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.ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CLJRSo
DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da trigésima segunda reunião ordinária do Colegiada
do Curso de Graduação em Fisioterapia. realizada no dia
12 de agosto de 2015. às 08h00min. na sala 307 do
Campus Araranguá.

l
No dia doze do mês de agosto do ano de dois mí] e quinze. às oito horas. na sala 307 do Campus
Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do cul'se de graduação em
Fisioterapia. devidamente convocados: professor Alexandre Marcio Marcolino. proltssora
Danielle Soares Rocha Vieira. professora Heloyse Unam Kuriki. professora Mirielí Denaidi
Limana. prof'essora Poliana Penasso Bezerra. prof'essor Rafael Cypriano Dutra. professora
Vi'ç'iate de Menezes Cáceres. discentes- Romeu Joaquim de Souza Neto. Mana Tereza Ramos
Cauduto. Vanessa Peneira Corria sob a Presidência da prof'essora Núbia Carelli Peneira dc
Anelar. Coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia. que cumpl'imentou a todos e
havendo quórum. deu por aberta a reunião. Após. a prosa. Núbia apresentou os itens de pauta.
Disse que será necessário retirar o item 3 tendo em vista que o díretor académico do campus está
t'azendo um lex.andamento da contratação de substitutos neste caso. Pediu para mudar a posição
do item 5 para onde estaca o item 3. E a mudança do item 8 antes do item 7. Colocado cm
votação. Apto''-ado por unanimidade. A seguir passou-se a discutir o item 1: Abro'ç'ação das
alas das 25", 26', 27' 28' e 29' Reuniões Extraordinárias e 30" e 31' Reuniões Ordinárias do
Colegiada. O prof. Raf'ael Dutra colocou as considerações relacionados às alas 26'- 28" e 30". As
alas foram colocadas em votação com as )nodiHicações propostas. Apto-«'ado por unanimidade.
Na sequência. item 2: Estágios curriculares obrigatórios do curso de fisioterapia (Definição
sobre vagas remanescentes Pauline/Iene/Renata). A prosa. Núbia explicou a situação da greve
dos técnicos-administrativos e o impacto disso no atraso da contratação dos substitutos pal'a baga
da Pauline e Renata e a nomeação da cone. Expôs as modificações citas para o estágio
.Anoto/'UBS e disse que a prof'a. .Taneisa irá assumir l dia deste estágio. Em relação ao Estágio de
Geriatria e Gerontologia. a prof'a. Núbia propôs retiram- a disciplina de Pre''.'estiva da grade da
prol'a. Alethéia para ela pegar l dia do estágio de Geriatria. Além disso. a prata. Alethéía irá
também pegar mais l dia de estágio de Geriatria. Além disso. apresentou as propostas para cobrir
os estágios do Bom Pastor e de Geriatl'ia e Envelhecimento. A prosa. Núbia plopâs que a
disciplina de Imagenologia seja dividida entre os professores. Foram alocados professores para
os diferentes campos de estágio. Após. item 3: Situação curricular dos alunos do Programa
Ciência sem Fronteira. A prosa. Núbia apresentou a situação dos alunos que estão retornando
do ('iências seno Fronteiras. Explicou que eles não cumpriram disciplinas que .já I'eram excluídas
do currículo e que a prosa. Danielle conversou com a Vanderli do Departamento de Ensino sobre
a possibilidade das alunas cursarem outras disciplinas da nova illatriz para compensar a carga
horária. A Vanderli do DEN sugeriu que a situação fosse discutida em colegiada e fosse
solicitada a emissão de uma portaria. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Ato
contínuo. item 4: Requerimento de quebra de pré-requisito para a disciplina Trabalho de
Conclusão de Curso. Requerente; Tamires Pereíra. A prata. Núbia expôs a situação da aluna
Tamires Peneira que solicitou a quebra de TCC para ficar com a carga horária mínima do curso
para não ocorrer perda.íla bolsa estudantil. Colocado em discussão. A profh. Nubia explicou a
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S8 situação de vários altmos que irão ficar com CH abaixo de 20. inclusive dos alunos CSF. que
39 poderiam puxar a carga coral'ia de TCC. Os discentes disseram que os alunos podem .justificar
+o este aspecto sem pro'tocar perda de bolsa. O prof. Rafael Dutra disse que independente da
41 questão da bcl]sa estudantil. este aspecto não é mérito do colegiada e que a reprovação é
+2 responsabilidade do aluno. Disse tan]bén] que o caso dos alunos CSF é difêrcnte. E. em caso dc
