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.ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COI.EGIADO Do CLJliSo 1)1

GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da trigésiilaa sétima reunião ordinária do (.olegiado
do Curso de Graduação em Fisioterapia. realizada no dia
i7 de ltvereilo de 2016. às 10h00t)anil. ila sala 1 18 do
Canapus A.rarangua.

)

No dia dezessetc de kxereiro do ano de dois mi] e dezasseis. às dez horas. na saia 1 ]8 do
Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do Curso de Fisioterapia.
devidamente con'ç'ocados: professora Daiana Cristine Btmdchen .lung- prof'essora Poliana
Penasso Bezerra. prohssora lone .Tayce Ceola Schneider. professora Víviane de Menezes
Cáceres. professora .laneisa Franck Virtuoso. professor Rafàel C> priano Dutra. discentes. Romeu
.loaquim de Souza Neto. Vanessa Peneira Corria sob a Presidência sub-coordenadora do Curso
de Fisioterapia. professora Danielle Soares Rocha Vieira que cumprimentou a todos e havendo
qu(1)lum- deu por aberta à reunião. que cumprimentou a todos e havendo quórum. deu por aberta
a reunião. Foi solicitado aos membros do colegiado mudar a ordem do item 2 para o item l e
foram inseridos dois NOVOS pontos de pauta (itens 5 e 6). Após. a prof'essora l)anielle submeteu a
pauta para apreciação com os seguintes itens: Item 1: Apl-o''.'ação do 4' Relatório de I'stágio
Probatóiio da Pioth. Poliana Penasso Bezerra (Processo: 23080.042420/2013-49). Item 2:
,'\pro\:ação dos planos de ensino 2015.3 e 201 6.1 . Item 3. Cancelamento da disciplina optaliva
ARA 7028 Microscopia Optica. ]tem 4: ]nl'ormes sobre a real,aliação do curso pelo
INEP.'MEC. ]tem 5: Processo 23080.044683./20]5-54 Solicitação de Validação do listágio
requerente Susane Pares da Luz. Item 6: Solicitação de saída do Pior'essor Aderbal Silvo Aguiai
do Colegiada e inclusão de nono pt'otessor. Após isso. a pauta í'oi colocada em votação c
aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a discutir o item 1 : Apto'ç'ação do 4" Relatório
de Estágio Probatório da Profa. Poliana Penasso Bezerra (Processo: 23080.042420/2013-
49). A praia. Mana Angeles f'ez a leitura do parecer do 4'. Estágio Probatório da Prof'a. Poliana.
e do relatório final. Para a '.'citação. dos dois pareceres. foi solicitada a saída da sala da proíbssora
Poliana. Os relatórios foram aprovados por unanimidade. Em seguida. Item 2: Aprovação dos
p[anos de ensino 20]5.3 e 2016.1. Em relação aos p]anos de ensino de Bioestatística rcíbrente
ao semestre 2015.3- à. no qual o prof'essor não começou dia 15 de fevereiro. ha\ando
necessidade de remanejal-nento do conteúdo do plano. será aprovado por ad rctêiendum pela
coordenação. A disciplina .Atenção aos Portadores de Deficiência {oi aprovada pelo NDE. e
aprovada por unanimidade. Em l-elação aos planos de ensino das disciplinas de 2016.1.
analisados na 14' e na 15" reunião extraordinária do NDE. os seguintes planos: Bioíísica. com
pequenas alterações solicitadas en't'fadas pelo prof'essor; Genética. sem alterações signo flcativas:
/\natomia 1. sem alterações sígnilícativas: Patologia. houç,e redução dc seminários e retirada da
.Jornada de Fisioterapia: Fundamentos de Fisioterapia: visto a adesão [laíxa dos alunos no
semestre anterior. fol modal;icado o plano de ensino. adicionado uma pto''-'a sobre o conteúdo
inicial. e após todas as aulas os alunos deverão fazer relat(1)rios sobre as aulas. e um trabalho
llnal: [llstologia e Embrio]ogia. fbi retirado TCC e .Jornada de Fisioterapia. as mudanças:
Neuronisiologia. leram realizadas pequenas illodificações de tbrmatação e mudança de llrova
substitutiva e recuperação: Cinesiologia 1. foram f'Citas alterações com a inclusão de conteúdo na .
semana da .jornada. TCC e congresso que o professor iria participei': ('inesiología ll. ll.)ram /

