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

Ata da décima terceira reunião extraordinária do
Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 21 de março de 2014. às 16h20min. na
sala 1 18 do Campus Araranguá.
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No dia vinte e um do mês de março do ano de dois mi] e quatorze: às dezesseis horas e vinte
minutos. na sala 1 1 8 do Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do
curso de graduação .em Fisiotej'apta. devidamente convocados: professora Adrlana Neves dos
Santos. Prof'essor Claus Trõger Pich, professora Danielle .Soares Rocha Vieira. professora
[leloyse Unam Kuriki. professora Janaina Medeiros de Souza: professora Mirieji DeJlardi
Limana. professora Núbia Carelli Pereira de Avelar. professora Patrícia llaas. professora Poliana
Penasso Bezerra. professor Rafael Inácio Barbosa, professor'a Rafaela Sirva Moleira: professora
Regida Vasconcellos Antânio, professora Viviane de Menezes Caceres: discente Maurício do
Nascimento Seraf[m e sob a Presidência do professor Rafae] Cypriano Dutra, coordenador do
Curso de Graduação em Fisioterapia. que cumprimentou a todos e havendo quórum. deu po!'
abej'ta à reunião. A seguir. o prof. Rafael Dutra submeteu à pauta para apreciação com os
seguintes itens: item 1: Aprovação dos planos de ensino - semestre 2014.1 . Item 2: Pedido de
validação de disciplinas. Requerente: Marcieli Anzileiro Marfins. Processo: 23080.008847/20 1 4-'
07. Item 3: Grau de recurso para validação de disciplinas. Requerente: Mál'cia Crlstina Gotnes
Costa. Processo: 23080.06501 5/201 3-07. Item 4: Aprovação do primeiro relatório de estágio
plobatório da Professor'a Mirieli Denardi Limana. Item 5: Horários das disciplinas semestre
2014.1. Nomeação de professor efetivo e temporário. Item 6: Cancelamento da disciplina
ARA7027 Epidemiologia. Item 7: Distribuição das bolsas de monitor'ia para o Curso de
Graduação em Fisioterapia -- semestre 2014.1 . Na sequência o pt'of. Rafael Dutra perguntou se
alguém teria alguma alteração a acrescentar na pauta. A prosa. Patrícia solicitou alteração na
ordem dos itens 5. 6 e 7 para 1, 2 e 3. O prof. Rafael pediu que pe.rmanecesse o item l e
alteração na ordem iniciasse no item 2. Colocado em votação fol aprovado com treze votos a
f'avos e um voto contra. A prof'a. Resina solicitou a alteração na ordem do item 7 para o item 2. i
que colocado em .votação foi aprovado por unanimidade. Não ha-.'ando mais nenlluma J
manlf'estação a pauta foi aprovada por unanimidade. Após o prof. Rafael Dutra prosseguiu a tt"
reunião passando a discutia o item ]: Aprovação dos p]anos de ensino -- semestre 2014.]. J
Com a pa]avra a prosa. Rafae]a ]eu o parecer favorável listando todas as disciplinas avaliadas
pela comissão sugerindo o deferimento. Colocado em votação o parecer foi aprovado por ç.. ,.....}

