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

Ata da trigésima quarta reunião ordillária do Colegiado
do Curso de Graduação em Fisioterapia. realizada no dia
21 de outubro de 20]5. às 08h00min. na sala 306 do
Campus Araranguá.
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No dia vinte e um do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às oito horas. na sala 306 do
Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação ejn
Fisioterapia. devidamente convocados: professora Daiana Cristine Bundchen Jung. professora
Danielle Soares Rocha Vieira. Giséle Augustini Lovatel, professora Heloyse Unam Kuriki-
Professora Janeisa Franck Virtuoso, professora Poliana Penasso Bezerra. professor Rafael
Cypriano Dutra. discente, Romeu Joaquim de Souza Neto sob a Presidência da professora Núbia
CareJli Pereira de Avelar: Coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia. que
cujnprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta a reunião. Após apresentou para
apreciação os itens de pauta e questionou se algum membro do colegiado gostaria de incluir ou
modiHlcar a ordem dos itens. O prof. Rafael pediu para iniciar a discussão com os itens de pauta
relativos aos processos do,prof. Aderbal e pediu a inclusão na pauta como 3' item sobre a eleição
para reitoria. A prosa. Núbia pediu para inserir como 7' item de pauta. o cancelamento da
discip[ina 7486 Fisioterapia em Pneumo]ogia ]. so]icitado peia discente Dionara. Posto em
votação a pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a discutir o item 1 : Processo:
2308.04]067/20]3-80 -- Estágio Probatório do Professor Aderbal Salva Aguçar Júnior. A
prosa. Núbia passou a palavra para o Prof. Anderson, membro da banca de estágio probatórío do
prof. Aderbal: que leu novamente o parecer favorável da comissão. Com a palavra a prosa. Núbia
incialmente informou que a hão foi possível convocar uma reunião anteriormente. pois a
comissão de acompajüamento solicitou o processo do professor Aderbal pala discussão na
CPPD. Posteriormente a professora leu o seu relato e.parecer.após o pedido de vistas. A protà.
Núbia sugeriu a aprovação do parecer do processo após a inserção pela comissão de informações
sobre o período em que as aulas foram ministradas pelo Professor Aderbal no programa de pós-
gladuação em Neurociências. O prof. Anderson disse que já foi encalninllado um e-mail para o
PPG das Neurociências solicitando a informação. Em seguida. realizado a votação do pal'ecer da
prosa. Núbia: Aprovado por 5 membros e 4 membros do colegiado se posicionaram contra. Em
seguida. {bi colocado em votação à aprovação do relato da comissão de acompanhamento do
processo de estágio probatório do professor Aderbal. .Aprovado por unanimidade.Na sequência.
item 2: 2. Processo: 2308.041844/2015-58 - Progressão horizontal do Professor Aderbal
Salva Aguçar Júnior. O Prof. Anderson ]eu novamente o pare(ier favorável da comissão. Em
seguida. colocado em votação à aprovação do processo de estágio progt'estão horizontal do
professor Aderbal. Aprovado por unanimidade. Após. item 3: Eleição para reitoria. O pior'.
Rafael Dutra sugeriu que a Hlsioterapia tenha um posicionamento do curso para redigir um
documento formal solicitando pontos para o curso. A prosa. Núbia informou que a votação
acontecerá na presente data e que não haverá tempo hábil para confecção desse docunaento e
propôs que seja elaborado esse termo de compromisso para o segundo turno. Aprovado J)or
unanimidade. Ato contínuo. item 4: Processo 23080.056488/20]3-13. Estágio Probatório
Mirieli Denardi Limana. O prof. Rafael Dutra.
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passou pejo conselho e trouxe para ciência do co]egiado. O prof. Rafae] Dutra ]eu o parecem

favorável da comissão. Colocado em votação. Aprovado por unanilnldade. Na sequência. Item
5: Processo 23080.052979/2015-49. Progressão Funcional Mirieli Denardi Limana. O Prof.
Rafae] Dutra leu relato e parecer favorável da comissão. Sem considerações. Colocado em
votação. Aprovado por unanimidade. Posteriormente. Item 6: Apreciação e aprovação do
primeiro relatório de estágio probatório - Professora Janeisa Franck Virtusoso - Processo:
23080.031729/2015-75. O prof. Rafael Dutra leu o parecer favorável da comissão. Neste
monaento a prosa. Janeísa saiu da sala e a professora Núbia questionou se algulll inenlbro clo
colegiado gostaria de fazer alguma consideração. O relato da comissão sugere que Prosa. .Taneisa
se empenhe nas atividades de pesquisa e que isso possa ser descrito nos próximos relatórios. A
prosa. Mirielt disse que a prosa. Jaleisa está vinculada como participante e que está em fase
submissão ao CEP do projeto de pesquisa no qual ela é coordenadora. A prosa. Mireli e a profh.
Núbia disseram que pode estar ocorrendo problemas na inserção das informações no notas. pois
a professora Núbia informou que havia feito a inserção do nome da professora em seu prometo de
pesquisa. A prosa. Danielle disse que como membro da comissão de PAAD orientou a
professora sobre as atividades de pesquisa e que a nova exigência de aprovação pelo CEP antes
de. cadastro no notes pode ter. atrasado. Após considerações. Colocado em votação. Aprovado
por unanimidade. A seguir. item 7: Solicitação de cancelamento da disciplina de Fisioterapia
em Pneumologia 1. A prosa. Núbia leu o requerimento da aluna referente ao cancelamento cla
disciplina Fisioterapia em Pneumologia l devido a problemas de saúde com o filho. A professora
Núbia informou que consta em anexo os atestados médicos comprovando a ida do filho ao
médico. bem como com atestados de falta das atividades acadêmicas da aluna pois ela estava
acompanhando o filho em tratamento. O prof. Rafael Dutra disse que a aluna .já perdeu duas
provas da disciplina de Imunologia. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A prol'a.
