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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COLEGIADO
DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA do Campus Araranguá
realizada aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, na sala 208,
do Campus Araranguá, às quinze horas e trinta ]ninutos, com a presença dos
seguintes lnelnbrosl Prosa. Resina Vasconcellos Antõnio, presidente do
colegiado de curso; Prof' Patrícia Haas, Prof. Rafael Cypriano Dutra, Prof.
Claus Trõger Pich, Prof. Giovani Mendonça Lunardi, a representante discente
Danieli de Cristo, e do técnico em assuntos educacionais Alaim Souza Neto
como secretário. Havendo quórum, a Prosa. Resina Vasconcellos Antõnio
iniciou a reunião relatando que foram levadas ao departamento de ensino (DEN)
as necessidades de contratação de docentes para as diversas disciplinas dos
quatro cursos de graduação do Campus Araranguá. Este levantamento levou eln
consideração a sobrecarga de ensino de alguns professores substitutos já
contratados, bem como, a de docentes efetivos. Foi apresentada e justificada a
contratação de dez prof'essores substitutos. Contudo, uma vez que este pareceu a
principio um numero elevado, o Diretor de Ensino, PI'of. Adir Valdelnar
Garcia, sugeriu que fosse feito o uso de quatro vagas de professores equivalentes
de efetivos do Campus Flolianópolis a serem destinadas ao campus Araranguá.
A secretária do DEN/PREG/UFSC, Sr' Marlene, alertou para o fato de que
devido às eleições municipais deste ano, as contratações de docentes por curso
(efetivos) e processo seletivo simplificado (substituto) ficarão suspensas a

partir de 07/07/20 1 2 até janeiro de 20] 3. Sendo assim, o Calmpus não tem tempo
hábil para a realização de concursos para o preenchimento das quarto vagas de
efetivos do campus. Foi sugerido, ainda, que o campus pudesse chamar
professores já concursados e aprovados no Campus Araranguá ou aproveitar
candidatos aprovados em outros Cainpi da UFSC, caso houvesse interesse dos
candidatos e do Campus Araranguá, para assumirem estas vagas. l)jante do
exposto, a Direção Acadêmica do Campus Araranguá, Prof' Regina
Vasconcellos Antânio, solicitou que os coordenadores dos quatro cursos
flzessein uin alista de seus interesses no aproveitamento destas vagas que a

principio seriam as não preenchidas pelo curso de Engenharia de energia (2
vagas) e do curso de Fisioterapia (2 vagas) em concurso aprovado, real izados
no início do ano de 2012. A Prof' Regina sugeriu que não havendo concursados
na UFSC para as áreas de interesse do curso de fisioterapia, pudessem ser
aproveitados candidatos concursados de outras universidades federais. Contudo,
obteve como resposta a esta consulta ao DDPP que neste caso, o edital do
concurso na outra universidade deveria prever este reaproveitainento e que, de
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qualquer ronda, este procedimento nunca foi feito pela UFSC, não se sabendo
qual o tempo necessário para os trâmites e que por esta razão, esta reunião
extraordinária foi convocada. Finalizando este relato, a Prof' Regina colocou em
discussão os procedimentos a serem adotados para o preenchimento das duas
vagas destinadas à contratação ,de professores emotivos para a fisioterapia, diante
das possibilidades apresentadas, ou ainda a possibilidade de abrir mão destas
vagas para outros cursos do Campus Araranguá pudessem preenche-las, com o
compromisso de que na próxima oportunidade de vagas para o Campus, o curso
de fisioterapia fosse atendido prioritariamente. O Professor Giovani, se
manifestou, colocando que o Campus não deve abrir Irão das vagas,
considerando as vagas do MEC e que o curso necessita de fisioterapeuta. Após
ampla discussão, o colegiada definiu por manter a abertura de novo edital para
concurso durante este período (07/07/2012 à. 01/2013), se deverá dar
procedimento à procura de candidatos fisioterapeutas concursado na área de
fisiologia, na UFSC ou.em outras universidades para a ocupação destas vagas.
Não tendo mais nada a declarar, eu, Alaim Souza Neto, lavrei a presente ataque,
após ser lida e aprovada, será assinada pelos presentes.


