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ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata  da  septuagésima  terceira  reunião  ordinária  do 
Colegiado  do  Curso  de  graduação  em  Fisioterapia, 
realizada no dia 16 de setembro de 2021, às 10h00min 
via webconferência (devido à pandemia de covid-19)

Aos  dezesseis  dias  do  mês  de  setembro  de  dois  mil  e  vinte  e  um,  às  dez  horas  evia  
webconferência,  reuniram-se os  seguintes  membros do colegiado  do curso de  graduação em 
Fisioterapia devidamente convocados:professora Adriana Neves dos Santos,professora Angélica 
Cristiane Ovando, professora Daiana Cristine Bundchen, professora Ione Jayce Ceola, professor 
Roger Ceccon, professora Poliana Penasso Bezerra, os discentes Adrian Thives de Bona Sartor, 
Mariana Lang Vieira e o discente suplente Luiz Andre Prange da Silva sob a Presidência da 
professora  Gisele  Agustini  Lovatel,  presidente  do  colegiado  do  Curso  de  Graduação  em 
Fisioterapia,  que  cumprimentou  a  todos  e  havendo  quórum,  deu  por  aberta  à  reunião.A 
professora Gisele informou que o professor Alexandre Márcio Marcolino justificou a ausência na 
reunião. Dando início à reunião a professora Gisele apresentou para apreciação os seguintes itens 
de pauta: Item 1: Aprovação da ATA da 72ª Reunião Ordinária de Colegiado de curso; Item 2: 
Discussão  e  deliberação  sobre  responsabilidade  dos  docentes  alocados  nas  disciplinas  de 
DCS8011 Introdução ao Estágio I e DCS8016 Introdução ao Estágio II na elaboração de plano 
de ensino,  condução da disciplina e lançamento de notas – solicitante:  Prof. Mirieli  Denardi 
Limana;  Item  3:  Discussão  e  deliberação  sobre  alocação  de  um  docente  para  a  disciplina 
DCS8010  Estágio  de  Observação  Clínica,  com  carga  horária  atribuída  no  PAAD,  para 
elaboração de plano de ensino, condução da disciplina e lançamento de notas – solicitante: Prof. 
Mirieli  Denardi  Limana;Item 4:  Discussão  e  deliberação  sobre  a  presença  de  fisioterapeuta 
voluntário  e/ou  técnico  educacional  nível  E  -  fisioterapeuta  na  disciplina  DCS8018  Estágio 
Supervisionado  em Fisioterapia  Pediátrica,  para  que  ocorra,  no  futuro  e  quando  possível,  a 
participação  presencial  de  9  alunos  no  estágio  –  solicitante:  Prof.  Cristiane  Moran;  Item 
5:Discussão e deliberação sobre inclusão de adendo ao Plano de Contingência de Retorno dos 
Estágios  referente  a  disciplina  DCS8018  Estágio  Supervisionado  em Fisioterapia  Pediátrica, 
referente a retomada presencial no próximo semestre, sob formato de rodízio de turmas entre os 
9  alunos  e  mudança  temporária  de  local  do  estágio  para  a  Academia  da  Saúde,  devido  a 
proibição temporária de estágios presenciais  em instituições de ensino devido a pandemia da 
COVID-19 – solicitante: Prof. Cristiane Moran; Item 6: Discussão e deliberação sobre tabela de 
pontuação para cargos relacionados ao curso de fisioterapia com a devida inclusão no Regimento 
do Curso; Item 7: Indicação do novo coordenador de estágio do curso de fisioterapia. A profa. 
Gisele pediu a inclusão de um item:  Estágio de Fisioterapia em Saúde Coletiva – solicitantes 
Profas.  Ione e Ana Lúcia.  Colocado em votação.  A pauta  foi  aprovada por  unanimidade.  A 
seguir, passou-se a ser discutido o Item 1: Aprovação da ATA da 72ª Reunião Ordinária de 
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Colegiado de curso.  Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.  Item 2: Discussão e 
deliberação  sobre  responsabilidade  dos  docentes  alocados  nas  disciplinas  de  DCS8011 
Introdução ao Estágio I e DCS8016 Introdução ao Estágio II na elaboração de plano de 
ensino, condução da disciplina e lançamento de notas – solicitante: Prof. Mirieli Denardi 
Limana.  A  profa.  Poliana  disse  que  a  profa.  Mirieli  solicitou  que  a  responsabilidade  na 
elaboração  de  plano  de  ensino,  condução  da  disciplina  e  lançamento  de  notas  seja  de 
responsabilidade dos professores que estão alocados nas disciplinas de estágio.Após discussão 
foi decidido que disciplinas de estágio ficam de responsabilidade dos professores e não será mais 
