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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAOR!!NÁ5iA DO C0]»GRADO DO CURSO DE
FISIOTERAPIA .c'= [ 'o

Ata da décima reunião extraordinária do Colcgiado do

Curso de Fisioterapia. }e1ll!?add'llo dia 08 de novembro
de 2013. às 15h30m. na gala lIgA do Campus
Araranguá/.lard im das Axhítidas.

2
Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze. à$ quinze horas e trinta minutos-
na sala 1 1 8 do Campus Araranguá: reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do curso de
Fisioterapia; devidamente convocados: Professor Aderbal Salva Aguçar .lunior. Professora
Adriana Neves dos Santos. Professora Danielle Sobres Rocha Vieiri: Professora Gisele Agustini
Lo\,atei. Professora Heloyse Unam Kuriki. Prof'essora .lanaína Madeiros de Souza, I'rohssora
Miríeli Denardi Lilnana. Professora Núbia Carelli Pereira de Avelar. Professora Patrícia Haas.
Professora Poliana Penasso Bezerra: Professor Rafael Cypiiano Dutra, Prohssor Ral'ael Início
Barbosa. Professora Rafaela Sirva Moreira: Professora Regina Vascbncello.g Antõnio. Professora
Viviane de Menezes Cáceres: representantes do Creílto George .lung da .Rosa e Lee Gi Fan. c
representante discente Rafael Gerõnimo: sob a Presidência do Professor Claus Trogcr Pich.
Coordenador do Curso de Fisioterapia. que cumprimentou a todos e havendo quórum: dcu por
aberta à reunião. Na sequência, o prof. Claus listou os itens de pauta e Galopou para apreciação o
item ]: Pedidos de afastamento para doutorado: item 2: Distribuição e/ou eliminação de
disciplinas optati'ç'as com vistas ao preenchimento E-mec; item 3: Informações e discussão do
processo eleitoral. Inicialmente analisaram o. Item 1. Pedidos de afastamento para doutorado.
A prosa. Resina solicitou ao colegiado permissão a título de inforúés sobre a plano de
capacitação docente aprovado no colegiado. A prosa. Patrícia requereu que constasse em ata o
recebimento da con'ç'oração fora do prazo estabelecido na Resolução 01 7/Cun. A prol'a. Regida
f'ez um esclarecimento sobre o plano de capacitação repassando. a indo.rmação recebida pela
PROPG de que os professores em estágio probatório podem se aí'fitar dQgde que aprovado pelo
departamento, desta fomla o trabalho a ser realizado pela comissão daqui'em diante é orienta-los
quanto a mudança da legislação dos docentes em estágio probatóiio. DigsQ,ainda. que a portaria
de afastamento só se emite se o professor estiver em afastamento após aprovação pelo
departamento. A prosa. Reglna lembrou ainda que o processo deve constal= na reunião. Com a
palavra a prosa. Adriana relatou que em conversa com a coordenação teve .a .illfórMação de que
poderia pedir af'astamento de curta duração para a conclusão do seu Doutorado: Solicitou ainda.
que seu nome fosse incluído no plano de capacítação docente para que eon.ÊiÉa concluir scu
doutorado em 2015. Com a palavra o prof. Raf'ael Dutra informou qud:.o é-mail constando o .--'i,.Ü.a
plano de capacitação docente encaminhado não partiu da coor4enaçãii e sim da comissão 'Í
nomeada para elaborar o mesmo. A prata. Patrícia sugeriu que as p.rof'essoras pedissem
aÍhstamento parcial assim não afetaría as atlvidades. Com a palavra o prof. Aderbal disse que foi
decidido que cada um deve fazer seu pedido para que seja analisada pela comissão e falou que o
af'astamento parcial talvez fosse interessante. Com a palavra o piam' Claus perguntou quando a
prosa. Adriana pretende se afastar. A prata. Adriana disse que a intenção de realizar o
afastamento seria depois da visita dS)gçíEC a partir de nllaio até sua densa. O pior. Raí'acl Dutra
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relatou os critérios adotados pela comissão. O prof. Aderbal complementou que a comissão
elencou os critérios baseado na Resolução l l/CUn/1997. O prof. Claus sugeriu que cada caso
sqa tratado com sua particularidade e que seja aberto processos o mais rápido possível. Após
discussão foi recomendado pelo colegiado que as requerentes abram povos processos. Aprovado
por unanimidade. A seguir discutiu-se o item 2: Distribuição e/oujeliminação de disciplinas
optativas com vistas ao preenchimento E-mec. O prof. Claus relatou que o primeiro
