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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da décima segunda reunião extraordinária do
Colegiado do Curso de Graduação em Fisiotei'apia:
realizada no dia 06 de março de 2014. às 14 hoi'as. na
sala 1 1 8 do Campus Araranguá.

2
No dia seis do mês de março do qlo de dois mi] e quatorze. às quatorze horas, na sala 1 1 8 do
Cat-opus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do Curso de Graduação em
Fisioterapia. devidamente convocados: professor Aderbal Sirva Aguçar .Tumor. professora
Adriana Neves dos Santos. prof'essora Danielle Soares Rocha Vieira. professora Gisele Agustini
Lovatel. prof'essoia Janailla Medeiros de Souza. professora Mirleli Denardi Limana. professora
Núbia Carelli Pereira de Avelar. professor Rafael Cypriano Dutra, professor Rafael Ináciõ
Barbosa: professora Rafaela Salva Moleira, professora Regida Vasconcellos Antõnio, discente
Rafae[ Jerõnimo Pereira. sob a Presidência do prof'essor Rafae] Cypriano Dutra. coordenador do
Curso de Graduação em Fisioterapia. que cumprimentou a todos e havendo quórum. deu por
aberta a reunião. Na sequência: o prof. Rafael listou os itens de pauta e colocou para apreciação
o item [ : Aprovação das alas das reuniões anteriores - ]9' Reunião Ordinária do Co]egiado de
Curso de G:aduação em Fisioterapia. e 10' Reunião Extraordinária do Colegiada de Curso de
Graduação em Fisioterapia. Aprovado por unanimidade. Item 2: Aprovação do segundo
formulário E-MEC a ser submetido até o dia 1 0/03 à PROPLAN/DPGI. A pauta toi aprovada por
unanimidade. A seguir, o professor Rafael relatou que a comissão se reuniu na sexta e segunda
de carnava] e na segunda enviou o formulário para todos os membros do co]egiado por e-nlai]
para apreciação. O prof. Rafae] Dutra destacou que alguns professores já tinham enviado alguns
ajustes. como. por exemplo, a Prosa. Heloyse Unam Kuriki pediu para manter a ordem alfabética
dos nomes dos professores tanto na lista de disciplinas quanto na lista de produção. O pt'of.
Ralàe] Dutra perguntou. em seguida. se havia outras sugestões de mudanças para o formulário.
As pEDras. Janaína e Rafaela falaram que a disciplina Fisioterapia Pediátrica l não consta na
tabela do Formulário e que as duas estão compartilhando essa disciplina. A prosa. Rafaela pediu
para corrigir o nome da disciplina Fisioterapia Pediátrica l e pediu para Inserir a disciplina
Fisioterapia Pediátrica 11. Pediu também. para corrigir o nome da disciplina Avaliação do
Desenvolvimento Infantil. O prof. Rafael Dutra leu então todas as disciplinas das professoras
.Tanaína e Raf'bela. A prosa. Janaína perguntou se deve incluir todas as disciplinas optativas. O
prof. Raf'ael Dutra f'amou que irá inserir todas que já tem professor e irá ligar para o Sérglo Pinto
pala saber soft'e as outras. A prof'a. Rafaela perguntou se a carga horária das disciplinas optativas f
da 4" fase está correta. O prof Rafael Dutra disse que a carga horária está corneta. O prof. Ã
Aderbai pediu para incluir a disciplina optativa Fisiologia do Exercício. A prol'a. Núbia pediu 'f
para o prof. Raf'ael Dutra realizar alterações nos mini-currículos das prosas. Rafaela. Gisele e /
Adríana. A prosa. Mirieli também solicitou alteração no mini-currículo. A prosa. Núbia
perguntou se existe alguma padronização pala a preparação do cubículo para o MEC. A prosa. h.n
Raí'nela teve dúvida no item 1 .2 Políticas Institucionais no âmbito do curso. Ela perguntou sobre .{\F
o fato de estar escrito que está se procurando aumentar o número de monitorias. mesmo que J
-.,oluntárias. Ela questiona que na última reunião do colegiado não ficou claro se é possível ter
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formulários do MEC enviado pelo Sérvio Pinto e que o Item comtempla o que a Política
Institucional comteinpla. A prosa. Mirieji teve dúvida no mesmo item 1 .2 em relação ao uso da
biblioteca. Perguntou se realmente existe espaço disponível para pesquisa na biblioteca setorial.
O prof. Ratael Dutra disse que existe um acordo com a UNISUL para uso do'espaço de consulta
da biblioteca pelos alunos da UFSC. A prosa. Mírieli perguntou também sobre a existência de
uma sala de coordenação próximo à secretaria. O prof. Raf'ael Dutra disse que a Coordenação da
Fisioterapia tem uma sala própria: que é .dividida com os outros coordenadores do curso. A
proa Regida perguntou se em relação à biblioteca existe algum item sobre ç) acesso ao Portal
Capes. O prof. Rafael Dutra respondeu que existe um Item para isso denominado Periódicos
especializados. Perguntou ainda. se foi colocado em algum lugar no formulário sobre a
plataforma 'Pergamum". que permite acesso a livros on-lhe. O prof. Aderbal ressaltou que o
item 3 foi o mais difícil de fazer. que contemplava bibliografia básica. complementar e
periódicos. tendo sido necessário consultar o Sérgio Pinto pela ausência de un] modelo de
referência. E. que seria interessante adicionar a informação sobre o r'e/'gczn un? no formulário. A
prof'a. Regida perguntou sobre o f'ato da biblioteca ser espaço de convivência e o prof. Rafael
Dutra disse que seguiu o modelo do Sétgio Pinto. A prosa. Janaina pediu para col'rigor erro de
português. E a profb. Rafaela pediu para corrigir a sigla da UFSC. A prosa. Janaina teve uma
dúvida no último parágrafo do item ] .2 em relação aos discentes do curso de pós-graduação no
apoio pedagógico: uma vez que não temos curso de pós-graduação. O prof. Raf'aeJ .Dutra disse
que a instituição tem Estágio em Docência para discentes da pós-graduação. A piora. Resina
pediu para adicionar outro programa de apoio institucional existente. chamado monitorla
presencial. exercida por prof'essores licenciados para disciplinas. de maior reprovação. A plofb.
Rafaela pediu para corrigir erro de português no item ] .5. A prata. Janaína perguntou no tópico
objetivo do curso sobre disciplinas aplicadas à Fisioterapia subdivididas ein teóricas e práticas. O
prof. Rafael Dutra disse que está correto. A prof'a. Gisele pediu para cora'igir a disciplina
Acompanhamento teórico V. pois a prosa. Adriana Htcaria responsável pela disciplina e não ela.
A piotà. .lanaína f'filou .que as ementas das TCC l e TCC ll flcaiam multo gerais. E que a
comissão solicita lmla alteração dessas ementas em uma próxima reunião do colegiado. O prof.

