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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO C'URSO
DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da trigésima primeira reunião ordinária do Colegiada
do Curso de Graduação em Fisioterapia. realizada iio dia
30 de .junho de 2015. às 17h00min. na sala 304 do
Campus Ararangua.

j

No dia trinta do mês de .junllo do ano de dois mil e quinze. às dezessete horas- na sala 304 do
Campus Araranguá- reuniratn-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em
Fisioterapia. de'çidamente con'ç'ocados: professora Adriana Neves dos Santos. professora Daiana
Cristine Bundchen Jung. professora .Taneisa Franck Virtuoso. prof'essora Mirieli DenardiÍ-emana.
prof'essora Poliana Penasso Bezerra. professor Rafael Cypriano Dutra. professora Gísele Lo-«atei.
professora Rafaela Sil-«a Morena. professora .lanaina Medeiros de Souza. professora Viviane de
Menezes Cáceres. discentes. Mana Tereza Ramos Cauduro. Romeu .loaquim de Souza Neto-
Vailessa Pereira Corria. sob a presidência da prol'essora Núbia Carelli Pereil'a de Avelar.
Coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia. que cumprimentou a todos e havendo
quórum. deu por aberta a reunião. Em seguida. a Prosa. Núbia solicitou a inserção do itens
Espaço Físico para instalação dos laboratórios de ensino para o curso de graduação cm

Fisioterapia" como terceiro item de pauta e a inserção do item 1 1 como Informes gerais. A
solicitação tbí aprovada por unanimidade. Após apresentou para apreciação os seguintes itens de
pauta: Item 1: Apresentação da chapa eleita do Centro Académico da Fisioterapia: Item 2:
Regimento dos estágios curriculares obrigatórios: Item 3: Espaço Físico para instalação dos
laboratórios de ensino para o curso de graduação em Fisioterapia: Item 4: Preenchimento das
vagas das Professoras Pauline e Remata; Item 5: Discussão sobre a criação do Departalllento de
Fisioterapia; Item 6: Parecem do segundo relatório apresentado pela professora Dra. Daiana
Cristine Bundchen para avaliação de desempenho de estágio probat(brio: Item 7: ,4/}/Olaç(7o .4í/
Re/&/edz//7/ Processo 23080.032] 83/201 5-70. Retorno de graduado. Requerente: (- ristiane (-'orla
Fe[isbino Mandes: ]tem 8: .4/2/0\'açõo /íc/ Re/&/'ed1//7z do Processo 23080.(]32185/2015-69.
Transe'erência externa. Requerente: Cada Peneira Ralfes: Item 9: Alteração dos critérios pala
transferência externa e retorno de graduado; Item 10: Análise da Matriz Curricular- 201 6. 1 : Item
l l: Informes gerais: Item 12: Outros que surgirem. Posto em votação a pauta loi apl-ovada por
unanimidade. A seguir passou-se a discutir o item 1 : Apresentação da chapa eleita do Centro
Acadêmico da Fisioterapia. Com a palavra os alunos da chapa eleita apresentaram para o
colegiada as suas propostas. como por exemplo debates no campus sobre temas \,aliados na
língua inglesa. plomo'.er a divulgação do curso e seus proletos para a comunidade dc .Aralanguá.
montar grupo de Fisioterapeutas do Sorriso. organizar a semana do calouro (orientar e apresentar
o curso e os professores pat'a os calouros). organização de testas. promover amistosos de .jogos e
gincanas. f'fizer primeira amostra de cinema. apoiar o prometo de extensão "Cal;é com Literatura
di''.ulgar a importância política dos discentes dentro da UFSC através de palestras. a
representatividade dos discentes no CUn e CEP. Fazer uma caixa aberta. para sugestões dos
alunos. pedir apoio aos vereadores de Araranguá em t'elação a segurança do campus e âníbus
circular. Promover a semana académica e apoio a .Tornada de Fisioterapia. Os membros da chapa
finalizaram a apresentação e a coordenadora do curso parabenizou a iniciativa da chal)a c
declarou seu apoio. Na sequência. item 2: Regimento dos estágios curriculares obrigatórios.
