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AT/\ D.'\ QU.ADRAGESIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO(-OLECIIAI)O[)O
CURSO DE GRADLJAÇÁO EM FISIOTERAPI.A

Ata da quadlagésima primeira reunião ordinária clo
Colegiado do Curso de Graduação em risioterapiü.
realizada no dia 1 5 c]e .Junho de 2(]1 6. às 08h20;nin.
na sala 308 do Campus Aialanguá.

l No dia quinze de.junho do ano de dois mil e dezasseis. às oito horas c vinte minutos. na sala 308
] do Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do Curso cjc
3 ITisiotcl'afia. dex:idamente con''.'ocados: prol'essora Vixiane de l\4enezes C'amei'cs. Nliricli l)cnarcli
.i L.emana. .lancisa Fianck Virtuoso. Nubia Carelli. Danielle Soarem Rocha Vicira. (liisclc Aguslini
q l.ox:atei. Rafacl Início Barbosa. Ratael Dutra. Daiana Cristine Bundchcn. N'Tarcclo Zanill c
6 discentes I'haise e W'illian. sob a Presidência da coordenadora do ('urso dc I'isiotcrtillia.
7 ptoltssora Núbía Carelli de Avelar que cumprimentou a todos e lla\:ando qu(\rum. dcu por ahcita
8 à reunião. Na sequência. a prolessola Núbia submeteu a pauta para apreciação com os scgutntcs
9 itens: Item 1 : Aprovação da ata da 40' Reunião Ordinária do Colegiada do Guisa clc graduação

10 cm fisioterapia. Item 2: Apro'.ação das modiílcações nas ementas das disciplinas dc l)sicologia.
l l l)poética e atenção a portador-es de deílciêncía. Item 3. Apto'''ação dos planos dc ensino mitra o
1] scnlcslrc activo 2016.2. Item 4: 1'rocesso - 23080.062571/20}5-85. Apreciação do l)cimeiro
13 1elat(\rio de estágio piobatório do Prof. Alexandre Marcio fi4arcolino. Relator: R:tlücl [)urra.
1+ Item 5: Processo - 23080.062571,/2015-85. Apreciação do segundo relat(\rio dc estágio

is l)rohatóiio do Prol'. Alexandre Nlarcio Marcolino Relator: RaLheI l)urra. Item 6: Procc:sso:
16 23081).032901/201 6-99. Pedido de afastamento paltt estágio Pós-Doutoral da ProlLssoia Viviítnc
17 de l\4enczes Cacetes. Relatora: Cristiane Cristiane Meneghelli Rudolph. Item 7: Processo
18 :3080.03 1 938./201 6-08. Assunto: Afastamento para formação nível pós-doutorttdo I'rol'. ,\clerllal
19 Silvo /\guiar .lunior para o período fevereiro/2017 até fevereiro/2018. Relator: Alcxanclre Nláicío
:o Marcoliiao. Item 8: Processo dc \,alidação de diploma cstrangeito. Relator: '\lexandrc N/lárcio
31 N.laicolino. Item 9: Processos tlansltrências e ietomos. Item 10: Inlbrmaçõcs so])re x:imita (]c

ii ini:a'iil li :l iliitlli:EXiiiili 'i:C:ii:lil11
ll IClihl;.=;iÚ=XU'illllll 111 fll:ll.ll:ll:ÜIU::lil
28 l)oi unanimidade. Item 2: Processo 23080.031938/2016-08.

Assunto: Alhstaillenlo l)tira
...Í..].. Í'*..,x".xs..'..'af)17

29 lormaçao nível pós-doutorado Prof. Aderbal Sil'ta Aguiar .Juntar par.a .o l)Criado lb\eiciro..!017
]o até t\nereiio,/201 8. Relator: Alexandre Márcio Matcolino. A prof'a. Nubía passou a l)alavra l)tira
3 1 0 Prol. Alcxaildie lcu seu relato e parecer fa\,arável ao albstttmento do l)iofLssor. (-olocadn cm
32 discussão. Colocado em votação. Apiovaclo por unanimidade. A proltt Nuhia inlbimou o
33 poslcioilamento do conselho que os professores que assinaram para minigral as discil)lidas do
3] professor alistado de''«:eito assumir as disciplinas enquanto os substitutos não l\)lcill contialaclos.
3s ltcin 3: Processo de validação de diploma estlangeíro. O pior- Alexandrc cxlllicou quc it)i
36 . flutalicado um novo parecer do MEC 309/201 5 que a comissão responsável pelo processo seguiu