formulário foi preenchido e enviado, porém existe o segundo formulário para ser preenchido até
o dia 30 de novembro de 2013 para dar o processo como iniciado. Disse ainda, que falta uma
lista no CAGR de optativas. Com a palavra o prof. Rafael Dutra.relatouque se precisa alojar
pelo menos um professor em cada disciplina ou elimina-la. Após discussão ficou decidido pelo
colegiado a seguinte distribuição: ARA7013 Filosofia prosa. Patrícia Jantsch Fiuza 2' fase;
ARA7014 Epidemiologia prosa. Patrícia Haas 2' fase; ARA7027 ..Epidemiologia eliminada;
ARA7015 Fisioterapia Desportiva prosa. Núbia Carelli Pereira de Avelar 6' fase; ARA71 10
Física A prosa. Márcia Martins Szortyka 2' fase; ARA7111 Física B.prof. Marmelo Freitas
Andrade 3' fase; ARA7112 Física C prof. Maurício Girardi 4' fase; ARA.70]6 Sociologia prof.
Giovane Mendonça Lunardi 3' fase; ARA7017 Psicomotricidade prosa. Janaína Madeiros de
Souza 6' fase; ARA7018 Ergonomia e Fisioterapia do Trabalho eliminada; ARA7020
Bioestatística prosa. Danielle Soares Rocha Vieira 5' fase; ARA7019 Atenção a Portadores de
Deficiência eliminada; ARA7022 Fundamentos de Biociências prof. Claus Trõger Pich 2' fase;
ARA7023 Bioquímica Fisiológica prof. Rafael Cypriano Dutra 3' fase; ARA7024 Fundamentos
de Ortopedia prof. Rafael Início Barbosa 4' fase; ARA7025 Exerctcio Físico e Reabilitação prof.
Aderbal Salva Aguçar Junior 5' fase; ARA 7026 Fisioterapia Dermató'Funcional prosa. Mirieli
Denardi Limana 5' fase; ARA7034 Relações Interétnicas prof. Gjovane .Mendonça Lunardi 4'
fase; ARA7028 Microscopia óptica Prosa. Patrícia Haas 2' face; ARA7035 Avaliação do
Desenvo[vimento [níãnti[ prosa. Rafae]a Moreira 4' fase. ARA702] Toxico]ogia, Ecotoxico]ogia
e Genetoxicologia prof. Claus 3' fase; ARA7036 Fisiologia do Exercíciojprof. Aderbal Aguiar 5'
fase. O prof. Claus relatou ainda que precisa fazer mais uma alteração no PPC, disse que vai ser
trazido como item em uma próxima reunião para ser aprovado pelo colegiado. A prosa. Resina
lembrou que essas alterações definidas em colegiado devem ser pequenas como as alterações de
ementas. E que, alterações maiores não podem ser feitas seno passai na câmara de graduação. Na
sequência passaram a discutir o item 3: Informações e discussão do pro.cesso eleitoral. A
prosa. Patrícia solicitou que o item 3 passasse a ser discutido na próxima'.reuni.ão. O prof. Claus
disse que seria breve. E relatou que a comissão responsável pelo processa eleitoral tem o prazo
de 60 dias para a conclusão da eleição. Disse ainda, que se lançarão. edital )cora os alunos e #n//Yy
professores estarão em férias. Então a coordenação colocou ao cqüégiado ã opção de lançar o K/ " '
edital início de dezembro e com encerramento das inscrições na prol-neiraSeharía de aula. Para ''J n
eleição na 2' e 3' semana de aula com resultado na quarta e quinta semana Je aula para os alunos ( )l ,..
estarem presentes para votar. Com a palavra a prosa. Poliana sugeriu que eleição.'seja feita após a )< \l
visita do MEC e mantenha-se a coordenação até esta data. A prosa: Regina disse que o prof. (À
Claus no momento não está em condições de permanecer na coordenação por problemas de
saúde. A prosa. Patrícia expôs que se o prof. Claus se afastar, o prof. Rafael poderia assumir,
assim o curso não perderia pontos. O prof. Rafael Dutra disse que pode assumir a coordenação,
mas so]icitou uma pessoa para au)diá-]o. O prof. Rafae] Barbosa se,propôs a ajuda-lo na l
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coordenação e a prosa. Heloyse também se manifestou a favor. Após discussão, 6lbou decidido
pelo colegiado realizar a eleição após a visita do MEC, permanecendo o prof. Rafael Dutra como
coordenador até a realização da mesma. Aprovado por unanimidade. Nãb"havendo mais nada a
ser discutido, o Professor Claus agradeceu a presença de todos e deu pk)rçAcerrada a retmião às
17 horas e 40 minutos, da qual, para constar, eu, Márcia Elida DoTiingo$'Piudêncio, Assistente
em Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata Qtié, se aprovada, será assinada
pelos presentes. Araranguá, 08 de novembro de 2013.
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