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ATA DA DECIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOCOLEGI'ADO DO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA' '':
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Ata da décima primeira reWlião extraordinária do
Co[egiado do C[urso de Gra(].uaçào em Fisioterapia,
realizada no dia 1 8 .de nêvémbro de 2013, às 10 horas, na
sa[a 1 ] 8 do Campus Ararailguá:

2
No dia dezoito de novembro do ano de dois mil e treze, às dez hqFãs, Ha sala 1 18 do Campus
Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado ($D. Curso de Graduação em
Fisioterapia, devidamente convocados: professora Adriana Nevesj:dos Santos, professor Claus
Trõger Pich, professora Danielle Soarem Rocha Vieira, professora Gisele Agustini Lovatel,
professora Heloyse Unam Kuriki, professora Janaina Medeiros de Soaza, professora Mirieli
Denardo Limana, professora Núbia Cafel.li Pereira de Avelar, pr(Jessora Patrícia Haas,
professora Poliana Penasso Bezerra, professor Rafael Cypriano Dutra, professor Rafael Início
Barbosa, professora Rafaela Salva Moreira, Professora Regina Vasconcellos Antânio, professora
Viviane de Menezes Caceres, discente Rafael Jerânimo Pereira, sob a Presidência do Professor
Rafael Cypriano Dutra, Subcoordenador do Curso de Graduação em Fisioterapia, que
cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta ã reunião: Na sequência, o prof. Rafael
listou os itens de pauta e colocou para apreciação o Item l : .Pedido de afastamento - Doutorado -
Processo no. 23080.067859/2013-84. Requerente: Adriana Neves dos Santos; item 2: Pedido de
afastamento - Doutorado - Processo no. 23080.067866/2013-86.. Requerente: Rafaela Salva
Moreira; item 3: Pedido de afastamento - Doutorado - Processo no. .23080.068218/2013-47.
Requerente: Janaína Madeiros de Souza. A pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir, o
professor Rafael realizou um esclarecimento cobre o planejíitnento estratégico, explicando sobre
o planejamento 2014-2018 de afastamento dos docentes do Camp.us ' Araranguá. Listou a
previsão de afastamento dos docentes realizada em abril de 2012, em que dos cinco professores
efetivos somente a prosa. Patrícia não solicitou afastamento. Fez também, uma exposição e
leitura do quadro constando os critérios para.o afastamento,.no qual estabelece: dois docentes por
ano, sendo de diferentes áreas CNPQ/CAP.ES, tempo de posse na .UFSC e..maior idade.
Comunicou que, conforme planejamento . :de. afastatnento está previsto para 2014-2015 o
afastamento da prosa. Regina e prof. Giovahe, d 2015-2Q16, prof. Rafael e .prof. Claus, e a partir
de 2016 será por meio dos novos critérios e lista aprovada na 9' Reunião Extraordinária do
Colegiado da Fisioterapia. O professor Rafael descreveu os três pedidas .de afastamento que
foram encaminhados para a comissão de afastamento a pedido da co(ordenação. A professora
Janaína relatou que fizeram tais pedidos por melada portaria de 03 dé setembro que informa que
docentes em estágio probatório poderiam iaji para afastamento. O pr(if. .Rafael. esclarece que( 'l . \
mesmo assim, ficariam para 2016. A prosa. Rpgina esclarece que todos os membros do colegiada NY''J
devem votar, não podendo haver abstenções da. voto e o interessado pode votar ou. não como (\
também, se ausentar ou não. O prof. Rafael .questiona se a prosa: Adrianâ quer permanecer na
reunião. A prosa. Adriana opta em sair da'sala neste monlerito. Dando :iontinuídade o prof.
Rafael fez o relato do processo da requerente Adriana, com parecer da comissão sugerindo o
indeferimento do processo. A prosa. Rafaela pediu que .o prof. Rafael lesse a carta da prosa.
Adriana. A prosa. Resina disse que a decisão da comissão está calcada .ao'planeamento e não

:istia a porá.bilidade de docentes em estágio prdbatório. participarem dó mesmo. Disse ainda,q
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que é importante levar em consideração o .nível de titulação do;'Eorpo$iocente, e que seria
importante ter todos os professores doutora!, assim como os ngtites das professoras Adriana,
Rafaela, Mirieli e Janaina incluídas no plana.de afastamento. Oj+rof. Rafael concorda com a
prosa. Regina, lembrando que é fortemente recomendado que o prof. retorne do seu afastamento
com a titulação pretendida. O prof. Claus lembra que a visita do MEC pode ocorrer em qualquer
data do semestre 2014.1, disse também que se deve viabilizar o afastamento da prosa. Adriana,
mas deve-se também maximizar o curso. Sugeriu então; que seja indeferido e aÊés levado à
coordenação para estabelecer um novo prazo de afastamento. Após discusj;ões foram colocadas
em votação três propostas: l- Indeferimento do processo; 2- deferimento da proposta; 3-
deferimento da proposta com alterações. Aprovado por unanimidade a proposta 3, que altera a
data de afastamento de 01/03/2014 a 28/02/2015 para 01/07/2014 a 01/03/2015. Na sequência,
discutiu-se o Item 2: Pedido de afastamento - D(i)utorado - Processo no. .23080.067866/2013-86.
Requerente: Rafaela Salva Moreira e item 3: Pedido de afastamento.- Doutorado - Processo no.
23080.068218/2013-47. Requerente: Janaína Medeiros de So&4ã. Ás prosas interessadas
retiraram da sala, em seguida a prosa. Viviane leu o parecer do processo sugerindo o
indeferimento do pedido. Após, a prosa. Rafaela e Janaina foram chamadas para a sala. O prof.
Claus fez um relato da discussão e sugeriu que as prosas.. retirassem os procesü)s para melhores
esclarecimentos e que seja feita uma nova proposta. Colocado para apreciação fqi 'decidido pelo
colegiado que as requerentes Janaina e Rafaela retirem o processo. Não havendo mais nada a ser
discutido, o Professor Rafael agradeceu a presença de todos e deu pQr encerrada a reunião às 12
horas, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio, assistente em Administração
da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.
Araranguá, 1 8 de novembro de 2013.
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