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Araranguá. 16 de março de 2016

ATA DA 38a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DE
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da 38' reunião ordinária do Colegiado de
Curso de Graduação em Fisioterapia: realizada
no dia 16 de março de 2016, às 10:00h. na sala
ARAI 1 8 do Campus Araranguá

No dia dezesseis de março de dois mil e dezesseis. às dez horas. na sala ARAl18 do
Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros(a)s de Colegiada do Curso de
Graduação em Fisioterapia: Profa. Poliana Penasso Bezerra. Profa Mirieli Denardi Limana.
Profa Danielle Soares Rocha Vieira, Profa Janeisa Franck Virtuoso, Profa Gisele Agustini

Lovatel, Profa Viviane de Menezes Caceres, Prof. Marmelo Zanin. Profa Daiana Cristine
Bundchen. Prof Rafael Cypriano Dutra sob a Presidência da Profa Nubia Carelli.
coordenadora do Curso de Fisioterapia para a 38' Reunião Ordinária do colegiado do curso

de Fisioterapia. A Profa Núbia cumprimentou a todos e havendo quórum. deu por aberta à

reunião. A professora Gisele pediu inserção de um ponto de pauta, denominado Consulta

sobre mudança de local de estágio em parceria com a prefeitura. e a Profa Núbia pediu
inserção de seis pontos: Parecer 4' Relatório de Estágio Probatório da Profa Viviane
Caceres. Processo 23080.42928/2013-47. Requerente Profa Viviane Cacetes de Menezes

Relatório final do estágio probatório da Profa Viviane Caceres. Processo 23080.42928/201 3-

47. Requerente Profa Viviane Caceres de Menezes. Parecer 4' Relatório de Estágio
Probatório do Prof Rafael Início Barbosa. Processo 23080.42665/201 3-76. Requerente Prof

Rafael Início Barbosa. Relatório final do estágio probatório do Prof Rafael Início Barbosa

Processo 23080.42665/2013-76. Requerente Prof Rafael Inácio Barbosa. Parecer 4'
Relatório de Estágio Probatório do Prof Aderbal Silva Aguiar Júnior. Processo
23080.41067/2013-80. Relatório final do estágio probatório do Prof Aderbal Silva Aguiar

Júnior. Processo 23080.41067/2013-80. Colocada inserção em votação. Aprovada por
unanimidade. A seguir. a professora Núbia submeteu a pauta para apreciação e esta foi

aprovada por unanimidade. Assim a pauta da reunião ficou com os seguintes itens: Item l:

Aprovação das atam da 36' e 37' Reunião Ordinária e 38; Reunião Extraordinária do Curso
de Graduação em Fisioterapial A profa Nubia perguntou se havia alguma consideração
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Item 2: Parecer 4' Relatório de Estágio
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Probatório da Profa Viviane Caceres. Processo 23080.42928/2013-47. Requerente Profa
Viviane de Menezes Caceres de Menezes. A profa Claudia leu o parecer. A profa. Viviane

se retirou da sala. Colocado discussão. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade

Item 3: Relatório final do estágio probatório da Profa Viviane de Menezes Caceres

Processo 23080.42928/201 3-47. Requerente Profa Viviane Caceres de Menezes. A profa
Claudia leu o parecer. A profa. Viviane se retirou da sala. Colocado discussão. Colocado em

votação. Aprovado por unanimidade. Item 4: Parecer 4' Relatório de Estágio Probatório do

Prof Rafael Início Barbosa. Processo 23080.42665/2013-76. Requerente Prof Rafael Início

Barbosa. A profa Claudia leu o parecer. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade
Item 5: Relatório final do estágio probatório do Prof Rafael Início Barbosa. Processo
23080.42665/2013-76. Requerente Prof Rafael Início Barbosa. A profa Claudia leu o
parecer. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. atem 6: Parecer 4' Relatório de

Estágio Probatório do Prof Aderbal Silva Aguiar Júnior. Processo 23080.41067/2013-80. A

profa Claudia leu o parecer. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Item 7:

Relatório final do estágio probatórlo do Prof Aderbal Sirva Aguçar Júnior. Processo
23080.41067/2013-80. A profa Claudia leu o parecer. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Item 8: Aprovação dos planos de ensino das disciplinas TCCI. TCCll
Fisioterapia Desportiva, Recursos Terapêuticos 11. Nivelamento das 8; e 9' Fase. Estágio

Supervisionado em Pediatria, Estágio Supervisionado em Traumatologia. Ortopedia e
Reumatologia 11, Estágio Supervisionado Cardiorrespiratória, Estágio Supervisionado em

