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ATA D.4 QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DE CURSO DE
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA do Campus Araianguá realizada aos VIN I't I' lIM
dias do mês de MAR(I'O do ano de DOIS MIL E DOZE. na sala 201. do campus Araianguá-
às dezasseis horas e trinta minutos. com a pl'esença dos seguintes membros: Prol'a. Regida
Vasconcellos António- presidente do colegiado de curso: Pior. Gío\,ani l-unardi. Prol" Patrícia
l laas. I'iot'. Rafael C'ypriano Dutra (convidado). representante discente Amei Dalpiaz c
Danieli de (listo (convidada). e Mana Gorcti Alvos Cordeiro como secretária. llavcndo
qu(Irulll. a Pinta. Regida Vasconcellos Antõnio iniciou a reunião dando boas vindas a todos c
apresentando os convidados Prol'. Rathel e a aluna Danieli de Crista. Após. leu os itens dc

l)aula: I" Item: Apreciação e aprovação da ATA da 3" Reunião Ordinária do Colegiada dc
curso da graduação em Fisioterapia realizada no dia 24 de outubro de 201 1: 2" Item:
(.'oilcursos c novos professores: 3" Item: Necessidades de docentes para o curso: 4" Item:
Coordenação de atividades complementares- Fisioterapia 5" Item: Definição de critérios para
oltrta de vagas remanescentes 6" Item: Supervisor de Laboratório. 7" Item:Representação
clisccntc. 8" Item: Mandato do coordenador- 9" Item: Outros que ocorram. Na sequência.
Prof' Resina Vasconccllos Antõnio submeteu ao colegiado a apreciação do primeiro itens dc
pauta: Apreciação e aprovação da ATA da 3" Reunião Ordinária do Colegiado de curso
da graduação em Fisioterapia realizada no dia 24 de outubro de 201]. Ap(}s lleclucna

correção. a ATA lbí submetida à apreciação e apl'o'''ada por unanimidade: 2" Item:
Concursos e novos professores. Prof' Regida I'ez um relato do concurso que ocoircu em
dezcnlbro- e parabenizou o Prof. Ratael por seu desempenho no concurso dose.bando sucesso
na sua cadeira. Relatou também que ocorreu concurso para a área de fisiologia em .janeiro dc
201 2 e que dos 22 inscritos homologados. compareceram somente 09. sendo que nenhum l\)i
aprovado na proa:a escrita a qual é eliminatória e que por esta razão. imediatamente loi
encaminhado à Direção Geral do Campus a solicitação de reabertura do l;dital para
concurso. para o preenchimento das referidas vagas. Visando atender as disciplinas scm
alocução de proftssoies para o semestre 2012-1. 1'oi chamado o segundo colocado clo
concurso para piolbssor substituto. professor Murílo da Rosa. quc assumirá as disciplinas
Nlorl\)fisiologia. (-ínesiología l e Fundamentos de Fisioterapia. A Prol'a. Regida esclareceu
ainda que está sendo avaliada pelo Conselho Universitário uma nova resolução normativa quc
regulamenta os concursos de professores efeti'ç'os da UFSC e que. por não sc saber quando
está sel'á \.,atada. [hí solicitado que o concurso para a área de fisiologia ocona segundo a
icsolução normativa \,agente. ainda que o processo do concurso vá ser mais demorado. 3
Item: Necessidades de docentes para o curso. Prof' Regida fcz um relato das necessidades
dc contratação cle docentes para cobrir todas as disciplinas do curso de fisioterapia. de acordo
com o solicitado pela Direção académica. Considerando-sc o número total dc créditos dc
disciplinas obrigatórias c optati'"as. a regulaillentação das disciplinas de estágio obrigatório.
no qual as turmas não poderão ter mais que seis alunos e que os prol'essores tenllam umas
caldas didáticas média de 1 2 horas aula sel-nasais. seillestralmentc. collcluiu-se quc o curso dc

Fisioteral)ia necessita de mais 26 docentes para completam o seu qt-tadro docente. 4" Item:
Coordenação de atividadcs complementares. Prol. Gio\,aní Lunaldi solicitou ao colegiada
sua dispensa da coordenação de atividades complementares do curso de fisioterapia. uilaa vez
club sua carga de atívidades administrativas ficaria extrapolada de\ido a outras atix,idades por
cle exercidas. Solicitou também o seu deslizamento do Núcleo Docente IZstruturante do curso
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de Fisioterapia. Sugeriu que estas atividades poderiam ser transferidas para o Prof. Rafael
Cypriano Dutra. O colegiado convidou e o Prof. Rafael que aceitou assumir as funções de
coordenador as atividades complementares e membro do Núcleo Docente Estruturante do
curso de nlsioterapia. Sugeriu-se, como encaminhamento, solicitar dispensa do prof. Giovani
Lunardi das atividades supracitadas e pedir a nomeação do Prof. Rafael Cypriano Dutra para
assumi-las, o que foi aprovado por unanimidade. 5' Item: Definição de critérios para oferta
de vagas remanescentes. Tendo em vista que conforme resolução 017/CUN/97, as vagas
disponíveis para os cursos de graduação serão ocupadas segundo com critérios gerais e
específicos do curso, a serem publicados na abertura de Edital de Transferências Internas,
Externas e Retorno de Graduado, a coordenação do curso de Fisioterapia sugere que um dos
critérios específicos para preenchimento destas vagas seja que o candidato já tenha cursado a
disciplina de Morfonisiologia ou Anatomia. A justificativa apresentada pela coordenação do
curso é o fato de que o Laboratório no qual a disciplina de Morfonisiologia, que é pré-
requisito para várias outras disciplinas do curso, não tem condições físicas e materiais para
atender um número maior que trinta alunos, atualmente. A sugestão foi aprovada por
unanimidade. 6' Item: Supervisor de Laboratório. Este assunto não foi discutido, tendo em
vista que ainda não se aplica ao curso de Fisioterapia, pois não tem docentes suficientes para
atuar como supervisor de laboratório. 7' Item: Representação discente. Uma vez que o
discente Cássio da Luz trancou sua matrícula no curso de Fisioterapia e não mais fará parte do
colegiado, a representação discente passa ser a seguinte Amei Dalpiaz (anteriormente
suplente) passa a ser representante titular e a Danieli de Cristo assume a suplência da
representação discente no colegiada do curso de Hlsioterapia. 8" Item: Mandato do
coordenador. Conforme decidido na reunião dos coordenadores de curso de graduação do
Campus Araranguá, os coordenadores dos quatro cursos do Campus terão seus mandatos
encerrados em dezembro de 2012 e, assim sendo, em novembro de 2012, haverá novas
eleições para estes cargos. 9' Item: Outros que ocorram. A Representante discente Amei
Dalpiaz falou em nome da turma sobre o atraso de professores nas aulas sem justificativa.
Prof' Resina disse que atrasos foram devidos a a)ustes de início de semestre, que foram
justificados perante a coordenadoria e, posteriormente, perante os estudantes. Após o término
de discussão dos assuntos da pauta, a prosa. Regina Vasconcellos Antânio encerrou a reunião.
Não tendo mais nada a declarar, eu, , lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será
assinada pelos presentes.