Núbia pediu para constar em ata que este é um caso bem específico e delicado e está
documentado e que não abrirá precedente para cancelamento de disciplinas após os prazos
estabelecidos no calendário acadêmico. Na sequência, item 8: Discussão sobre o cumprimento
de 3' parágrafo do capítulo IV do Regimento Interno do colegiado do curso de graduação
em Fisioterapia -- Presença em reuniões de co]egiado e NDE.'A prosa, Núbia ]eu os pontos do
regimento referentes as presenças obrigatórias nas reuniões do colegiado e sugeriu que retorne a
exigência de justiHlcativa em ausêllcia nas reuniões do colegiado. Colocado eln votação.
Aprovado por unanimidade. Após, item 9: Indicação para Coordenador de Atividades
Complementares. A prosa. Polyana colocou seu nome à disposição. Colocado erh votação.
Aprovado por unanimidade. A seguir, item ]0: Normas de Funcionamento para utilização de
laboratórios de ensino. A prosa. Mirieli disse que os materiais novos estavam sendo
movimentados para limpeza e que um banho de parafina foi encontrado quebrado no depósito.
Disse que os porteiros e o pessoal da limpeza já foram orientados e que .já está sendo elaborada
uma agenda. A prof'a. Heloyse sugeriu que sqa criado um caderno de controle de chaves para os
porteiros. A prosa. Núbia propôs que sda afixado na porta a agenda de monitoria. uma vez que
os professores não podem acompanhar os monitores em todas as atividades. A prosa. Daiana
disse que o coral está funcionando no laboratório de mecanoterapia. mas que sempre .tem
professores acompanhando. A prosa. Heloyse sugeriu que seja aílxado na porta dos laboiatóiios
os materiais que estão presentes em cada laboratório. A prosa. Núbía sugeriu que sda realizado
novamente as normas de funcionamento dos laboratórios. Encamilüamentos sugeridos: caderno
de controle de chaves para os porteiros. aülxar agenda da monitoria nas portas- supervisores irãcl
rever o regulamento dos laboratórios. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Ato
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contínuo, item 11: Levantamento de demanda das bolsas de monitoria. A prosa. Núbia disse
que em 2016.1 irá ter uma comissão interna para a distribuição das bolsas de monitoria. Desta
forma, após discussão foram divididas as disciplinas por grau de prioridade: Monitorias. de
extrema necessidade: Anatomia 1, Anatomia 11, Fisiologia, Recursos terapêuticos l e Recursos
Terapêuticos 11, BMTA, Dermato-funcional, Traumato-Ortopedia 11; 2' Monitorias necessárias:
Fisioterapia em Pneumologia 1, Bioquímica, Imunologia, Neurologia 1; 3' Monitorias caso
tenham disponibilidade de bolsas: Neurologia 11. Na sequência, item 12: Levantamento de
demanda de Professores. A prosa: Núbia falou que com base.no novo PPC e nas demandas de
estágio foram verificados duas áreas que precisam de professores de forma imediatas: l)
Recursos Terapêuticos Manuais e Fisioterapia Aquática, Estágio supervisionado em
FisioterapiaTraumato-Ortopedica/Dermato-funcional; 2) Fisioterapia em Geriatria e
Geront(elogia / Estágio Supervisionado em Geriatria e Gerontologia; 3) Prótese e Ortese, Estágio
Supervisionado em Fisioterapia em Pessoas com Necessidades Especiais. Colocado em votação.
Aprovado por unanimidade. Após, item ].3: Informes gerais. A 'prosa. Núbia disse qüe houve
atraso para liberação do calendário 2016.1. Reforçou a importância de aumentar a carga horária
prática das disciplinas. A prosa. Núbia disse que estão chegando um grande número de
reclamações referente à pontualidade e que professores estão desmarcando aulas com frequência
e sem reposição. A professora Heldyse sugeriu que sda encaminhado e-mail a todos professores.
reforçando esse item. Além .disso, a professora Núbia disse que já-solicitou as portarias de TCCs.
atividades complementares, acompanhamento dos alunos egressos com antecedência para a
Samira, mas que até então não teve retorno. A professora Núbia destacou que no dia-reservado
para as apresentações dos TCCs, será necessário que os professores cobrem a presença dos
alunos. Disse também, que a prosa. cone e a prosa. Ana Inez chegaram e devido ao tempo de
atraso, provavelmente será necessário solicitar a prorrogação . do calendário academico. A
professora Núbia comentou.que a prosa. Viviane pediu para comunicar que haverá a 2' reunião
de departamento na próxima semana. A prosa. Gisele disse que irá se reunir com a secretária de
saúde para demostrar alguns materiais que podem sér levados para o campo de estágios. A prosa.
Núbia sugeriu que seja inserido isso como l5onto de pauta. Colocado eú votação. Aprovado por
unanimidade.. Por fim, Não havendo mais nada a ser discutido, a Professora Núbia agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião às IOh, da qual,.para constar, eu, Danielle
Soarem Rocha' Vieira, professora, subcoordenadora do curso, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 21 de outubro de 201 5..
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