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

Ata da trigésima reunião ordinária do Colegiada do
Curso de Graduação em Fisioterapia, realizada no dia 26
de maio de 2015, às 8h00min, na sala 304 do Campus
Araranguá.
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No dia vinte e seis do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às oito horas, na sala 304 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do curso de graduação em
Fisioterapia, devidamente convocados: professora Adriana Neves dos Santos, professora Daiana
Cristine Bundchen Jung, professora Danielle Soares Rocha Vieira, professora Heloyse Unam
Kuriki. Professora Janeisa Franck Virtuoso, professora Mirieli Denardi Limana, professora
Poliana Penasso Bezerra, professor Rafael Cypriano Dutra, professor Rafael Início Barbosa,
professora Rafaela Salva Moreira, professora Viviane de Menezes Cáceres, discentes, Mana
Tereza Ramos Cauduro, Romeu Joaquim de Souza Neto, Tatyana Nery, Vanessa Pereira Corria
sob a Presidência da professora Núbia Carelli Pereira de Avelar, Coordenadora do Curso de
Graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta a
reunião. Em seguida, apresentou para apreciação os seguintes itens de pauta: Item 1 : Aprovação
das atas da 24' Reunião extraordinária e 28 e 29' Reuniões ordinárias do curso de graduação em
Fisioterapia. item 2: Informações sobre a Comissão Permanente de Avaliação - Resultados da
avaliação institucional. Item 3: Informações sobre estabelecimento do Protocolo de
compromisso. Item 4: Solicitação periódicos impressos. Item 5: Disciplinas de inverno. Item 6:
Apresentação resultados projetos de pesquisa e extensão para prefeitura do município de
Araranguá. Item 7: Planos de ensino 2015.2. Item 8: Projeto SESC. Item 9: Clínica Escola do
curso de fisioterapia. Item 10: Análise dos domínios do PPC. Item ll: Outros que surgirem.
neste item, a prosa. Núbia pediu para acrescentar como item 1 : Homologação dos representantes
discentes para o colegiado, item 12: Pré-requisito da disciplina de estágio de observação, item
13: Reunião da Coordenação com os representantes discentes, item 14: Reescrita do PPC e item
15: informes sobre CT-infra. Posteriormente, posto em votação a pauta foi aprovada por
unanimidade. A seguir passou-se a discutir o item 1: Homologação dos representantes
discentes para o colegiado. Com a palavra a prosa. Núbia colocou em votação a homologação
do resultado da eleição dos representantes discentes para o colegiada, a chapa eleita foi: titulares:
Mana Thereza Cauduro. Vanessa Pereira Correa, Romeu Joaquim de Souza Neto, suplentes:
Kelen Nunes Fernandes, Ana Paula Lopes Martins, Jully Enny Souza. Aprovado por
unanimidade. Na sequência, item 2: Aprovação das atas da 24' Reunião extraordinária e 28 e
29' Reuniões ordinárias do curso de graduação em Fisioterapia. A prosa. Núbia colocou em
votação a aprovação das atas, disse que a prosa. Heloyse passou suas considerações por.e-mail. LOg
Nenhum membro apresentou outras considerações. Aprovado por unanimidade. Após, item 3: /\''
Informações sobre Comissão Permanente de Avaliação - Resultados da avaliação \
institucional. A prosa. Núbia comunicou que convidou o prof. Spanhol para participar da
reunião para dar os informes sobre o CPA. A prosa. Núbia, falou papel da CPA; disse que a
avaliação discente no momento da matricula será melhor subdividido; e que haverá uma nova ,,<«,

nda. Após, passou a palavra para a discente Mana Tereza, representante da CPA. Perguntou(Ê68lF
para a discente se os resultados das avaliações anteriores encontravam-se disponíveis. A discente'9:
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Mana disse que existe um site para divulgação dos resultados das avaliações anteriores, mas que
é geral. Disse também, que o objetivo é que avaliação seja mais específica para o Campus
Araranguá. Com a palavra o prof. Spanhol disse que o pril-negro relatório já está disponível no
INEP proveniente do primeiro ciclo de avaliação que demonstra uma situação geral da
universidade. O segundo ciclo foi focado na realidade mais específica de cada campus. O
relatório proveniente deste segundo ciclo de avaliação está em consolidação. O prof. Spanhol
apresentou os resultados deste relatório. Expôs a baixa adesão dos estudantes, TAES, Docentes e
Gestores e a importância do aumento desta adesão. A prosa. Heloyse perguntou se não teria uma
forma de obrigar os alunos a responderem a avaliação no momento da matrícula. O prof. Spanhol
disse que nesses dois primeiros ciclos a decisão da CPA foi deixar que as pessoas com interesse
respondessem ao questionário. A prata. Danielle perguntou se haverá outra forma de divulgação
dos resultados do segundo relatório que não somente a sua disponibilização no site. O prof.
Spanhol disse que num primeiro momento não. A prosa. Núbia perguntou sobre o que será feito
com os resultados obtidos no relatório. O prof. Spanhol disse que a CPA também é um órgão que
irá indicar ao gestor as necessidades demonstradas no relatório. A discente Tatiana perguntou se
o questionário de avaliação do docente não será mais realizado. O prof. Sparüol disse que o
questionário era muito extenso e que essas questões serão incorporadas no próximo ciclo de
avaliação da CPA. O prof. Spanhol disse que existe a intenção de apresentar os resultados por
curso. Ato contínuo, item 4: Informações sobre estabelecimento do Protocolo de
compromisso. A prosa. Núbia apresentou os planos de ações ponto-a-ponto que foram
apresentados pela Comissão do Protocolo de Compromisso ao MEC. Item 5: Solicitação
periódicos impressos. A prosa. Núbia disse que nosso curso respondeu pontuação 3 no item
acesso a periódicos. Essa pontuação foi decorrente principalmente ao desconhecimento do aluno
no acesso aos Periódicos Capes e ausência de periódicos impressos. Reforçou novamente que os
professores divulguem o treinamento dos discentes pela bibliotecária para uso dos Periódicos
Capes. Disse que trouxe para o colegiado a decisão de assinar os periódicos impressos. O prof.
