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ATA D/\ QUADRAGESIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ('OLI;GIADO DO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da quadragésima tet'cena reunião ordinária clo
Colegiada do Curso de Graduação em fisioterapia.
realizada no dia 24 de agosto de 2016. às í01l00miÊI. ila
sala 308 do Campus Araranguá.

l
No día vinte e quatro do mês de- agosto do ano cle dois mil e dezasseis. às dez l)aras- na sala 308
do ('ampus Aiaranguá. reuniram-se os seguintes membros do ColcgiacJo do Curso de
Fisioterapia. devidamente convocados: professor Alessandro paul)enthal. professora Daiana
Cristinc Bundcllen .Jung. prolbssora Danielle Soarem Rocha Vieira. proltssora .lancisa l-ranck
\,'irtuoso. professora I'aliada Penasso Bezerra. proltssora Viviane de l\4enezes Cáccres. discente
W'illían Sil\:a Cardoso sob a Presidência cla coordenadora do Curso de Fisiotciapia. prolbssora
Núbia C'arelli dc Avelar que cumprimentou a todos e havendo quórum. deu por aberta â lcuniã(.).
O discente Willian pediu para acrescentar como 10 item cle Pauta: Representação [)isccnte. A
prata. Núbia pediu para acrescentar como 1 1 item de Pauta - Cancelamento de matricula após a
[hse de t\fuste de maüícu]a. Na sequência. a professora Núbia submeteu a pauta para apreciação
com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da ata da 42" Reunião Ordinária do (-olegiaclo do
curso de graduação em fisioterapia. Item 2: Aprovação ac/ /e/à/ec/r///z de n]atrículas cona carga
horária abaixo cle 20 horas/semanais. Item 3: Apto'ç'ação dos planos de ensino das discíl)Ilhas
Metodologia da Pc'squísa. Neuroflsiologia. Fisioterapia em Pediatria 11. Dcsen\ol\.'imcilto
l lumano. Bioquímica. Item 4: Discussão sobre necessidade de abertura de discíl)liras dc xeião
em 201 7.1. Item 5: Planejamento de oferta de disciplinas optalivas. Item 6: Indelbrímcnlo ac/
/c/i,/cú/z//?? de solicitação de quebra de requisito da disciplina Fisioterapia I'rcvcntixtl.
Reclucrente: Tainara S. Mastins. Item 7: Index'erímento ac/ /e/à/ec/////7 cle solicitação de quebra de
requisito da disciplina Fisioterapia em Traumato-Ortopedia 1. Recluclentc: Bárl)ara Yohana
(-argnin. Item 8: Solicitação de cancelamento de disciplinas para participação em pro.idos dc
extensão. Requerente: Matara Bezerra Guimarães. Item 9: Processo 23080.050006/201 6-56.
Requerente: Aline Fascin Sasso. Assunto: Solicitação de regime domiciliar dc\'ido início da
licença maternidade. Item 10: Representação discente. lteml 1 : Cancelamento dc matricula após
a ltise cle ajuste de matricula. Item 12: Outros quc sulgírem. A seguir passaram a cJiscutii o item
1: Aprovação da ata da 42" Reunião Ordinária do Colegiada do curso de graduação em
fisioterapia. Ata enviada por e-mail. Colocado em votação. Aprovada por unanimidade. Em
seguícJa. item 2: Apro'ração aí/ r(:/2redz/ml de matrículas com carga horária abaixo de 20
horas/semanais. A prole. Núbia apresentou a situação dos alunos quc irão cursar a carga inlbrior
20 horas que leram def'áridos pela coordenação no período de ajuste de matrícula tendo cm vista
que os alunos .iá cursavam as disciplinas necessárias. a saber: Matara Silvo Schncider: Gabriela
Sampaio: Elaiile Damiani Daniel: Stephanie de .lesus Santos: Wlisses de Oliveira Boigcs:
Rollerta Cecília da Silo.,eira: Amando dos Santos: Gilmar Víeira: .Tuliaila Possamai: l)ignara
Coelho l\leio: Karen Panito: Suellen dos Santos Nazário. A prata. Núbia l)ediu que constasse cm
ata club fol solicitado pala o aluno Wlisses de Olíveila Borgas que se matriculassc na disciplina
cie N/letodologia pala integralizar a carga horária do curso e ele disse quc elc irá tentar valicJai a
disciplina. ,\ prole. Núbia explicou para o aluno que a validação não necessaiiamcnte irá ocorrer.
Dessa f\)rma. ela realizou matrícula compulsória do aluno na disciplina e orientou entrai coi]] o
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processo de validação. Os seguintes alunos ficaram com carga horária
abaixo de 20. não

/n . . - : .. .. /n,...l --- .