,..:..$ "H''"' -H~''P Q',Ü}' 'l-

j

4

5

6

7

8

9
i o

12

1 3
i4
15

16

i 7
1 8
19

2()
2i

23
24
25
26
27

28
29

30

32

34
35

36

37



8
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUÁ-ARA

RUA PEDRO JOAO PEREIRA, NO 150, BAIRRO MATO ALTO - CEP 88900-000 - ARARANGUÁ-SC
TELEFONES: + S5(048) 3721-6448/ + 55(048) 3S22-2408/ FAX + 55(048) 3522-2408

www .ara ra ng ua . ufsc .br

acrescentados collteúdo na semana da prova e retirados os eventos de TC'C. .Jornada e congicsso
que o prolêssor iria participar: Reumatologia: foram realizadas alterações de datas cle feriado e
houve aumentou de 2 para 3 a'çaliações: Dermatologia: foi solicitada a troca da data pro't'a
substituta\:a que esta\'a no ]nesmo dia da prova da recuperação e acrescentou mais uma prova:
Fisiologia do l:xercício foi retirado do plano de ensino os e\entos que o professor iria parlicipar-
T(.C e .jornada. c incluído aulas práticas. com a inclusão do conteúdo cle adaptações cif)Ricas e
agudas do exercício e populações especiais (Síndrome nlctabólica. Diabetes. Obesidade e
(.ardiopatias): Planos de Ensino do Estágio da 8". Fase (Traulllalologia. Ortopedia c
Reumatologia 1. Necessidades Especiais. Saúde Colete'ça e Saúde da Mulher. Geriatria e
Ni'' elamentol: coram avaliados na reunião do NDE: Pnetmlologia IT: amentou o número de
avaliações e revisão do cálculo das notas: Cardiologia 11: amentou o ]](mICro de ax,alíações e
rex:isco do cálculo das notas. Todos I'eram aprovados por unanimidade. Não f'eram colocados cm
votação: I'sicologia. pois não teve resposta das modificações solicitadas pela NDE:
Inlagenologia. país terá que ser leito mudanças nos conteúdos. Esses planos que não lblam
colocados en] votação serão aprovados de ad /e/ó/en(/z//z?. Além disso. a piolh. [)aniellc
inlbmaou que os planos de ensino de Pediatl'ia l e Pediatria ll serão avaliados I'uturamentc. pois
não ser contratados professores substitutos. e serão avaliados com os professores das disciplínas=
TCC l e TCC li- pois serão iealízadas alterações no regimento do TCC. e os planos de ensino
dependem dessas alterações. Assim. e discutidos em ullla próxima reunião. A seguir item 3:
Cancelamento da disciplina optativa ARA 7028 -- Microscopia Optica. A prosa. Daníelle
informou sobre o fechamento do laboratório de Microscopia para utilização do espaço tísico para
a instalação do laboratório de Fisioterapia em Pneus-nologia e Cardiologia cona a anuência da
dilação do campus. uma x'ez que não foi encontrado outro espaço físico para instalação deste
último laboratório. Os microscópios foram armazenados no Laboratório de Anatomia. e sel'iam
levados no Laboratório de Química para aula. Como a técnica responsável e a direção
admiilistrati\a e geral do campus não concordaram em tiansportai os microscópios para o
laboratório de quíillica por receio de danificar os equipamentos. hou-.e necessidade de
cancelamento da disciplina de Microscopia pela Coordenação do Curso de Fisioterapia para quc
os alunos pudessem substituir por outra disciplina na semana de ajustes de matrícula. A Ploh.
Danielle solicitou o posicionamento do colegiado cona sugestões sobre a necessidade da
disciplina. A prol'a. Vi\jade informou que a disciplina continua x'inculada ao Departamento de
Fisioterapia. e que a disciplina de llistologia e Embriologia também utiliza os microscópios.
.Ainda a prol'essora Viviane comentou que a estrutura do Campus não pelmiLiu a manutenção das