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A Proth. Núbia declarou a importância da aprovação do Regimento de estágio pala sua inserção
no novo PPC do curso. Após. iniciou a leitura da descrição do estágio que irá no novo PPC e do
Regimento para os membros do colegiada. Na página 2 houve a modillcação. aonde se lê "cada
local de estágio recebe 6 alunos...''. toi alterado para "cada docente supervisor l;icará responsáx el
por um nomeio máximo de 6 académicos...". As considerações prévias da antiga coordenadora
de estágio são acatadas. Na página 3 a palavra ''nivelamento' é alterada para ''introdução do
estágio". Na página 3 a palas'ra ''feedback'' é alterado pela pala-«ra ''dcvolutiva' relacionada ao
seu desempenho durante o estágio. São I'Citas algumas alterações na ordem dos parágrafos na
página 2. Na página 4 foi inserida nas tabelas a palas'ra introdução ao estágio. Na tabela da
página 5 deterá ser conversado sobre a semana de nivelamento (introdução ao estágio) e como
será sua inserção na tabela. A Prosa. Núbia prosseguiu com a leitura do Regimento: e esclareceu
que apesar do regimento de estágio ser para o novo PPC as novas !eiras começarão a scr
ap[icadas no semestre 2015.2. As ]7h58min a Prol'a. Malta Angeles se apresentou na salta dc
reunião do colegiado e o item de pauta 6 (Parecer do segundo relatório apresentado pela profh
Daiana Cristine Bundchen para avaliação de desempenho de estágio probatório) í'oi adiantado
Após leitura do parecer do relatório A Plofa. Mana Angeles declarou que os membros da
comissão de avaliação de estágio probatório recomendam a aprovação do segundo relatório dtt
Frota. Daiana Cristine Bundchen. No momento da votação a Prosa. Daíana Cristine Bundchen sc
retirou da sala. Após. a prosa. Núbia colocou em votação ao colegiada o parecer da comissão.
que tbi aprovado por unanimidade. As 18h08min. a Ptoth. Núbia continuou a leitura do
Regimento de estágio- as tabelas da página 1 6 serão normalizadas conforme tabelas apresentadas
anteriormente no regimento. Ainda na leitura da página 16 foi aberta a discussão em relação às
possí\eis f'altas do aluno de estágio. A Prosa. Poliana não concordou com a exigência de 1 0(y%
de presença no estágio. pois .lá existe uma normatização de 75% de presença em qualquer
disciplina da UFSC. Após muita discussão sobre esse ponto. não house um consenso. Assim. It)i
colocado em \citação a passagem desse ponto de pauta para uma próxima reunião de colegiada.
houx.e 4 votos para discutir esse ponto ainda nesta reunião e 10 votos para discutir em uma
próxima reunião de colegiada. que ocorrerá ainda esta semana. A Prol'a. Núbia continuou a
leitura do Regimento e na página 20 foi decidido que o ponto sobre I'altas de estágio de\erá scr
discutido na próxima reunião. E na página 21 foi decidido trocar a palavra -orientador" por
docente super''isor''. Ainda nesta página foi feita a correção sobre o item de di\ulgação dc

imagens em médias digitais. Colocado em v'citação foi apto\,ado por unanimidade a apro\:ação do
Regimento. excito o ponto sobre as faltas de alunos no estágio- que Jlcou para a próxima
reunião. Após. item 3: Espaço Físico para instalação dos laboratórios de ensino para o curso
de graduação em Fisioterapia. A Profh. Núbia relatou a dificuldade dc conquistar espaços
físicos nas reuniões da Comissão de espaço tísico do campus. Relatou ainda. a necessidade da
montagem dos laboratórios de ensino e sugeriu algumas divisões de salas quc .já estão sendo
utilizadas por professores. sala de x,ivência. salas de entêrmagenl- laboratórios de illicroscopia
ldeixar os microscópios no laboratório de química). de transÍtrência do laboratório de pes(luisa
no qual o Pior. Rafael Dutra fhz parte. pala o Mato Alto e liberação de mais uma sala para
laboratório de ensino e manutenção dos laboratórios de Anatomia. Foi levantado o problema
sobre a retbrma do laboratório de microscopia. A prof'a. Núbia expressou a dificuldade de
conquistar o espaço físico para colocar os equipamentos que estão chegando. O prol: Ralhei
Dutra comentou a possibilidade de utilizar uma sala do térreo do Bloco C- que são amplas c