+3 responsabilidade do aluno. não cabe ao colegiada decidir. A prol'a. Núbía propôs que para
]+ cumprir o TCC o aluno não precisaria cumprir todos os pré-requisitos e engessar o aluno. /\
4s praia. Miríeli disse que os alunos .já podem adiantar o TCC e defende! nas últimas teses. A
+õ pl'ol'a. Danielle propôs que o colegiado avalie cada caso individualmente de acordo com as
47 pal'ticularidades trazidas pelo colegiado. Colocado em votação o pedido da aluna Tanlires:
+8 Reprovado por unanimidade. Na sequência. Item 5: Dispensa do cumprimento da disciplina
+9 ARA7449 para os alunos com matricula 2012.2. A prof'a. Núbia explicou a situação os alunos
50 da turma 201 2.2 não precisa't'am cumprir a disciplina Desenx,ol'ç,isento l lumano para cursarem a
51 disciplina Fisioterapia em Pediatria 1- uma vez que essa disciplina lloi uma disciplina criada com
52 a proposta de mudança curricular efetuada no segundo semestre de 2014. Além disso. no
53 momento de modificação do currículo. essa disciplina não foi ofertada e que dessa lblma. o
s+ curso não poderia exigir dos alunos o cumprimento dessa disciplina como plé-requisito para a
ss disciplina de Fisioterapia em Pediatria 1. Dessa forma. a professora Núbia sugeriu a retirada
s6 desse pré-requisito para essa turma. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.
s7 Posteriormente. Item 6: Manifestação do curso de ülsioterapia sobre ausência de
s8 laboratórios especializados para aulas práticas de graduação. A prosa. Núbia explicou quc
s9 desde 201 3. na gestão do prof. Raf'ael Dutra. o curso de fisioterapia tem apresentado a demanda
60 de espaço físico para direção. A prosa. Núbia disse que assim que a coordenação assumiu leram
6 1 entregues no'ç'cls memorandos para direção anterior e à direção anual. Disse que tbí formada uma
62 Comissão de Espaço Físico da qual ela faz parte .junto com a discente Ana Carolina c como a
63 questão política esta't'a pesando muito. a comissão não teve sucesso. Diante disso. a praia. Núbia
ó] pediu para situação ser incluída como ponto de Pauta no Conselho da l.unidade. Diallte da
6s ausência de solução no Conselllo. a prosa. Núbia propôs que o colegiada escreva um manitbsto
óó de solicitação de espaço físico. A prosa. Núbia apresentou a situação dos lotes de compras. l)isso
67 que quase todo lote l de recursos de eletrotermoterapia.lá chegara)n. Faltar apenas 4 bicicletas.
ó8 Apresentou os materiais de mobília solicitados no lote 2 e que para este lote falta apenas Q
69 empenho e que a verba .já esta disponível. A prof'a. Helo),se propôs que o estágio de Dermato
70 sela realizado no Campus com ftlncionários e alunos para apro\estar os materiais que chegaram.
7] A prata. Núbia leu o manifesto para o colegiado. O prof. Ratael Dutra plopós uma reunião com a
7z reitora. O discente Romeu sugeriu uma manifestação silenciosa I'osse realizada no campus A
73 prole. Núbía disse que o DEN e a Prograd estão empenhados para solucionar os problemas. Foi
74 aprovado pelo calcetado o encaminhamento do naemorando lido pela prof'essora Núbia. A seguir.
7s item 7: 1Wodiüicação nas datas para reuniões ordinárias de colegiado. A profh dúbia
76 explicou que como irá participar das reuniões da Câmara de Graduação nas segundas quartas
77 feiras do mês- propôs a realização das reuniões do colegiado nas terceiras quartas-l'eiras do mês c
78 as do NDE na quarta quartas-Rifas do mês. Apto''.'ado por unanimidade Na sequência. item 8:
79 Análise e apto'ração das cargas horárias dos discentes abaixo ou acima do estabelecido no
se currículo do curso. A prosa. Núbia apresentou ao colegiada a situação caso a caso de cada
81 aluno até a turma 2013.2 (ver lista em anexo) e todos os def'erimentos foram aprovados por
82 unanimidade. Após. item 9: Outros que surgirem. A prosa. Núbia í'dou que a recepção clc
8s caloiros foi modificada para sexta-feira 1 4/08/1 5 e pediu para os professores estarem prcselltc}..
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na parte da reunião com a coordenação e com o Centro Acadêmico. Por fím, não havendo mais
nada a ser discutido, a Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião às 12h00min, 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, 12 de agosto de 201 5.
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