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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 
Ata da septuagésima sétima reunião ordinária do 

Colegiado do Curso de graduação em Fisioterapia, 
realizada no dia 06 de maio de 2022, às 15h30min no 

Laboratório de Recursos Terapêuticos. 

 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos no 

Laboratório de Recursos Terapêuticos, reuniram-se os seguintes membros do colegiado do curso 

de graduação em Fisioterapia devidamente convocados: professora Ana Lúcia Danielewicz, 

professor Aderbal Aguiar, professor Alexandre Márcio Marcolino, professora Daiana Cristine 

Bundchen, Angélica Cristiane Ovando, a discente Gabriela Mantovani Baldasso, sob a 

Presidência da professora Poliana Penasso Bezerra, presidente do colegiado do Curso de 

Graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta à 

reunião. A professora Poliana colocou em discussão e aprovação a participação da professora 

Cristiane Moran e Kelly Lima. Aprovado por unanimidade. Dando início à reunião a professora 

Poliana apresentou para apreciação os seguintes itens de pauta: Item 1: Aprovação da ATA da 

101ª Reunião Extraordinária  de Colegiado de Curso; Item 2: Discussão  e deliberação sobre 

estratégias a serem adotadas para o estágio 2022.2; Item 3: Discussão e aprovação sobre a 

menção P da disciplina de Anatomia I e II; Item 4: Discussão e aprovação sobre a menção P da 

disciplina de Cinesioterapia; Item 5: Discussão e aprovação sobre oferta de disciplina de Estágio 

de Observação Clínica no período das férias; Item 6: Discussão e deliberação sobre a oferta de 

disciplinas optativas; Item 7: Apreciação sobre o cargo de vice coordenação do curso. Colocado 

em votação; Item 8: Discussão e aprovação sobre quebra de pré-requisito da disciplina DCS7821 

e DCS7822 da aluna Juliana Bastos de Oliveira; Item 9: Informes gerais; as reuniões de 

colegiado do semestre 2022.1 ocorrerão nos dias: 06 de maio de 2022; 03 de junho de 2022; 01 

de julho de 2022; e 05 de agosto de 2022. A pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir, 

passou-se a ser discutido o Item 1: Aprovação da ATA da 101ª Reunião Extraordinária  de 

Colegiado de Curso. O primeiro ponto de pauta foi retirado de aprovação, pois a ata não estava 

pronta. Será aprovada na próxima reunião. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 

Item 2: Discussão  e deliberação sobre estratégias a serem adotadas para o estágio 2022.2. 

Após explicação dos motivos pelos quais se fazia necessário essa discussão, foi levantada a 

necessidade de algumas estratégias para a contemplação de todos os 51 alunos estimados  para o 

nono semestre em 2022.2. A professora Poliana levantou duas possibilidades: 1. Abertura de 

novo campo de estagio só para o próximo semestre pois assim, os alunos poderiam ser divididos 

em  áreas e reduziriam os tamanhos das turmas. 2. Manter o sistema híbrido, como já é realizado 

atualmente e fazer rodízio entre os alunos e os dias de estágio. O professor Alexandre 

argumentou que para a abertura de um novo campo de estágio seria necessário entrar com um 

processo no DIP e que leva tempo para que se consiga. Além disso, comentou que na disciplina 
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de estágio supervisionado de Traumato-ortopedia II só é possível que 6 alunos estejam no 

hospital concomitantemente. Por fim, a professora Poliana explicou que não seria uma quinta 

área, mas sim, um quinto ciclo, dividindo o período de cada aluno nas áreas já existentes. A 

partir disso, foram feitos dois encaminhamentos aprovados por unanimidade: 1. Articular com a 

chefia de departamento a alocação de mais um professor para as áreas de estágio e assim, 

conseguir realizar a abertura de um quinto ciclo de estágio (turma E) para o próximo semestre. 2. 

Na negativa, os estágios serão ofertados de maneira híbrida aos alunos. item 3: Discussão e 

aprovação sobre a menção P da disciplina de Anatomia I e II. A professora Ana Lúcia 

apresentou a proposta discutida entre ela e a professora Gisele em outra reunião de realizarem as 

reposições das aulas de Anatomia nas aulas práticas da disciplina de Fisiologia. Foi discutido que 

as disciplinas são muito diferentes e ambas contemplam carga horária alta de práticas. Professor 

Alexandre levantou que a autonomia do professor quanto a carga horária e alocação das práticas 

seria perdida em razão das reposições. Foi levantado pela aluna Gabriela que os laboratórios de 

Anatomia não comportam turmas grandes e que precisaria dividir os alunos para essa reposição. 