procuraralu a coordenação e foi necessário realizar matricula colnpulsoria: Genaina
C'ardoso:

l\daria Eduarda Lineares: Luas Gustavo Burigo: Etick Becker Salgado e l lu)ri de Souza juiz. A
seguir. item 3: Aprovação dos planos de ensino das disciplinas Metodologia da Pesquisa,
Neuroüisiologia, Fisioterapia em Pediatria 11, Bioquímica. Colocado em discussão. (-'olocado
eln votação. Aprovado po!' unanimidade. Na sequência. Item 4: Discussão sobre

necessidade

discutido em NDE. A prosa. explicou para os membros do colegiado que em deconência da
necessidade dos alunos da 6" c da 7" fases cursarem o estágio de observação- o que comprometeu
o tempo lix're para realização das optati''.'as. Além disso. a disciplina.de libras foi cancelada no
semeslie anterior em recorrência de questões financeiras. A prol'a. Núbia apiesenlou os horários
das disciplinas da 6" e 7" f'ase e explicou que para o próximo semestre será necessário ajustar os
horários dessas t'ases para incorporar o estágio de observação. Disse que as proléssoras
substitutas que irão entrai' na vaga. A prof'a Danielle falou que o próximo coordenador terá que
analisar os históricos da 6" e 7 fases para vel quais disciplinas esses alt-anos ainda lltecisam
cursar. Colocado em 'rotação a abertura de optati'ç'as no verão com disciplinas prioritárias para a
6 e 7 1'ases. Apto''-'ado poi' unanimidade. Posteriormente. item 5: Planejamento de oferta de
disciplinas optativas. A prol'a. Núbia explicou que precisa melhorar a estratégia para ol'efta de
disciplinas optativas. Explicou que seria necessário ofertar cerca de 3 disciplliaas por semestre. A
praia. Daiana sugeriu ofertar na 8" e na 9" fases disciplinas concentradas em 2 meses. Após item
6: Indeferimento aí/ regeredz/m de solicitação de quebra de requisito da disciplina
Fisioterapia Preventiva. Requerente: Tainara S. IWartins. A prata. Núbia explicou a situação
da aluna que solicitou quebra da disciplina de Saúde Pública para cursar a discipli.na de
Fisioterapia Pre'ç'ente''-a. Mas. como é pré-requisito da disciplina. o pedido

l\)i inclelerido.

Apto'''ado por unanimidade. A seguir. item 7: Indeferimento ad r( xerez/um de solicitação de
quebra de requisito da disciplina Fisioterapia em Traumato-Ortopedia 1. Requerente:
Bárbara Yohana Cargnin. A prosa. Núbia disse que a aluna pediu para quebrar o pré-requisito
de Cinesioterapia para Traumato-l. Mas- como é pré-requisito da disciplina. o pedicJo lbi
indeferido. Apto''-'ado por unanimidade. Na sequência. item 8: Solicitação de cancelamento de
disciplinas para participação em projetos de extensão. Requerente: May'ara Bezerra
Guimarães.'A aluna pediu cancelamento de [munologia e Metodologia de Pesquisa. Como a
aluna está curvando o semestre respeitando a carga horária mínima. não foi possível indefêrír o
pedido. Mas. a pool-denação reconaendou na solicitação que a paio.ridade tem que ser o
cumprimento das atividades obrigatórias do curso. Aprovado por tmanimidade. A seguir. item 9:
Processo 23080.050006/2016-56. Requerente: Aline Fascin Sasso. Assunto: Solicitação de
regime domiciliar devido início da licença maternidade. A prata. Núbia apresentou a
solicitação da aluna. Colocado em discussão. A prata. Núbia explicou que umas das disciplinas.
que é Anatomia 1. tem alto percentual de prática. não sendo possível o tratamento domiciliar para
esta disciplina. Dessa forma. colocado em votação o tl'atamento domiciliar para todas as
disciplinas. excito Anatomia 1. Apto''.'ado por unanimidade. Colocado eln '.'citação tratamento
domiciliai' para Anatomia 1. Reprovado por unanimidade. Será sugerido para. a aluna o
trancamento da matrícula. Após. item 10: Representação discente. O aluno W'illian explicou
que o discente Romeu de Souza Neto (14202461) irá ser seu suplente no colegiada. A prole.
Núbia disse que a aluna Thaise está faltando muito e precisa pelo menos .justificar as ausências.
Aprovado poi unanimidac]e. Ato contínuo. item ] ] : Cancelamento de matricula após a fase de
ajuste de matrícula. A prosa. Núbia explicou que uma aluna solicitou o cancelamento de
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matrícula após a nlnalização do prazo para ajuste excepcional de matrícula. A professora
informou que indeferiu o pedido, pois é preciso manter os prazos para encaminhamentos ao
DAE. A aluna, não satisfeita com o posicionamento da coordenação, recorreu ao diretor Geral do
Centro para intervir no processo. A Professora Núbia informou que mesmo após a solicitação do
Diretor, manteve seu posicionamento de negar o cancelamento da disciplina, já que não trata-se
de motivo excepcional. O Diretor informou que a aluna poderia entrar com pedido ao colegiado.
A Professora Núbia apresentou o pedido ao colegiado e após votação por unanimidade indeferiu
o pedido de cancelamento da disciplina. A seguir, Item 12: Outros que surgirem. Como
informe, a prata. Núbia disse que ligou para o DEN e que a Prosa. Tereza explicou que o
regimento que rege a eleição de coordenador é antigo e se aplica principalmente para os cursos
mais consolidados. Em caso de ausência de chapas de professores fora do estágio probatório,
podem-se considerar as chapas de professores em estágio probatório. Por fim, Não havendo mais
nada a ser discutido, a Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
retmião às 12h00min, 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, 24 de agosto de 201 6.
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