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ATA N.' 09 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FISIOTERAPIA

Ata da Sessão Ordinária do Colegiado do Curso de
Fisioterapia, realizada no dia 3 ] de outubro de 20] 2.
às 16 horas na sala 103 do prédio l da UFSC
Campus Araranguá.
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Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às dezesseis llolas, na sala
103. do prédio l da UFSC Campus Araranguá. realizou-se a Nona Reunião Ordinária do
colegiado do curso de Fisioterapia com a presença dos seguintes membros: Prof. Claus Trõger
Pich. presidente do co]egiado de curso; Prof.' Patrícia Haas, Prof. Rafae] Cypriano Dutra, Prof.
Giovani Mendõnça Lunardi, Prof.' Resina Vasconcelos Antânio; Ameg Dalpiaz (representante
discente), os professores convidados Robson Pacheco e Daiane de Bitencourt Fraga e Mana
Goreti Alves Cordeiro como secretária. Havendo quórum: o Prof. Claras Trõger Pica iniciou a
reunião colocando a pauta para apreciação e aprovação. fez uma alteração (item 4 passa a ser o
item 2) e incluiu mais dos itens na pauta: item 5- Proposta de Ementa para disciplina
"Acompanhamento Teórico de Prática Fisioterapêutica" elaborado pela Prof.' Patrícia, Prof.
Robson e PI'of.' Daiane. e item 7. Transferências e retornos. e a pauta passou a ser o seguinte:
lteml : Aprovação das Ates da sexta, sétima e oitava reunião ordinát'ia e ATA da primeira e
segtulda retmião extraot'dinária; lteln .2. Aprovação das disciplinas optativas propostas pela
professora Patrícia Haas; item 3 Horário do semestre 20] 3-] . ]tem 4. Ajustes de professores e
necessidades de contratação. ltetn 5. Proposta de Ementa para disciplina "Acompanllamento
Teórico de Prática Fisioterapêutica" elaborado pela Prof.' Patrícia. Item 6. Elaboração do
calendário substituto de reuniões do colegiado. hein 7. Atribuição das vagas de transferências
internas e retornos, Item 8. Outros. Na sequência, prof. Claus iniciou com a Aprovação das
ATAs: 6' ATA Professora Patrícia solicitou alteração na linha 30, trocar a palavra "critica" por
"solicitação", ]inlla 36. Patologia ll -- professores não habilitados para essa disciplina. 7' ATA foi
aprovada, 8' ATA alterar linha 25 e 29 "relator Professor Giovani Lunardi", linlaa 49 colocar o
ano, linha 58 suprimir esta linha, linha 63, alterar para " foi solicitado ao prof'essor Murilo que
encaminhasse ao NDE a proposta de desmembramento da disciplina de Morfofisiologia; linha
72, solicita que no próximo semestre todos os professores sejam consultados. I' ATA Extra !ilha
6 nome digitado errado prof' Patrícia. Aprovada. 2' ATA Extra Aprovada. Na sequência, lteln 2.
Aprovação das duas disciplinas optativas propostas pela professora Patrícia Haas a ser
ministrada nos semestre 2013.1 e 2013.2. O professor Claras informou que esta disciplina já
havia sido aprovada pelo NDE. Esta proposta foi baseada nas questões pedagógicas não terá
requisitos. Prof. Giovani, se propõe a dar uma optativa para suprir a
membros aprovaram por unanimidade. Item 3 e item 4. Horário do semestre
apresentou um panorama das disciplinas para os
liberdade de f'azer um horário com base com que
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menor quantidade possível. I' Fase, nenhum problema , 2' fase repetindo o horário semestre
anterior mas com um pequeno problema, professora Amabile irá se afastar em dezembro pois
içcebeu proposta para fazer doutorado e esta disciplina acabou sendo alojada no segundo
semestre e que o professor Robson termina seu contrato em abril de 2013. 3' fase, horário atual
tem estágio 5' de manha e à tarde Cinésio e imunologia.com prof. Rafael. A disciplina de
Administração já esta alojada para a professora Amabile. 4 Fase, mantendo exatamente os
mesmo horários, mais quatro créditos de optativa, prof. Giovani irá ministrar a disciplina
optativa Fundamentos de Biociência, e ainda falou de outro problema que é a disciplina de
psicologia que faz parte do cubículo e não tem professor para o próximo semestre. Professor
Giovani falou de um professor amigo seu e que ministra esta disciplina e é professor da UFSC,
e que o mesmo mora em Tubarão por motivos particulares e que se houver acerto poderá
ministra-las aqui no Campus. Assim, o professor Claus fez um ajuste no horário para que se
possibilite a vinda deste professor em um dia para dar estes dois créditos na 5' fase e 4' fase.
