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,'\I'A D.A QUADRAGÉSIMA SEGLJNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO[)o
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTl:liAPIA

Ata da quadragésinla segtlnda reunião ordin:Iria do
(-olegiado do Curso de Gi'aduação em Fisioterapia.
realizada no dia 18 de .julho de 2016. ãs 08h2(]nlin. ila
sala 308 do Campus Araranguá.
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No dia dezoito cje julho do ano de dois míl e dezasseis. às oito horas e vinte minutos. na sala 308
do (.impus Alar'anguá. reuniram-se os seguintes membros cjo (.olegiado do Curso de
l:isloterapia. devidamente convocados: prol'essora Daiana Cristine Bundchcn .lung. proltssora
l)anielle Soarem Rocha Vieira. pool'essora .Janeisa Franck Virtuoso. Marmelo Zannin da Rosa.
piolbssora Mirieli Denaldi Limana. Raíael Início Barbosa. professora Vi\iene de Menezcs
Cáccrcs. discente W'illian Salva sob a Presidência da coordenadora do Curso de Fisioteral)ia.
f)!otbssora Núbía Carelli de Axelal que cumprimentou a todos e ha\ando quórum. creu por at)efta
à reunião. Na sequência. a prol'essora Núbía submeteu a pauta pala apreciação com os seguintes
itens: Item 1 : Aprox'ação da ata da 41" Reunião Ordinária do Colegiada do coiso de graduação
em llsíoterapla. Item 2: Processo 23080.032482/201 6-95. Assunto: Solicitação de tlansleiêtlcia
extensa do curso de fisioterapia/UNESC pala o curso de í;isioteiapia UFSC'. .Torce Sérvio
Santlnolli. Item 3: Processo 23080.032352./2016-52. Asstmto: Solicitação de translbrência
cxtenla do curso de Farmácia/UNISUL para o curso de fisioterapia IJFSC. Marina Della Borgas.
Item +: Processo 23080.032373/201 6-78. Assunto: Solicitação dc transferência externa do curso
clc fisioterapia,/ULBRA para o curso de l;isioterapia L-rFSC. Solicitante: Denisc Trajano dc
Souza. Item 5: Processo 23080.033234/2016-61 . Assunto: Solicitação de tianslbrência extcn a
do curso de I'isíoterapia/UNIVALI para o curso dc l;ísioterapia l rF'SC'. Solicitanle: Rutlia fK4ait'a

[::antini. item 6: Processo 23080.03321 9/201 6-] 3. Assunto: Solicitação de transltrência externa
clo curso de Fisioterapia/l-JNIVALI pala o curso de l;isioterapia [JFSC. So]icitantc: Bruma Games
Pcrclra. Item 7: Processo 23080.032365/2016-21 . Assunto: Solicitação de translbrência cxtcma
do Guisa de Fisioterapia/ULBRA para o curso de fisioterapia l.JFSC. Solícitante: Andressa
Trajado de Souza. Item 8: Fomlação de comissão eleitoral l)ara eleições para ('oordenadoi e
sub-coordenador clo curso de Fisioterapia. Item 9: Aprovação planos de ensino clãs disciplinas:
Biologia Celular e Molecular. Genética. Fundamentos de Fisioterapia. llistología c Enllariologia.
pie\:cnli\a. Metodologia da pesquisa. Desenvolx,imenso humano. imagenologia. Negro 1. Ncuro
11. Pccliatria IT- Estágio eill Fisioterapia Traumato-Ortopedia 1. Estágio Pcdiatiía. TCCI. TC(.ll.
Estágio Fisioterapia em Neurologia. Item 10: Requerimento para abertura cje disciplinas
ol)rigalórias de in'çenlo Farmacologia e Fisioterapia em Reumalologia. ltemll: (.monograma
flama as reuniões ordinárias do (.olegiado para o semestre activo 2016.2. Item 12: Relat(\rio dc
ax:afiação do ME('. ]tem ]3: Outros que surgirem. A seguir passaram a discutir o item l:
Aprovação da ata da 41' Reunião Ordinária do Colegiada do curso de graduação em
fisioterapia. (-alagado em votação. Aprovado por unanimidade. En) seguida. item 2: Processo
23080.032482/2016-95. Assunto: Solicitação de transferência externa do curso de
fisioterapia/UNESC para o curso de fisioterapia UFSC. Joy'ce Sérgio Santinoni. A prolit.
Núbia apresentou os resultados dos processos de translbrência quc abram analisados pela
comissão lolmada pelos professores Marcelo Zanin. Datada Bundchen e .laneísa Virtuoso. O
pioccsso do item 2 fhi indeferido por não atender edital. A seguir. .item 3: PWccsso
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item 8: Formação de comissão eleitoral para eleições para Coordenador e sub-coordenador
do curso de Fisioterapia. Os prol'estores Marcelo Zanin. a prof'a Mirieli e o discente Willian
irão compor a comissão eleitoral. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir.
item 9: Aprovação planos de ensino das disciplinas: Biologia Celular e IVlolecular,

n$üM: Kln x \: :vuii?sii
Fisioterapia em Neurologia. A piora. Núbia disse que os planos que í'oraln apl'ovados pelo
NDE e enviado pelos professores por e-mail. Colocados en] votação. .Aprovado por
unanimidade. Dos seguintes planos de ensino ainda faltam ser apto''-?dos: Neuroülsiologia.
Estágio em Portadores de Necessidades Especiais. Metodologia da Pesquisa. Bioquímica.
Desenxoh'imenso Humano e Pediatria 11. Após: item 10: Requerimento para abertura de

disciplinas obrigatórias de inverno Farmacologia e Fisioterapia em Reumatologia A proa.
Núbia trouxe para o colegiado o pedido dos alunos para oferta das disciplinas de

inverno

Farmacoogia e Fisioterapia em ReLmaatologia durante o p.eríodo de int'erno. Os alunos
argumentaram no pedido que não foi possível ef'etuar as discip.li.nas no decorrer do semestre

tive devido a claoque de' horários. Contudo: a prof'essora Núbia esclal-eceu qtn coloque dc
horário não é justiílcativa. pois as disciplinas de Imunologia. ReLmlatologia e Fanllacologia
coram isoladas na alocação dos horários .justamente para não dai choque de horário com

outt'as

disciplinas até a 6" fase. Disse também. que somente em 15 dias não é.possí''.'el opetacionalizar
cle coima clidática as duas disciplinas. Além disso. não existe pl'ofessor pala ministram as

disciplinas no período de inverno. Colocado em discussão. Colocado em lotação. I'adido
indeferido por unanimidade. Ato contínuo. item 1 1 : Cronograma para. as reuniões

ordinárias

do Colegiado para o semestre letivo 2016.2. A prosa. Núbia explicou que lbi
necessário

antecipar as reuniões de NDE para lmaa semana antes das reuniões de colegíado. Dessa lbmla. as
reuiaiões do colegiado serão nas quartas quartas-feiras do mês. Colocado em ''.'citação. Aprox'ado
f)or unanimidade. A seguir. item 12: Relatório de avaliação do MEC. A prof'a. Núbia leu
alguns pontos do relatório do MEC pat'a os membros do colegiado para os itens pontuados em 3

itiiüal il !:l:;ü 11: í ll lln lli
nada a ser discutido. a Professo111 Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encenada a
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eu. Danielle Soares9h20min, da qual, Rocha Vieira. professora
subcoordenadora do curso, lavrei a presente ata que,

as para
aprovada, será assinada pelos presentes

Araranguá. 18 dejulho de 2016.
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