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ATA DA SEXAGÉSIMA QUINTAREUNIÃOORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO 
DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da sexagésima quintareunião ordinária do Colegiado 
do Curso de Graduação em Fisioterapia, realizada no dia 
10  de  julho  de  2020,  às  10h00min,por  via 
videoconferência.

No dia dez de julhodo ano de dois mil e vinte, às dez horas, por via videoconferência,reuniram-
se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em Fisioterapia,  devidamente 
convocados:  professor  Bernardo  Borges,  professora  Cristiane  Aparecida  Moran,  professora 
Danielle  Soares  Rocha Vieira,  Professora Gisele  Agustin  iLovatel,  professora  Kelly  Mônica 
Marinho  e  Lima,professora  Livia  Arcêncio  do  Amaral,professora  Núbia  Carelli  Pereira  de 
Avelar,  discente  Gabriela  Mantovani  Baldasso  sob  a  Presidência  da  professora  Angélica 
Cristiane Ovando coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a 
todos e havendo quórum, deu por aberta à reunião.  A profa. Angélica colocou em votação a 
participação  como  ouvintes  e  com  direito  a  voz  na  reunião  das  alunas  Juliana  e  Camila. 
Aprovado por unanimidade.Após, apresentou para apreciação os seguintes itens de pauta:  Item 
1:Apreciação das ATAs da 78ª reunião extraordinária e 64ª reunião ordinária de Colegiado de 
Curso; Item 2: Inclusão de equivalências de disciplinas de estágio cursadas do currículo 2011 e 
currículo de 2016; Item 3: Discussão e apreciação de recomendações do NDE sobre a retomada 
de atividades pedagógicas na modalidade não presencial no período de pandemia no curso de 
fisioterapia; Item 4:  Apresentação da discussão realizada em NDE sobre possibilidades para 
planejamento de retorno de disciplinas de estágio curricular diante do cenário da pandemia; Item 
5: Discussão sobre indicação pelo Colegiado de Curso de novo subcoordenador de curso; Item 
6:  Informes  gerais.  Colocado  em votação  a  pauta  foi  aprovada  por  unanimidade.  A  seguir 
passou-se  a  discutir  o  Item 1:  Apreciação  das  atas  da 78ª  reunião  extraordinária  e  64ª 
reunião ordinária de Colegiado de Curso. Colocado em votação. As atas foram aprovadas por 
unanimidade.  Item  2:Inclusão  de  equivalências  de  disciplinas  de  estágio  cursadas  do 
currículo 2011 e currículo de 2016.  A profa. Angélica expôs o relatório (em anexo) com as 
equivalências.As sugestões foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. Colocado 
em  votação.  Aprovado  por  unanimidade.A  seguir,  Item  3:  Discussão  e  apreciação  de 
recomendações do NDE sobre a retomada de atividades pedagógicas na modalidade não 
presencial no período de pandemia no curso de fisioterapia.A profa. Angélica expôs que foi 
discutido no NDE a retomada remotamente das aulas e que a proposta de retorno de atividades 
anunciada no Relatório Covid-19 deverá ser votado no Cun dia 17/07. Sendo assim, o NDE 
passou as seguintes recomendações: Preferencialmente que sejam ofertadas atividades síncronas, 
sempre que possível, inclusive para registro de frequência. O professor deve procurar viabilizar o 
material digital para complementar a leitura. Devem ser priorizados o uso de plataformas oficiais 
da  UFSC  para  atividades  síncronas.  Revisão  dos  planos  de  ensino  de  forma  a  privilegiar 
conteúdo bibliográfico  em formato digital.  Que sejam incorporadas  avaliações  formativas  na 
medida do possível, além das somativas. Colocado em votação. O colegiado concorda com as 

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS ARARANGUÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE

COORDENADORIA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
RODOVIA GOVERANDOR JORGE LACERDA, Nº 3201 – JARDIM DAS AVENIDAS