para o MEC. A prosa. Janaína perguntou sobre o item que está em amarelo
e-fnaíl''. O prof. Rafael explicou que a comissão estava aguardalldo os prof'essores

enviarem as informações sobre o tempo de experiência profissional e tempo de docência. O prof.
Rafael Dutra explicou os itens do formulário e como será realizada a pontuação Hlnal do curso
pelo MEC. A Plofà. .Tanaína solicitou que o prof. Rafael Dutra enviasse o documento com os
critérios que serão avaliados pelo MEC. A prosa. Resina ressaltou o excelente trabalho realizado
pela comissão na elaboração do documento para o MEC. O prof. Rafael Dutra destacou que o
formulário será decisivo para pontuação do MEC. O prof. Raf'ael disse que o formulário será
enviado ao MEC na próxima segunda e que o MEC tem de 30 a 40 dias pala a visita. O profl
Raf'ael disse da importância de cada professor criar uma pasta com o currículo e com os
documentos rompi'oratórios do último triénio. A prosa. Danielle destacou que para experiência
docente e experiência profissional é necessária comprovação de toda a vi'çência ploflssional e
não somente do último triênio. Após discussões. posto em votação o formulário foi aprovado por
unanimidade. Não havendo mais nada a ser discutido. o Professor Ra6ael agradeceu a presença
de todos e deu por encerrada a reunião às quinze floras e trinta minutos. da qual. para constar. cu:
Márcia Elida Domingos Piudêncio. assistente em Administração da Secretaria Acadêtnica. lavlei
a presente ata que. se aprovada. será assinada pe]olprq$enps. Ara4#nguá. 06 de março de 20 ] 4.
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