Professora Poliana argumentou que as disciplinas devem ser realizadas de maneira separada, 

cada uma contemplando sua ementa. Por fim, a professora Kelly sugeriu que essas reposições 

ocorram no período de férias em agosto, permitindo assim que os alunos não tenham choque de 

horários e que essas disciplinas possam ser alocadas a professores substitutos que não possuem 

férias nesse momento. A professora Ana Lúcia complementou que um professor substituto foi 

contrato e iniciou essa semana e outras duas vagas serão ofertadas através de novo processo 

seletivo. Todos presentes concordaram e votaram de maneira unânime nos dois 

encaminhamentos: 10. Buscar os trâmites necessários para a disponibilização dessas disciplinas 

no período de férias. 2. Aguardar a contratação do professor substituto para que a reposição 

ocorra no período de férias. Posteriormente, Item 4: Discussão e aprovação sobre a menção P 

da disciplina de Cinesioterapia. Para a disciplina de Cinesioterapia os mesmos 

encaminhamentos foram feitos. A professora Ana Lúcia pediu a palavra e pediu para incluirmos 

a disciplina de BMTA na discussão. A mesma está realizando a reposição das aulas práticas de 4 

turmas e 1 ficará pendente (turma 2021.1). Se disponibilizou a conceder o material, conteúdo e 

organização dessas aulas. Contou que não possui carga horária disponível no momento para 

inclusão de mais uma turma na reposição.  Foram dados os mesmos dois encaminhamentos, 

aprovados por unanimidade. A aluna Gabriela levantou a demanda estudantil da reposição das 

práticas da disciplina de Pediatria I em que a professora Cristiane comentou ter solicitado para a 

professora substituta em questão deixar a disciplina sem pendências. Por fim, a professora 

Poliana pediu para que fosse verificado se a disciplina está com as notas fechadas e lançadas no 

CAGR, caso contrário, os mesmos dois encaminhamentos seriam feitos. Todos aprovados por 

unanimidade. Nesse momento, foi levantado pela professora Cristiane a situação de que muitos 

professores substitutos assumem os cargos e acabam encerrando os contratos de maneira 

antecipada devido a alta demanda e carga-horária. Alertou sobre os cuidados envolvendo essas 

reposições. O professor Alexandre comentou que as menções poderiam ser repostas nas férias de 

janeiro também. O grande grupo argumentou que a reposição das menções P são prioridade e 

que deveriam ser aproveitadas essas novas contratações para que isso ocorresse. Na sequência, 

Item 5: Discussão e aprovação sobre oferta de disciplina de Estágio de Observação Clínica 

no período das férias. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir, Item 6: 

Discussão e deliberação sobre a oferta de disciplinas optativas. Nesse ponto foi levantado que 
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o número reduzido de professores impede novas possibilidades e que essa pauta deve ser 

encaminhada ao departamento. Foi discutido a respeito da alta carga-horária dos professores no 

curso de Fisioterapia e o quanto os cargos administrativos pesam nessa distribuição de 

disciplinas. No momento as disciplinas optativas não estão sendo ofertadas por falta de corpo 

docente. Além disso, a professora Cristiane relatou que durante sua atuação na chefia de 

departamento, oito ofícios foram encaminhados para a PROGRAD requerendo a contratação 

urgente de professores para o curso. Nenhum desses ofícios recebeu retorno até o momento. O 

professor Aderbal questionou a atuação estudantil nessas demandas e deixou claro que existe 

uma "passividade dos alunos do curso". Comentou ainda que existem possibilidades dos alunos 

se reunirem com o centro acadêmico e lutarem por providências dentro das estâncias cabíveis. 

Foi discutido pelo grande grupo que cada vez mais disciplinas ficarão descobertas e que essas 

novas contratações são urgentes para a continuação do curso. Por fim, a professora Kelly sugeriu 

como alternativa que os alunos busquem monitoria voluntária como forma de contemplarem essa 

carga horária das disciplinas optativas, abrindo possibilidade inclusive de monitoria nas 

disciplinas que a mesma ministra. A professora Poliana explicou como funciona essa validação, 

sendo possível validar como horas complementares ou como disciplina optativa. No máximo são 

aprovadas 50 horas/aula por semestre para cada aluno. As professoras Ana Lúcia, Angélica e 

Poliana também se dispuseram a abrirem vagas de monitoria voluntária nas disciplinas em que 

são responsáveis. Encaminhamento aprovado por unanimidade. Ato contínuo, item 7: 

Apreciação sobre o cargo de vice coordenação do curso.  Após breve explicação da professora 

Poliana sobre discussão realizada na última reunião de colegiado, foram abertas para discussão a 

vaga de vice coordenação do curso. Nesse momento, o professor Aderbal se manifestou que se 

houvesse uma organização futura com as datas e sequência que cada professor assumiria os 

cargos administrativos, seria mais fácil para que houvesse um planejamento de vida individual. 

