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.,VI'.,\ [)A TRI(iÉSIM/\ NON.\ REUN]ÃO OR])INÁRIA[)O(.'oL]:(i]/\])O ])o(.'] IRS( ) 1)1
GRADUA(,'ÁO EM I''lSIOTl:R/\PIA

Ata da {l'iaésillla nona reunião OI'ciinária do Colegiaclo clo
C'uivo de Graduação c]]] l;isioteríipia. tcali/aLIa i]t] dií] :0
clc al)ril dc 201(i. iis 081l20tilii). na salzl 30(1 tlo ( ailll)us
A i'a rangti á

l
No dia vinte de abril do ano de dois mil e clezesseis. às oito horas c vinte minutos. nti sala 3o6 clo
(. alnflus /\laranguá. reuniram-se os seguintes membros clo C'olegiado do (urso clc I'isiolcrtlllia.
dc\ icjanlente convocados: proltssora Danielle Soares Rocha Vieila. Marcclo Zannin cla Rosto.
})rolbssoia l\'líricli Denardi l,emana. proítssora Viviane de l\4cnezes (. áceres. prolbssoia Palinha
Pcnasso Bezcna. clíscente Romeu .loaquim de Souza Neto sot) a Presidência da cooidcnaciora clo
Curso de l isíotcral)ia. ploftssora Núbia Calelli cle Ax,dai que cumprimentou a todos c havcnclo
clu(\ium. de'u por aberta à reunião. A plofa. Núhia inlbrmou que a l)rofbssonl l)aiana ( ristiilc
Bundchen .luilg e a l)rolbssora .laneisa Franca Virtuoso .lustillcaram a ausência na rcuiltão
lilll)finou taillhém. quc Q flrolessor o departanlcnlo de TI( iiá inclical um novo mcnlllio l)aitl
l)articipar do calculado. l)oís o l)ioíbssor Gio\.ani não poclcrá sei mais MCHlLlrO do mesmo. uilla
vcz luc al)tcscntou três lbltas consecutivas. Disse ainda. club não icccl)cu os nonlcs los l o\os
integrantes discentes clo colegiada. AI)ós. a proltssora Núhia submeteu a l)aula alara ttllrcciaçiio
com os seguintes Itens: Item 1: Apto\ação da ala da 38" Reunião Urdir:tritt c 39" Rcutliã(l
1:).{1aorclinária do Curso de Graduação cm Fisiotciapia. item 2: Adro\ação c/(/ /(:/c/c'(/////? (]c
modillcaçõcs no plano de ensino da disciplina Fisioterapia ejll Ncutologia l. Item 3. ['roccsso
]3080.0+5790,2013-38. Requereme: Gisele Aguslini Lovatel. Assunto: Parecer do 4" Rclato]io
clo Estádio Protlatóiío. Item 4: 1'rocesso 23080.045790.'2013-38. Rccluercilte: (}isclc .\gustini
l.o\atei. ,,\sstinlo: Palecei do iclatorlo liiaal dcl Estauio Probatorio. ltcnl ): Processo
33080.056+88.]013-13. Requerente: Milicli Dcnttrdi dimana. /\ssunLo: I'arcccr do 4'' Rclatorio
clo l;slá=lo Ptobatório. Item 6: Processo 23080.056488.'2013-13. Rcqueicntc: N,liricli l)cnardi
l.emana. .'\ssunto: Parecer clo relatório final do Estágio Probatório. Item 7: Adro\ação l loitirios
2016.2. Item 8: Divulgação cle inlbmlações sobre perlll Lias alunos cgrcssos. Item 9:
Inlt)n laçõcs visita do ME(.. Item 10: Inlbmacs gerais. A plola. Núbia solicitou a inclusão clc
mais cinco itens de pauta: 1. Processo 23080.031729/2015-75. Requerente: .lancisa l-ltttll{
Virtuoso. ,\ssunto: Padecer do 2' 1i.clatório do Estágic] I'rohatório: 2. Pioccsso
23080.031729./2015-75. Requerente: cone .loyce CeDIa Schneidcr. Assunto: Palcccr clo I'
[iclatólío dot;stágio Probat(\río: 3. A])lo\:ação tios planos dc ensino (icnética: 4. Rc\aliclação (lc
diploma estrangeiro do curso clc llsiotcraflia: 5. Iml)acto pedagógico l)ara alunos coill clocnças
clínicas. Os pontos l\)iam aprovados e cliscuticlos na seguinte orclcill: item l: I'roccsso
23080.{)31729/2015-75. Requerente: Jancisa Frank Virtuoso. .Assunto: I'arcccr do 2''
Relatório do Estágio I'robatório. O I'rol. Anclerson- nlenlbro da coillissão clc aillllisc clo
piobal(\rio da lequelente. leu o relatório c emitiu parccel lbx:fiável. ('olocado votação. .\l)ro\ ado
flor unanimidade. Em seguida. Item 2: 1'rocesso 23080.045790/2013-38. Requerente: Gisclc
.4gustini Lovatcl. Assunto: Parecer do 4" Relatório do Estiigio Probat(brio. o 1)roí.
Rceinaldo. mcml)ro da comissão. leu o relat(brio c emitiu l)arcccr l1lvorilvcl. (olocaclo cin
discussão e cm \citação. Aprovado por unanimiclacJc. A scguii- item 3: 1'roccsso
23080.0+5790/2{)13-38. Requerente: Giscle Agustini Lovatcl. Assunto: Parecer do rclat(brio