duas salas. e a curso de Fisioterapia não pode ser penalizado pela necessidaclc clc espaços para
organização dos laboratórios. O prof. Rafael Dutra lembrou que sempre house demanda para
disciplina de Microscopía. e a professora Danielle sugeriu realizar a divisão das turmas. para
ef'etuar o traJlsporte e montagem de uma quantidade menor microscópios. A sugestão do prof.
Rat'ael é utílizai o próprio laboratório de Anatomia pata as aulas de Microscopia. Lembrou
também. que as atribuições do técnico de Biologia é assessorar o prolessol da disciplina. em
atix:idades de pesquisa. ensino e extensão. sendo responsável pela montagem e manutenção dos
cquipanaentos. Além disso. o pior. solicitará um relatório ao fornecedor sobre as limitações de
mo''-imentação dos microscópios. Foi sugerido o envio de um memorando à Direção do ('ampus
solicitando posicíonaJnento sobre a execução da disciplina. Posteriormente. item 4: Informes
sobre a reavaliação do curso pelo INEP/MEC. A prosa. Danielle informou que íbi enx'lado o
relatório dc compromisso. além do primeiro e do segundo relatório- e até 30 dc abril será en\,lado
o terceiro relatório com todas as alterações que f'oram realizadas no curso. O Sérvio I'isto precisa /
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cadastrar no sistema todas as disciplinas que foram incluídas e isto deve estar pronto até a visita
do MEC. A mudança de endereço, que é uma das alterações solicitadas, será modificada visto a
mudança do endereço do Curso de Engenharia de Energia. Após 3 meses do envio do relatório,
provavelmente julho de 2016, o MEC retomará para nova avaliação. Em relação aos documentos
solicitados, os professores devem atualizar seus Cura/ct//u/v7 Z,a//es, com a entrega da
comprovação de vínculo empregatício, diplomas de graduação, pós-graduação /a//us senso, e
comprovantes de publicação, experiência docente e profissional. Será enviado um e-mail com a
solicitação dos documentos, com a data a ser entregue. Após, item 5: Processo
23080.044683/201 5-54 Solicitação de Validação do Estágio requerente Susane Pares da Luz.
A prosa. Danielle explicou que aluna Susane foi para a Itália, via programa Ciências Sem
Fronteiras, e cursou estágio de 800h, correspondendo a 32 créditos. Esse processo já havia sido
avaliado em outra reunião. A trouxe a ementa traduzida, e o conteúdo programático, em inglês.
que não estavam disponíveis na avaliação prévia. A prosa. Danielle leu a ementa da disciplina,
que é mais voltado para as disfunções neurológicas e ortopédicas. A aluna .]á realizou fez 378h
de estágio, se ela dizer a nova fase completa, ainda estaria faltaria 54h. A prosa. abriu para
discussão. Os professores propuseram a validação da disciplina, Traumatologia e Ortopedia 1, da
8'. Fase, permitindo que ela conclua a 9' Fase integralmente. Aprovado por unanimidade. Item
6: Solicitação de saída do Professor Aderbal Salva Aguçar do Colegiado e inclusão de novo
professor. O prof. Aderbal foi convidado para ser vice-presidente do CEUA, e devido as novas
atribuições solicitou sua saída. A prosa. Danielle sugeriu a mudança para o Prof. Rafael Dutra
para representar a área básica. Foi aberto para votação. Aprovado por unanimidade. Por fim, Não
havendo mais nada a ser discutido, a Professora Danielle agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a reunião às 12h, 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, 1 8 de fevereiro de 2016.
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