responsabilidade  do  coordenador  de  estágio.  Colocado  em  votação.  Aprovado  por 
unanimidade.Na sequência,  Item 3: Discussão e deliberação sobre alocação de um docente 
para a disciplina DCS8010 Estágio de Observação Clínica, com carga horária atribuída no 
PAAD, para elaboração de plano de ensino, condução da disciplina e lançamento de notas – 
solicitante: Prof. Mirieli Denardi Limana. A profa. Gisele disse que nesse estágio não tem 
professor alocado, a proposta seria escolher um professor para ser alocado com horas do PAAD. 
Pode ser  de forma  voluntária,  pode ser  rodízio  entre  os  professores.  Alocar  um docente  na 
disciplina com carga horária no PAAD, sugestão de 3 créditos. Fica aberto aos professores se 
organizarem,  porém  a  alocação  de  professor  para  a  disciplina  é  responsabilidade  do 
departamento.Colocado  em  votação,  aprovado  por  unanimidade.  Item  4:  Estágio  de 
Fisioterapia em Saúde Coletiva – solicitantes  Profas. Ione e Ana Lúcia. A profa. Ione disse 
que a Camila conseguiu quatro consultórios no Hospital Bom Pastor com foco na Reabilitação 
em dois dias presencial e no terceiro dia em prevenção será online. Após discussão foi decidido 
aprovar o retorno presencial. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir, item 
5:  Discussão  e  deliberação  sobre  a  presença  de  fisioterapeuta  voluntário  e/ou  técnico 
educacional  nível  E  -  fisioterapeuta  na  disciplina  DCS8018  Estágio  Supervisionado  em 
Fisioterapia  Pediátrica,  para  que  ocorra,  no  futuro  e  quando  possível,  a  participação 
presencial de 9 alunos no estágio – solicitante: Prof. Cristiane Moran. A profa. Gisele disse 
que a profa. Cristiane solicitou a presença de fisioterapeuta voluntário e/ou técnico educacional. 
O colegiado entende que este tema está aprovado no plano de contingência. Pedido reprovado 
por unanimidade. Posteriormente, Item 6: Discussão e deliberação sobre inclusão de adendo 
ao Plano de Contingência de Retorno dos Estágios referente a disciplina DCS8018 Estágio 
Supervisionado em Fisioterapia Pediátrica,  referente a retomada presencial no próximo 
semestre, sob formato de rodízio de turmas entre os 9 alunos e mudança temporária de 
local  do estágio para a Academia da Saúde,  devido a proibição temporária de estágios 
presenciais em instituições de ensino devido a pandemia da COVID-19 – solicitante: Prof.  
Cristiane  Moran.  Após  discussão  foi  decidido  aprovar  a  inserção  do  adendo  apresentado. 
Colocado  em  votação.  Aprovado  por  unanimidade.  Na  sequência,  Item  7:  Discussão  e 
deliberação sobre tabela de pontuação para cargos relacionados ao curso de fisioterapia 
com a devida inclusão no Regimento do Curso.  A profa.  Gisele  disse  que após a  última 
reunião de colegiado foi enviado uma tabela de edição no google drive a todos os professores do 
curso para que todos pudessem elaborar propostas de pontuação de atividades administrativas 
para ser utilizado na indicação de cargos administrativos do curso de fisioterapia, quando não 
houver manifestação ou candidatura a cargos de forma voluntária. Depois de aprovada a tabela, 
os novos critérios serão inseridos no regimento do curso. A profa. Gisele expôs uma tabela com 
os  cargos  ocupados  na  graduação,  departamento  e  pós-graduação  com  as  propostas  dos 
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professores. A professora Poliana falou que deve-se atenção especial à coordenação de curso, 
subcoordenação e coordenação de estágios. Após discussão foi decidido alguns pontos:que esses 
critérios de pontuação poderão ser utilizados, quando não houver manifestação voluntária, para 
indicação de coordenador e vice-coordenador do curso, coordenador de estágios, coordenador de 
atividades complementares, coordenador de TCC, membros de colegiado e NDE, entre outros 
cargos administrativos vinculados ao curso de graduação de fisioterapia. Colocado em votação. 
Aprovado por unanimidade.  As Portarias devem ser de no mínimo trinta  dias.  Colocado em 
votação. Aprovado por unanimidade. Considerar o tempo que permaneceu no cargo, não contar 