;.-'Y//.,''' }T ÇF'l-.- .-.Fb''-: .I" !
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para embalar o parecer. O prof. leu o relato destacando pontos importantes relativos ao processo.
Em seguida, leu o parecer não favorável à validação do diploma em decorrência do não
cumprimento de diversos pontos previstos. Colocado em discussão. Colocado em votação o
indeferimento do pedido da validação. Aprovado por unanimidade. Item 4: Aprovação das
modificações nas ementas das disciplinas de psicologia, bioética e atenção a portadores de
deficiência. A prosa Nubia explicou que este foi uin item de pauta amplamente discutido no
NDE para adequar ao conteúdo de direitos humanos. Colocou em discussão. Colocado em
votação. Aprovado por unanimidade. Item 5. Aprovação dos planos de ensino para o semestre
letivo 2016.2. A prosa Nubia explicou que o NDE achou interessante dividir os planos de ensino
em quatro eixos temáticos (traumato/ortopedia/reumatologia, cardiorrespiratória, neurologia
/pediatria, saúde coletiva/saúde da mulher para possibilitar maior integração vertical e horizontal

entre as disciplinas. A prosa Nubia apresentou aos membros do colegiado todas as disciplinas
que foram alocadas em todos os eixos temáticos. Para o eixo de traumato/ortopedia/reumatologia
foram colocados em votação todos os planos de ensino, exceto: NeuroHisiologia, Estágio
Supervisionado em Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Reumatologia 1, Patologia, Para o eixo
saúde coletiva/saúde de mulher, foram colocados em votação todos os planos de ensino, exceto
Fisioterapia Preventiva. Para o eixo cardiorrespiratória, foram colocados em votação todos os
planos de ensino, exceto Bioquímica e Neuroüisiologia. A prosa Daiana sugeriu que para .o
próximo semestre a disciplina de Epidemiologia entre no eixo cardiorrespiratória. Para o eixo de
pediatria e Neurologia, não foi possível realizar a aprovação de nenhum plano.. As disciplinas
que Bioestatística, Toxicologia, Miscroscopia, Nivelamentos de 8 e 9 fase e estágio de geriatria
foram enviadas a posteriori para os professores. Foram colocados em votação..Aprovado p.or
unanimidade. Faltam dessa forma aprovar os seguintes planos de ensino: Neurofisiologia,
Bioquímica, genética, histologia e embriologia, fisioterapia preventiva, fisioterapia eln pediatria
11. bioestatística, metodologia da pesquisa, Imagenologia, e disciplinas de eixo
neurologia/pediatra (desenvolvimento humano, fisioterapia em neurologia l e 11, fisioterapia, em
pediatria 11, psicomotricidade, recursos 1, atenção a portadores de necessidades especiais, estágio
de atenção a portadores de necessidades especiais, estágio em pediatriaLestágio em neurologia.
avaliação do desenvolvimento infantil). Item 6: Processo - 23080.062571/2015-85. Apreciação
do primeiro relatório de estágio probatório do Prof. Alexandre Marcio Marcolino. Relator:
Rafael Dutra. O prof Rafael Dutra disse que este processo foi avaliado em reunião de
departamento no semestre passado. Mas que foi recomendado pelo prof. Marcos Vinicius da
CPPD que o processo fosse apiedado também no colegiado do curso. O prof. leu o parecer e
relato favorável. Colocado en] discussão. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.
Item 7: Processo - 23080.062571/2015-85. Apreciação do segundo relatório de estágio
probatório do Prof. Alexandre Marcio Marcolino Relator: Rafael Dutra. O prof. Rafael Dutra leu
o parecer e relato favorável. Colocado em discussão. Colocado em votação.. Aprovado por
unanimidade. Item 8: Processo: 23080.032901/2016-99. Pedido de afastamento para estágio
Pós-Doutoral da Professora Viviane de Menezes Cacetes. Relatora: Cristiane Meneghelli
Rudolph. A prosa Cristiane leu o relato e pal'ecer favorável ao afastamento da professora
Viviane. Colocado em discussão. A prosa. Nubia perguntou quais foram os professores que
assinaram para ministrar as disciplinas da prosa, se necessário, Danielle, Nubia, Cristiane e
Gisele. Colocado em votação. Aprovado por uln 01 de março de 201 7 a 28 de fevereiro de 201 8.
Item 9: Processos transferências e I'etomos. A prosa. Nubia explicou que foram abertas 25 vagas
e que foram solicitados 7 pedidos de transferência. A prosa Nubia pediu professores se
disponibilizassem para participar da comissão. A prosa. Janeisa e Daiana e o prof. Marcelo se
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disponibilizaram pata realizar avaliação dos pedidos. Item 10: Informações sobre visita de
reconhecimento da comissão INEP. A prosa. Nubia reforçou que a visita será realizada dos dias
29 de .junho a 01 de julho e o prosa Rafael Dutra relatou sua experiência na última visita. Item
1 1 : Estágios da 8' fase. A prosa Nubia explicou que a partir do próximo semestre o estágio da 8'
fase terá 100 horas. Item 12: Outros que surgirem. Por fim, Não havendo mais nada a ser
discutido, a Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às
10h, da qual, para constar, eu, Danielle Soares Rocha Vieira, professora, subcoordenadora do
curso, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 18 de
maio de 201 6.
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