Dessa forma, o professor não seria pego desprevenido para assumir o cargo. A professora 

Poliana concordou e complementou que a tabela que atualmente está sendo utilizada pode servir 

como embasamento para essa organização. O professor Alexandre disse não concordar com a 

tabela atual pois julga que as horas devem ser validadas tanto na graduação quanto inserções fora 

dela. Inclusive, solicitou que essa organização seja vinculada a organização da pós graduação 

para que não ocorra choque entre os horários. A professora Poliana relatou que atualmente 

assumir um cargo administrativo traz um peso e muitas responsabilidades para um professor que 

já possui alta carga horária de aulas, pesquisa e extensão e que durante esse período é difícil 

contemplar a tudo. Relatou também sua própria experiência na vice coordenação do curso, em 

que se viu adoecida durante esse período, não podendo dar continuidade ao cargo. Professor 

Aderbal comentou que mais uma vez a falta de professores prejudica o andamento dessas 

questões do curso, pois se houvessem novas contratações essas cargas horárias poderiam ser 

diluídas. A professora Ana Lúcia comentou que é previsto uma redução para os cargos de 

coordenação e sub coordenação, mas que hoje ela não ocorre por falta de professores. Comentou 

ainda, que outros cargos que contemplem 10h também deveriam seguir esse raciocínio. A 

professora Cristiane contemplou a questão de empatia entre colegas de trabalho e que o coletivo 

deve sempre ser olhado com carinho. Ainda, que um organograma auxiliaria que caso um 

professor não pudesse assumir naquele momento, trocas pudessem ser feitas. Por fim, a 

professora Angélica fez a leitura dos nomes listados para assumir o cargo: 1- Aderbal (não pode 

assumir por estar vinculado a coordenação do programa de pós graduação). 2- Ana Lúcia (está 
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na coordenação de ensino). 3- Kelly e Lívia (Kelly recém deixou o cargo de chefia de 

departamento e Lívia está na coordenação do programa de pós graduação). 4- Mirielly. Foram 

excluídos os professores que possuem portaria vigente e recém saíram de cargos administrativo. 

O nome indicado foi da professora Mirieli Denardi Limana. Professora Poliana levantou que a 

professora Mirieli passou recentemente por problemas de saúde e que esteve em licença saúde 

por aproximadamente 4 meses e que a docente está com alta carga horária de disciplinas no 

momento. Por esse motivo, o grande grupo levantou os seguintes encaminhamentos: 1. Cargos 

de chefia, coordenação e cargos inerentes passarem por adequação de carga horária durante o 

período de vigência da portaria. 2. Repensar a tabela de pontuação do regimento do curso - levar 

como pauta para a próxima reunião. 3. Solicitar ao departamento a redução da carga horária da 

professora Mirieli e Gisele, ficando a critério de cada uma as disciplinas a serem ministradas. 

Aprovado por unanimidade. A seguir, Item 8: Discussão e aprovação sobre quebra de pré-

requisito da disciplina DCS7821 e DCS7822 da aluna Juliana Bastos de Oliveira. A aluna 

precisou afastar-se das atividades da universidade devido a problemas de saúde (consta atestado 

médico e lista de medicamentos utilizados). Foi levado para votação a quebra de pré-requisito 

para que a aluna pudesse cursar as disciplinas de TCC1 e 2 simultaneamente. A professora 

Poliana levantou a questão que toda quebra de pré-requisito abre brechas para futuras 

solicitações. O professor Alexandre comentou que a aluna não abriu uma solicitação formal na 

secretaria para apresentação do atestado médico. Por esse motivo, a quebra de pré-requisito foi 

indeferida 5 votos (Angélica, Ana Lúcia, Poliana, Aderbal e Alexandre) a 1 (Gabriela) e foram 

dados os seguintes encaminhamentos: 1. Cursar a disciplina de TCC1 no semestre 2022.1 e 

deixar o TCC2 pronto para que o mesmo seja apresentado ainda na primeira semana do semestre 

de 2022.2. 2. Verificar com a secretaria acadêmica a possibilidade de antecipar a colação de grau 

da aluna. Na sequência, item 9: Informes gerais; as reuniões de colegiado do semestre 2022.1 

ocorrerão nos dias: 06 de maio de 2022; 03 de junho de 2022; 01 de julho de 2022; e 05 de 

agosto de 2022. Foi pedido para que o horário das 13:30 fosse mantido. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, a Professora 

Poliana Penasso Bezerra 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, 06 de maio de 2022. 

 

Aderbal Aguiar 

Ana Lúcia Danielewicz 

Angélica Cristiane Ovando 

Alexandre Márcio Marcolino 

Daiana Cristine Bundchen 

Poliana Penasso Bezerra 

Gabriela Mantovani Baldasso 
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