K-..i..})ü- l."vH,'-' . . .'
:.,óí.y

j

4

5

6

7

8

9

! o

Ê 6

i 7
i 8
l c)

:()

3 1

23

25
26

27

28

:9
3()

32

).)

35

37



©
SERVIÇO PúBLiCO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS ARARANGUA-ARA

RUA PEDRO JOAO PEREIRA. NO 150, BAIRRO MATO ALTO - CEP 88900-000 ARARANGUA SC
TELEFONES: -p 55(048) 3721-6448/ + 5S(048) 3522-2408/ FAX + 55(048) 3522-2408

www .ara ra ng ua . ufsc .br
final do Estií2io I'robatório. O Prol. Rcuinaldo. membro cla comissão. lcu o rcltit(Ido c cil iliu
l)arcccl Ih\or:lxcl. Colocado \citação. Adro\ado Flor unanimidaclc. Postcrionllcntc. itcni :
Processo 23(180.056488/21]13-13. Requerente: l\'liricli Dcnardi Limana. /\ssunto: I'arcccr do
4" Relat(brio do Estágio Probatório. O I'rof. Rcginalclo. mcmllro cla comissão. lcu o rcl tt\i io c
cjllitiu l)arccel lbtorávcl. ('olocado cm discussão. Em \citação ''\lho\ado l)or ul l itlliclaclc.
.ÀI)(is. item 5: 1'roccsso 23081).056+88/2(113-13. Requerente: l\liricli l)enardi Limana.
..\ssunto: Parecer do relat(brio final do Estágio Prohatói'io. O Prol. Rcgintildo. mcnllllo ci
comissão. leu o rclat(\rio e cnlitiu parecer Ihtorá\cl. (.'olocaclo em \citação. /\llroxaclo l or
unaninlidadc. Na sequência. item 6: Processo 231)80.031729/2(]15-75. Requerente: lona .lollcc
CeDIa Schnei(Jer. Assunto: Parecer do 1" Rclat(brio do Estágio I'rol)at(iria. o I'rol
Rcuinalclo. incmbro da comissão. leu o rclat(\rio c emitiu flarecci lUTará\cl. (olocaclo cnl
votação. .\provado flor unanimidade. A seguir. item 7: Aprovação da ata da 38" Reunião
Ordinária e 39" Reunião Extraordinária do Curso dc Graduação em Fisiotcrapill. .,\ l)rollt.
Nútlia inl\)amou quc encaminhou a todos os membros as alas cm questão pala análise c iilscrção
c considerações. Ap(is. questionou aos membros do colegiada sc gostariaill dc elêtuar ttlyuilla
naodillcação nas alas e colocou cm votação. Aprovado por unanimiclaclc. Ato contínuo. item 8:
Apto\:ação ríí/ /'e/2/'eí/zí/zz de modiHicaçõcs no plano dc ensino da disciplina Fisioterapia cm
Neurologia l. .\ prole. Nútli8 apresentou o plano dc ensino com os a.lustcs clo coiltcúclo
1)10gjamático. .'\ Frota. Aclriana inlbrmou que irá inicial as aulas mais cedo c a prolli. (iisclc ini
minisuar uma aula para a Prole. Adriana. Após item 9: Aprovação Horários 2016.2. ,'\ llrollt.
Núl)ia apicscntou os horários 2016.2. 1;aplicou quc a alocução tias ciiscil)Ilhas llii lüilti
rcsl)citando os pié-rccluisitos .ió dellnidos em colegiada c tentando aumcnlai o tcinllo li\ ic l)itrii
estudo e l)arlicipação em oullas alí\ idades. Inlbrmou aos mcml)ios do calcetado club os hoi-ittios
ll.)ralll discutidos pelos mcmbrcls do NDE para pronlovcr melhor it)nllação acaclêmica lhos