Como encaminhamento, o Prof. Giovani irá conversar com ele para saber do seu interesse. Com
a falta da professora Amabile, necessitamos. de outro professor para cobrir. A sua disciplina.
Claus solicitou a Professora Resina da possibilidade de chamar a outra colocada no último
concurso para professor substituo para suprir a esta vaga, e saber da possibilidade de o professor
Robson continuar até o fi.nal do semestre 2013.1. Conforme Prof.' Regina relatou não se pode contratar
ninguém, até três meses após eleições, e falou também a respeito do concurso para professor efetivo, deverá ocorrer
na 3' semana de fevereiro de 2013, e que participou da Reunião na UFSC sobre os concurso, serão 150 vagas
REUNI distribuídas para toda UFSC. Mostra também que a maior demanda é o curso de Fisioterapia, . e que não
serão mais contratados professores substitutos. Em discussão com o grupo, os membros acham que não vai dar
tempo de os professores concursados entrarem a tempo de começar o semestre, e que a pedido do colegiado deverá
ser encaminhado um. documento com as reinvindicações necessárias para contratação de professor substituo ver a
possibilidade de o professor Robson permanecer até final do semestre 2013.1. Esta correspondência deverá ser
entregue ao DEN. Professora Regina fará esta ponte. O professor Robson questionou a respeito dos concursos
para efetivos da UFSC que exigem doutor, enquanto que outras universidades aceitam mestres. Outro problema
detectado pelo prof. Claus, foi a grade curricular que se encontra com as disciplinas de cinesioterapia com 108 h e
deveriam ser com 90 h. Solução, encaminhar memorando ao Sergio Pinto solicitando alteração. Item 5. Proposta
de Ementa para disciplina "Acompanhamento Teórico de Prática Fisíoterapêutica" elaborada pela Prof.' Patrícia,
Prof. Robsnon e Prof' Daiane , professores de estágio. A Professora Patrícia fez um levantamento da proposta da
disciplina que foi baseada nas questões pedagógicas, que deverá ser ofertada 3 créditos, sendo 2 horas junto a
disciplina estágio (no local desta). Após várias debates entre os presentes, a proposta do professor Claus foi de
aprovar a ementa e locais propostos pela Professora Patrícia, e que esta situação volte a ser discutido no NDE.
Aprovado os dois tópicos por unanimidade. Item 6. Elaboração do calendário substituto de reuniões do colegiado.
Ficaram agendadas as próximas reuniões: 28/1 1/2012 e 19/12/2012 Reuniões ordinárias. Item 7. Atribuição das
vagas de transferências internas e retornou. Ficou assim: l vaga - retorno de graduado, 2 vagas para transferências
internas, 3 vagas para transferência externa. Como pré-requisito fica o mesmo item do edital anterior, ter cursado a
disciplina de morfofisiologia. Não serão aceitas inscrições sem a documentação solicitada. Definida a comissão para
edital de transferências e retornos que ficou assim: Giovani Lunardi como presidente, Rafae] Cypriano e Claus
Troger Pich. Solicitar emissão de portaria. Não tendo mais nada a declarar, o Professor Claus encerrou a reunião às
1 8 horas e 20 minutos, e eu, Mana Goreti Alvos Cordeiro, lacrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será
assinada pelos presentes. Araranguá, 08 de novembro de 2012.
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