podem ser utilizadas como laboratório de ensino. Prata. Núbia colocou esse item para reflexão c
itá ietomá-lo em uma próxillla retmião de colegíado. Ato contínuo. item 4: Preenchimento das
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vagas das Professoras Pauline e Renata. Prosa. Núbia esclareceu que as Prosas. substitutas
Renata e Pauline não tem interesse na renovação de contrato para o próximo semestre. E relatou
que existem quatro professores aprovados em segundo lugar em processo seletivo temporário
para professor substituto realizado em Janeiro/2015. Após discussão foi decidido que serão
chamadas primeiramente as prosas. Ana Inês e Priscila Soares aprovadas nos concursos para
substitutos em Janeiro/2015. Aprovado por unanimidade. Item 5: Discussão sobre a criação do
Departamento de Fisioterapia. A prosa. Núbia esclareceu que a direção está fazendo certa
pressão para a formação do Departamento que será montado pelos professores do curso de
Fisioterapia. A prosa. Núbia esclareceu que apesar do nome ter sido decidido em outra reunião
de colegiado, concordou que ainda faltaram alguns esclarecimentos. E trouxe para leitura as
competências da entidade Departamento. A Prosa. Viviane convidou o Prof. Evy para alguns
esclarecimentos sobre a montagem dos departamentos no campus de Araranguá. Principalmente
sobre o bónus de se ter departamentos e a possibilidade de montagem de coordenadoria especial.
O Prof. Evy relatou que não acha problemática a possibilidade de união de grandes áreas da
CAPES para nomear um departamento. Esclareceu ainda, que o nome do departamento deve
estar relacionado com o maior número de disciplinas que são ofertados para determinado curso.
Ressaltou também, que existe a possibilidade de desmembramento de Departamentos no futuro
em caso de necessidade. Com a palavra o Prof. Rafael Dutra disse que se as disciplinas ciências
básica ficarem dentro do Departamento de Fisioterapia os professores da ciência básica ficam
estagnados, pois nunca terão aumento de demanda para essas disciplinas e somente demanda
para as áreas da Fisioterapia. A Prosa. Adriana relatou que acha prudente a saída dos professores
da área básica para outro departamento. A Prosa. Núbia expôs que isso não deve acontecer agora.
pois vai prqudicar o reconhecimento do curso de Fisioterapia pelo MEC ano que vem. O Prof.
Rafàel Dutra esclareceu que a colocação do nome Ciências Biológicas no nome do
Departamento de Fisioterapia seria importante para suas publicações e para sua representação. O
Evy explicou que não será aprovada a união dos nomes Ciências Biológicas e Fisioterapia, pois a
carga das disciplinas relacionadas a área da Fisioterapia no departamento é maior, ou seja, o
nome Fisioterapia engloba a palavra Ciências Biológicas. A Prosa. Núbia apresentou lmla tabela
escalando as disciplinas do curso de fisioterapia em 4 grupos (Social E Humana, Biotécnologico,
Biológicas, Profissionalizante) e mostrou a divisão das disciplinas do curso de Fisioterapia
dentro de cada grupo. O Prof. Rafael sugeriu que para o futuro as disciplinas vinculadas ao
Departamento de Fisioterapia fossem divididas em dois grandes blocos, disciplinas básicas e
profissionalizantes, e que os professores fossem alojados em cada bloco de acordo com suas
afinidades e interesses. A Prosa. Núbia falou que essa divisão poderá ser discutida na próxima
reunião de colegiado. O Prof. Evy relatou a importância da montagem do departamento de
Fisioterapia para o Campus. Item 6: Parecer do segundo relatório apresentado pela
professora Dra. Daiana Cristine Bundchen para avaliação de desempenho de estágio
probatório. Esse ponto foi discutido no item 2, devido a necessidade da relatora Prosa. Mana
Angeles Lobo Recite adiantar o relato. Às 21h a Prosa. Núbia agradeceu a presença de todos e
passou os próximos pontos de pauta (7, 8, 9, 10 e 1 1) para a próxima reunião, da qual, para
constar, eu, Núbia Carelli Peneira de Avelar, professora, coordenadora do curso, lavrei a presente
ata que, se aprovada, será assinada pelos p11esentes. Araranguá, 30 de junho de 201 5.
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