discentes. .\l)f)s discussão. colocado cm votação. .'\l)sovado por unaniillicladc. /\ seguir. item 10:
Api'ovação dn plano dc ensino Genética. A l)rolbssora Nútlia iillt)nllou tluc o lllano clc ensino
cla disciplina clc (icnélica l\)i discutido l)clo NI)I' c club cncaminllou previamente aios incml)ros
clo colegiada faria análise. A l)roltssora Núl)ia questinou se algum nlctllbro do colcgiacln gostaiill
clc clbtuai- alguma consideração. Colocado em alliovação. /\piovaclo flor uilaninliclutlc coill
l)ctlucnas alterações. Na sequência. item ll : Processo 23080.018912/2016-66 - Revalidação dc
diploma estrangeiro do curso dc nisiotcrapia. '\ praia. Núhia al)rebentou o llroccsso clc
ti liclação aos mcnlbros do colegiada. Explicou as lccomcnclaçõcs para lc\alitlação scguilclo a

legislação vigente. A ptollt. Nubia colocou cm discussão a criação dc uma comissão indica l l
l)clo colegiada. l-oi indicado o HcIHC dos prolbssores Alexai)drc fç'lal-cio Nlarcoliilo. .\lcssailtllo
llaullcnthal. .,\llgélíca Cristianc Ovando. C'alagado cm Notação. /\provado l)or unaniinicl;iclc.
I'osLcrloimclltc. item 12: Impacto pedagógico para alunos com doenças crónicas. ,'\ llrola.
Ntit)ia cxl)ligou club esse ponto foi disculiclo na 16" Reunião [xtlaorclináiia dc NI)l . so]lrc alunos
com doença clõníca (lue excedam 25% de faltas. Disse quc lbi discutido club o aluno dc\clá
aflrcscntar toda a documentação necessárííi l)ara a cootdcnação ao início clo semestre lctixo ou
assim (luc souber do diagnóstico cla doença e club a coordenação será rcsl)onsavcl l)ot- conltiilicai
os l)loibssorcs das disciplinas cla Ihsc cn\ol\ icja. l:\plicou club o NI)L clcllniu cine as scguintcs
discil)lhas com caráter l)iático não melão passíveis cJc lblta acima dc 35%,: ,:\natomill l c ll.
[3í\']] A. Descnvo]vimcnto ] humano. Recursos lerapêtuicos lc 11. 1. isiolcrapia[)cmlaloluilcionítl.
l;isiotci'iiFlia clll Tt'atilllíitolouia ll c Estádios. (.'olocttdo elll cliscttss:lo. C'olocítclo clll \t)Ilação.
.\l)ro\ado por unanimidade. /\ prol1l. Poliana c o l)rol. f\4arcelo sugcritai l (luc sc.la tra,'ido l)ülti n
colegiada caso a caso cm situttções dc e\trai)o]alem ]5'H, elas Ihltas. A seguir. item l.l:
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Divulgação de informações sobre pernil dos alunos egressos. A prosa. Poliana disse que
finalizou e entregou para coordenação do curso o Relatório referente a primeira turma de
egressos. Apresentou um resumo sobre o Relatório. A Prata. Poliana irá solicitar a secretaria
para divulgar o Relatório na página do curso e disse que o questionário usado sotlerá alguns
ajustes para a próxima turma de egressos. Após, item 14: Informações visita do IWEC. A prole.
Núbia explicou que foi entregue o último relatório relativo ao protocolo de compromisso c disse
que será enviado novamente para os professores o e-mail cobrando a atualização das
informações. Na sequência. item15: Informes gerais. A prosa. Núbia disse que a CPA enviou
memorando com solicitando as ações desenvolvidas para melhoria do curso. E que a
coordenação respondeu à solicitação e a CPA respondeu favoravelmente ao retorno cla
coordenação, reconhecendo os esforços para a melhoria do curso, e solicitou que as melhor'ias
sejam divulgadas para os discentes. ]nforlnou quc os a]unos das turmas 2016.2, 2017.1 e 20] 7.2
serão avaliados pelo ENAD; disse sobre a importância da participação dos alunos e que a não
participação impossibilita a obtenção do diploma. Por Hlnl. Não havendo mais nada a scr
discutido. a Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a )'eunião às
1 0h, da qual, para constar, eu. Danielle Sobres Rocha Vieira. professora, subcoordenadora do
curso. lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá. 20 de
abril de 2016.
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