afastamentos e licenças. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Todos os docentes 
do curso devem preencher a tabela para análise da pontuação individual, exceto os docentes que 
estão em cargos de chefia e subchefia do DCS, coordenação e vice-coordenação do curso de 
graduação em fisioterapia, coordenação de estágio do curso de fisioterapia, e coordenação e vice-
coordenação  de  pós-graduação(PPGCR).  Colocado  em votação.  Aprovado  por  unanimidade. 
Para pontuação de supervisor de laboratório, somente será pontuado portarias de supervisão dos 
laboratórios de ensino do DCS. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.Para cargos 
de  coordenação  e  vice-coordenação  de  pós-graduação,  somente  serão  pontuados  cargos  do 
PPGCR. Colocado em votação.  Aprovado por  unanimidade.  O não preenchimento  da tabela 
implica no entendimento de não haver pontuação, sendo atribuído total de 0 pontos.Colocado em 
votação.  Aprovado por  unanimidade.  O docente  indicará  na  tabela  o  número  de  meses  que 
desempenhou efetivamente os cargos administrativos válidos. Em seguida será multiplicado pelo 
número de pontos atribuído para determinado cargo. Soma-se o total de pontos e divide-se pelo 
tempo  de  efetivo  exercício  na  UFSC.Para  o  cômputo  do  tempo  de  efetivo  exercício,  será 
calculada a diferença entre o tempo total na UFSC e o tempo de afastamentos (soma dos dias de 
afastamento para formação ou capacitação, por licença saúde ou particular). Dessa forma, será 
uma média ponderada da pontuação total obtida pelo docente em relação ao tempo de efetivo 
exercício.Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Em seguida, discutiu-se sobre os 
cargos administrativos válidos e referidas pontuações. Para o ranqueamento do(s) professor(res) 
indicado(s) serão contabilizadas  as seguintes portarias seguido da pontuação: Coordenador do 
curso  de  fisioterapia  (15  pontos),  Subcoordenador  do  curso  de  fisioterapia  (10  pontos), 
Coordenador de estágio do curso de fisioterapia (10 pontos), Coordenador de TCC (4 pontos), 
Coordenador  de  atividades  complementares  (4  pontos),  Membro  do  Colegiado  do  curso  de 
fisioterapia  (2  pontos),  membro  do  NDE  do  curso  de  fisioterapia  (2  pontos),  Chefe  de 
departamento do DCS (8 pontos), Subchefe de departamento do DCS (6 pontos), Coordenador 
de ensino do DCS (2 pontos), Coordenador de extensão do DCS (2 pontos), Coordenador de 
pesquisa do DCS (2 pontos), Supervisor de laboratório de ensino do DCS(1ponto), Coordenação 
do PPGCR (6 pontos) e Sub coordenação do PPGCR (4 pontos).Colocado em votação. Aprovado 
por unanimidade.Em seguida, discutiu-se sobre a inserção dos novos critérios de indicação no 
regimento do curso. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência,  Item 8: 
Indicação do novo coordenador de estágio do curso de fisioterapia.  A profa. Gisele expôs 
que a professora Mirieli está de licença saúde, sendo necessário a revogação de sua portaria de 
coordenadora de estágios do curso de fisioterapia e nomeação de outro docente. Previamente a 
essa reunião, foi enviado email aos docentes solicitando manifestação de interesse em assumir o 
cargo, porém não houve manifestações. Após discussão, ficou estabelecido que a novatabela de 
pontuação para cargos relacionados ao curso de fisioterapia seria aplicada para indicação do 
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docente,  com  menor  pontuação  obtida,  ao  cargo  de  coordenação  de  estágio.  Colocado  em 
votação. Aprovado por unanimidade. A seguir,  item 8: Informes gerais.  não houve. Por fim, 
não  havendo  mais  nada  a  ser  discutido,  a  Professora  Gisele  Agustini  Lovatel agradeceu  a 
presença  de  todos  e  deu  por  encerrada  a  reunião,da  qual,  para  constar,  eu,  Márcia  Elida 
Domingos Prudêncio, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 
assinada pelos presentes. Araranguá, 16 de setembro de 2021.

Adriana Neves dos Santos

Gisele AgustiniLovatel

Angélica Cristiane Ovando

Daiana Cristine Bundchen

Ione JayceCeola

Poliana Penasso Bezerra

Roger Ceccon

Adrian Thives de Bona Sartor

Mariana Lang Vieira
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