90 da
resolução n"17/CUn/1997 e os critérios de seleção conforme art.96 . Os processos serão
analisados por comissão indicada pela coordenação de curso. Por fim, colocou em votação o
ad ref'erendum que foi aprovado por unanimidade. Em seguida: discutiu-se o quarto item:
Informes Gerais. A Proth. Regina Vasconcellos Antânio comunicou-lhes dos editais para a
contratação de professores efêtit'os. O curso de Fisioterapia solicitará 3 vagas das
disponibilizadas para o campus: sendo duas vagas para a área de ciências da saúde e l para a
área de farmacologia. O alullo Cássio perguntou se existe a possibilidade de cinesiologia ser
ofertada em mais de um período e a prata. Resina explicou-lhe em virtude da turma ser de
apenas 30 altmos no momento anual fica dIfÍcil esta oferta: mas em um futuro pióxímo isto
pode ocorrer. Por flnl: no sétimo item: Outros que ocorrerem, nada foi mencionado. Após o
término de discussão dos assuntos da pauta. a prosa. Resina Vasconcellos Antânio encerrou a
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reunião. Não tendo mais nada a declarar, eu, Juliana Pires da Salva, lavrei a presente ata que:
após ser lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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