Neurologia, Estágio Supervisionado em Geriatria e Gerontologia. A profa Nubia disse que

todos os planos de ensino foram enviados em anexo os planos de ensino para análise dos

membros de colegiado. Ela explicou que os planos de ensino das disciplinas de TCCI e TCC

11 foram modificados. A profa Danielle explicou que fol necessário fazer pequenos ajustes

nos planos de estágio no que diz respeito à avaliação dos alunos. Colocado em avaliação

Aprovado por unanimidade. A profa Nubia apresentou as considerações relativas à
disciplina Recursos Terapêuticos 11. Sugeriu que o professor reajuste o cronograma para

postergar a prova substitutiva, REC e fechamento das notas. dado que o conteúdo teórico

da disciplina precocemente. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A profa
Nubia fez as considerações relativas ao plano da disciplina Fisioterapia Desportiva. A profa

Nubia sugeriu também que a prova substítutiva e recuperação sejam também postergadas

Item 9: Aprovação ,4d Referendo/m do plano de ensino de Psicologia. Imagenologia aplicada
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a Fisioterapia e Bioestatística (disciplina de verão). A professora somente comunicou aos

membros de colegiado que os planos de ensino foram aprovados. Item 10: Formas de

avaliação do Projeto Político Pedagógico. A profa Nubia disse que os relatórios relativos ao

protocolo de compromisso estão sendo finalizados e que os documentos necessários estão

sendo preenchidos, A profa Gisele sugeriu que seja feita uma força tarefa para estimular os

alunos a responderem as avaliações da CPA. A profa Danielle disse que o NDE faz um

trabalho constante de avaliação do PPC: além do acompanhamento dos egressos:

coordenadoria de estágios. atividades complementares. A profa Poliana reforçou o esforço

tanto do NDE quanto do colegiado para avaliação constante do PPC. A profa Danielle

reforçou o papel das coordenadorias de estágio e atividades complementares. Item ll:

Divulgação de informações sobre perfil dos alunos egressos. A profa Nubia disse que esta

semana foi realizada a recepção de calouros. Disse que foi apresentado vídeos que foram

gravados pelos egressos. A profa Poliana, membro da comissão de acompanhamento dos

egressos, disse que o questionário foi enviado para as seis alunas egressas e que já está
sendo realizado o relatório com base nos questionários já respondidas. Reforçou que o
questionário será enviado novamente a cada 6 meses. A profa Poliana passou aos

membros do colegiado as respostas a algumas questões. O prof. Rafael Dutra sugeriu que

seja publicado na página do curso do campus Araranguá e a profa Viviane que seja
colocada uma chamada no facebook para falar da disponibilização da avaliação na ata. Item

12: Estratégias do curso de Fisioterapia para diminuir tempo de formação para os alunos

irregulares no curso. A profa Nubia apresentou as estratégias que estão sendo adotadas

disciplinas que são pré-requisito uma das outras foram colocadas em um mesmo horário:
aumento da oferta no número de disciplinas optativas tanto durante o semestre letivo e

durante o verão ou inverno, principalmente para possibilitar que os alunos não fossem
prejudicados com a mudança no PPC, além da oferta de disciplinas obrigatórias com grande

número de irregulares, como a disciplina de Reumatologia= abertura de duas turmas de
disciplina com alto índice de reprovação. Os professores discutiram da mudança gradual da

implementação do PPC de forma a prejudicarem cada vez menos os alunos irregulares:

reforçando que essas modificações permitem que os discentes cursem as disciplinas nas

quais encontram-se irregulares. Item 13: Consulta sobre mudança de local de estágio em

parceria com a prefeitura. A profa. Gisele disse que a transferência da clínica do Bom Pastor

para a nova clinica ampliada. Além disso, três dias do estágio de geriatria irão para o Arroio,
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tendo em vista o maior público de idosos. e três dias da Neurologia virão para nova clínica

Explicou que foi necessário retirar o estágio do CIART pelas dificuldades operacionais

Informes gerais. Item 14: Informes gerais. A profa. Nubia disse que alguns livros da base de

dados da Minha Biblioteca não foram renovados. A profa. Nubia disse que a bibliotecária

sugeriu que os professores façam uma conferência das referências para levar a demanda

para renovação desses exemplares. Não havendo mais nada a ser discutido, a Professora
Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 1 1 h40min, da qual.

para constar. eu, Danielle Soarem Rocha Vieira, lavrei a presente ata que, se aprovada, será

assinada pelos presentes. Araranguá, 16 de março de 2016./''\ ..
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