Rafael Dutra disse que é contra, pois, a utilização será pequena pelos alunos. Colocado em
votação a assinatura dos periódicos foi aprovado pela maioria. Foi sugerida a assinatura
seguintes periódicos: Archives, Physical Therapy e Revista Brasileira de Fisioterapia. O
Rafael Barbosa disse que irá entrar em contato com a Revista Brasileira. Na sequência, item
Disciplinas de inverno. A prosa. Núbia disse que serão ofertadas as
Epidemiologia e Reumatologia. Além disso, foi realizado levantamento
Ergonomia, Avaliação do Desenvolvimento Infantil, Psicomotricidade, Microscopia óptica.
Fisioterapia Desportiva e Fundamentos de Ortopedia. Disse também, que na reunião com os
discentes foi deixado claro que isso está sendo feito porque disciplinas optativas viraram
obrigatórias. Aprovado por unanimidade. Na sequência, item 7: Apresentação
projetos de pesquisa e extensão para prefeitura do município de
disse que a secretaria de saúde pediu que fosse montada uma
resultados dos projetos realizados em locais vinculados à prefeitura. Pediu que os
enviassem para a coordenação os projetos que serão apresentados. Após foi
P[anos de ensino 20]5.2. A prosa. Núbia solicitou que os planos de ensino sejam entregues até
20 de .junho. Disse que irá enviar um modelo padrão. E que as ementas e
ser usadas. Disse também, que será estabelecida uma a comissão. O
comissão seja estabelecida com os participantes do NDE. A prosa. Núbia lembrou de colocar o
SEPEX (21 a 24 de outubro). Pediu que a prosa. Adriana envie a data de apresentação dos TCC
Na sequência, item 9: Prometo SESC. A Prosa. Viviane explicou que será montado um
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de extensão e colocou em aberto a participação dos docentes. Posteriormente, item 10: Clínica
Escola do curso de nlsioterapia. A prosa. Danielle expôs que o chefe de gabinete Carlos Vieira
disse na vinda da reitora ao Campus Araranguá a possibilidade de aprovar via emenda
parlamentar a criação da clínica escola. Para isso, essa informação será inserida no PPC e será
necessário ter acesso a um prometo já pronto de outra universidade, que tenha a parte estrutural e
hidráulica. A prosa. Núbia pediu para todos os professores olharem e que a coordenação irá olhar
que tipo de aprovação é realmente necessária. A seguir, item 1 1: Pré-requisito da disciplina de
estágio de observação. A prosa. Núbia colocou em discussão para o colegiado. Após discussão,
foi colocado em votação os seguintes pré-requisitos: Recursos ll e Cinesioterapia: Aprovado por
unanimidade. Geriatria, Fisioterapia Preventiva e Desenvolvimento Humano: Aprovado pela
naaioria. Na sequência, item 12: Reunião da Coordenação com os representantes discentes. A
prosa. Núbia disse que dia 25/05/15 foi realizada uma reunião com os discentes com a presença
do diretor e vice-diretor e o representante docente da CPA. Disse que os alunos irão se organizar
para realizar reuniões para definir as demandas do corpo discente. Disse ainda, que os alunos
pediram um dia para que o corpo docente se organize para permitir a participação dos alunos em
uma manifestação. Posteriormente, item 13: Reescrita do PPC. A prosa. Núbia disse que ainda
existem pontos que precisam ser reescritos: infra-estrutura (corpo docente, laboratório
especializados e clinica escola prosas. Adriana, Núbia, Danielle e Janeisa) e política de
acompanhamento dos alunos egressos (prosas Poliana e heloyse). Ato contínuo, item 14:
Informes sobre CT infra. O prof. Rafael Barbosa disse que no ílnal do ano ele e a Profa.
Heloyse ficaram responsáveis pelo CT infra. Procurado o prof. Spanhol, disse que ficou decidido
que foi selecionado o projeto de Engenharia de Energia. Sugeriu que isso seja inserido como
ponto de pauta na reunião do Conselho. O Prof. Rafael Dutra disse que precisa verificar se o
diretor geral do campus faz parte das reuniões de CT infra e o estabelecimento de uma comissão
interna permanente. Disse também, que está tentando trazer o Prof. Elias e o Prof. Jamil ao
campus para esclarecer o edital CT infra. A prosa. Heloyse pediu para que seja inserido como
próximo ponto de pauta a participação de outros membros do colegiado na comissão do CT
infra. Após, item]5: Análise dos domínios do PPC. A prosa. Núbia disse que como o tempo
estava esgotado, os domínios serão analisados na reunião do NDE, com convite para participação
de outros professores. Por fim, A prosa. Daiana pediu para que os professores se atentem à
Resolução 466/2012 para elaboração do TCLE. Não havendo mais nada a ser discutido, a
professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 10 horas, da
qual, para constar, eu, Danielle Soares Rocha Vieira, professora, subcoordenadora do curso,
lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 26 de maio de
2015
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