CEP: 88906-072 - ARARANGUÁ – SC
TELEFONE: +55 (48) 3721-2167

SITE: http://fisio.ufsc.br/

recomendações  do  NDE.  Após  discussão  o  colegiado  faz  outros  encaminhamentos:  1. 
Estabelecimento de um percentual de atividades síncronas mínima. Colocado em votação. Não 
aprovado por unanimidade.  Ficou recomendado que cada professor coloque no seu plano de 
ensino o percentual de atividades teóricas que será ofertado agora e o restante, para disciplinas 
que incluírem atividades práticas,  deverá ser informado quando decidido pela PROGRAD na 
fase 2 de retorno de atividades. 2. Foi colocado sobre a importância de marcar uma reunião com 
todos os professores para esclarecimento. Aprovado por unanimidade.  3. Outro ponto  discutido 
foi a questão das disciplinas do curso que estão sem professores alocados. A professora Angélica 
expos que de acordo com o relatório Covid-19, que deverá ser apreciado dia 17 em reunião do 
Cun, a partir da definição de uma data de início os cursos terão três semanas para reorganizar 
todos os planos de ensino e iniciar o ensino remoto, fato que causa preocupação no caso do DCS 
realizar  a  redistribuição de carga horária  descoberta  entre  os professores,  tendo que lecionar 
disciplinas que não estão familiarizados. Assim, seria importante já ter um conhecimento prévio 
quanto ao planejamento  da alocação de professores para as disciplinas.  Assim,  o Colegiado, 
assim como NDE sugerem o envio de um ofício ao DCS solicitando o planejamento em termos 
de alocação dos  professores.  O colegiado sugere fazer  uma recomendação de que caso haja 
necessidade do compartilhamento de disciplinas, que seja feito no máximo com dois professores. 
Colocado em votação.  aprovado por  unanimidade.  Na sequência,  item 4:  Apresentação da 
discussão  realizada  em  NDE  sobre  possibilidades  para  planejamento  de  retorno  de 
disciplinas de estágio curricular diante do cenário da pandemia.A profa. Angélica falou da 
última portaria publicada pelo MEC sobre os estágios durante o estado de pandemia. Disse que a 
última fase se formaria com mais 2 meses e meio de estágios. A Prograd autoriza desde que 
tenha anuência do aluno e demais estâncias. Expôs que tem discutido com as professora Poliana 
e  Gisele  sobre  o  estágio  e  tomaram algumas  providências  a  fim de  verificar  possibilidades. 
Primeiramente, pensaram num estudo para os alunos da última fase somente, por ser uma turma 
pequena e serem os formandos. Foi realizada uma enquete com eles sobre a possibilidade de 
retornar os estágios, dos 10 alunos da 9ª fase: 5 concordaram, 3 não concordaram, 1 é do grupo 
de risco, 1 não respondeu. Foi também verificado possibilidade com as concedentes do estágio 
da  última  fase,  e  somente  o  hospital  estaria  apto  para  receber  estagiários  no  momento  da 
consulta. Ficou sugerido pelo NDE não ofertar os estágios na primeira fase de aulas remotas e 
discutir em outro momento, quando começasse a ser planejada a fase 2 de retorno de atividades 
de acordo com o relatório Covid-19, sendo que para esse planejamento inicial a proposta seria 
pensar primeiramente em estratégias  para o estágio dos formandos, considerando variáveis e 
anuência dos alunos. Sobre atividades remotas para os alunos do estágio, ficou definido que essa 
discussão  deverá  retornar  para  NDE,  por  ora  nada  definido,  com reunião  aberta  a  todos  os 
professores convidados. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.  A seguir,  item 5: 
Discussão sobre indicação pelo Colegiado de Curso de novo subcoordenador de curso.A 
profa. Angélica informou que saiu a portaria de coordenadora da profa. Gisele a partir de agosto 
e que o colegiado terá que fazer uma indicação para subcoordenador. A professora Gisele diz 
que ninguém se pronunciou, somente a professora Daiana, mas ela só retorna em Março/2021 da 
licença capacitação. Após ampla discussão, os membros do Colegiado entendem que essa fase de 
retorno de atividades não presenciais e posteriormente presenciais durante a pandemia será um 
momento  muito  delicado  e  que  a  coordenação  de  curso  não  deveria  ficar  sem  um  sub-
coordenador. Gisele expõe que se a decisão for a lista de cargos administrativos para fazer uma 
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indicação, que conste em ata que foi o colegiado que indicou. Após ampla discussão o colegiado 
decidiu que será atualizada a lista de professores para então o colegiado indicar um nome a 
assumir  o  cargo.  Fica  agendada  reunião  para  próxima semana  para  divulgação  do nome do 
subcoordenador. Aprovado por unanimidade. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, a 
professora Angélica agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 12h20min, 
da  qual,  para  constar,  eu,  Márcia  Elida  Domingos  Prudêncio,  Assistente  em  Administração, 
lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 10 de julho de 
2020.
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Anexo I: Disciplinas de estágio do currículo de 2016 que devem ser adicionadas equivalências:

Disciplina Currículo 2016 Equivalentes do Currículo 2011

DCS7400 Estágio Supervisionado de Observação 
Clínica

DCS8010 Estágio de Observação Clínica

DCS8011 Introdução ao Estágio I DCS7811 Estágio Supervisionado - Nivelamento

DCS8016 Introdução ao Estágio II DCS7901 Estágio Supervisionado - Nivelamento

DCS8020 Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia 

Traumato-Ortopédica/Dermatofuncional

DCS7902 Estágio Supervisionado em 
Traumatologia, Ortopedia e Reumatologias II

DCS8018 Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Pediátrica

DCS7903 Estágio Supervisionado em Pediatria

DCS8019 Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em  Neurologia

DCS7905 Estágio Supervisionado em Neurologia

DCS8017 Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Cardiorrespiratória

Vai passar a ser: Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Hospitalar (formulário de pequenas 

alterações curriculares já enviado ao Den).

DCS7904 Estágio Supervisionado em 
Cardiorrespiratória

Angélica Cristiane Ovando

Bernardo Borges

Cristiane Aparecida Moran

Danielle Soares Rocha Vieira

Gabriela Mantovani Baldasso

Gisele AgustiniLovatel

Livia Arcêncio do Amaral

Kelly Mônica Marinho e Lima

Núbia Carelli Pereira de Avelar
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