unanimidade. A, seguir passaram a analisar o Item 2: Aprovação do primeiro relatório de Í.''K,/
estágio probatório da Professora Mirieli Denardi Limana, processo: 23080.056488/2013-13. ikgP''
Com a palavra a prosa. Resina leu o parecer favorável da comissão sugerindo o deferimento que "J
colocado em. votação foi aprovado por unanimidade. Na sequência. Item 3: Horários das
discip[inas semestre 2014.]. Nomeação de professor efetivo e temporário. O prof Rafàe]
Dutra relatou que de uma vaga para efetivo e três para temporários. llá urh candidato aprovado
pala prof'essor ef'etivo e uin para professor temporário e os processos estão na Segesp. porétll
Segesp está eln greve. Disse também. que já foi
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está prevista a chegada dele para final de maio. Falou que não existe previsão para a chegada do
proíêssor substituto .já concursado. Em seguida. mostrou a grade de horários da Fisioterapia e
listou os prof'essores com suas disciplinas e créditos. Disse ainda, que para o semestre 2014.1
estão descobertos 60 créditos de disciplinas obrigatórias e 4 créditos de disciplinas optativas. O
prof. Claras disse que poderá ministrar a disciplina de Biofísi.ca. dois créditos. durante o semestre
201 4. 1 . Com a palavra a professora Poliana falou que esses assuntos devem ser trazidos pata o
colegiada e o grupo discutir. Trazer os editais para discussão antes da abertura. O prof. Rafael
concorda com a prata. Poliana e esclareceu que as vagas de professor' efetivo e substituto foram
discutida no colegiado e que foi nomeada uma comissão para preparação do edital. Disse
também. que foi comunicado pelo DEN sobre .a necessidade imediata do preenchimento das
vagas para professor temporário. o qual teve. apenas, uln dia para responder. Sendo assim. o
prof. RaEael consultou a prata. Viviane e o prof. Rafael Barbosa. pl'of'essores das áreas dos
concursos. quanto a elaboração dos pontos dos editais para a Contratação de Prof'essor
Temporário. Disse ainda; que. não assina nada fora de caráter emeigencia]. assim como não
distribuiu a carga horária descoberta entre os professores do curso de maneira impositiva. Na
sequência. o prof Rafael questionou o que fazer com os 58 créditos restantes de disciplinas
descobertas. O prof. Cjaus pede adendo as três disciplinas de Estágio. pois conta com instituições
externas. A prosa. Poliana relatou que em relação ao CIARTI se o aluno não pulsar a 2" parte do
Estágio está reprovado. Após discussão, o prof. Rafael perguntou quem poderia assumir a carga
horária do estágio no CIARTI. As prosas. Adriaila. Gisele e Heloyse disseram que poderiam
assumir a carga horária da disciplina Estágio l no CIARTl: sendo que cada uma delas assumiria
uma única tarde até a chegada do Professor Substituto. o qual ficará responsável por essa
disciplina. A prol'a. Poliana disse que poderia assumir metade da carga didática da disciplina
Acompanhamento Teórico 1. A proa. Vivialae disse que poderia assujnír metade da carga horária
da disciplina Estágio 111. compartilllado com a prosa. Danielle, desde que retirasse a disciplina
Cardiologia l do seu PAAD. e que essa poderia ser distribuída para o prof. Aderbal. Além disso.
a prata. Núbia disse que poderia dividir a carga horária da.disciplina Cardilogia ll cona a prosa.
Viviane. NA seqüência. o prof. Rafael disse que iria comtmicar essas modificações ao prof.
Aderbal. A prosa. Hejoyse falou que para o Estágio IV na UTI. o colegiado deveria aguardar o
professor eletivo. Posto el-n votação. a nova distribuição das cargas horárias dos professores
tiram aprovadas poi unanimidade. Com a palavra a prosa. Regína expõe que em f'unção da
e[e'cada carga horária dos professores da Fisioterapia. a possibi]idade real dos a]unos f]caiem
cona disciplinas obrigatórios descobertas pela falta de pt'ofessores. assim como a visita do MEC l
para o reconhecin[ento do curso, compromete-se como Diretora Académica: conversar cona a .b
Reitora para pressionar quanto a contratação dos professores. porque o curso corre risco de não T
ser aprovado. Disse também que a greve dos servidores era previsível. então tinha-se que montar J
os processos de contratação dos professores rapidamente mas que. infelizmente. não chegaram a \. .\
tempo. Dando continuidade. passaram a discutir o item 4: Clancelamento da disciplina f''bZ,
ARA7027 -- Epidemiologia. Com a palavra o prof. Rafael Dutra relatou que segundo a -$i6''

secretária .Juliana e o Diretor do Departamento de Administração Escolar - DAE, S]'. Luiz Cardos J
Podestá. assim como de acordo com a Reso]ução 0] 7/Cun/97: a coordenação retirou o nome da
prof. Patrícia da discip]ina ARA70]4 - Epidemiologia, visto que. essa não obtivera o número
mínimo de 1 2 participantes, conforme exigido pela legislação vigente. No entanto. o prof. tafael
relatou ainda que no dia 20/03/14 recebeu do Centro Acadêmico de Fisioterapia. dois atlaixo-
assinado dos a]unos referelltes a abertura da disciplina ARA70]4 éna dois hol'brios diferentes
ainda no semestre 20] 4. 1 . Disse que o argumento dos alunos é qu.e muitos não tinlaam a caigaT..,Z7/P'
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horária mínima prevista no curso. e que o horário disponibilizado tem coloque de horário. o que
.justificaria a abertura de uma nova turma em outro horário. Alétn disso: os alunos declaram que
a piora. Patrícia .já tinha sido previamente consultada. concordando com a abertura de duas
tumlas da disciplina ARA7014. Após. foi colocada a votação a reabertura da disciplina, tendo
treze votos a favor e um voto contra. sendo aprovada a reabertura da disciplina nos dois horários
solicitados pelos alunos. Em seguida. item 5: Distribuição das bolsas de monitoria para o
Curso de Graduação em Fisioterapia -- semestre 2014.1. Com a palavra a prosa. Regina disse
que após a reunião de distribuição das vagas o professor Everton a procurou solicitando monitor
para a disciplina de Biofísica; após conversa com o prof. Rafael. A prosa. Patrícia falou que
houve um erro administrativo- pois das quatro. bolsas solicitadas e aprovadas pelo colegíado.
recebeu apenas duas bolsas. Com a palavra a prosa. Resina esclarece que a servidora Carine a
procurou e disse que cometeu um engano, esquecendo de comunicar os pedidos da prosa.
Patrícia encaminhado por e-nlall. Sendo assim: a prof. Regina solicitou que a Carine
considerasse os pedidos da prosa.. assim como verificar quais disciplinas tinham sido
comtempladas com quatro ou três monitores e que poderia tirar inclusive da disciplina dela.
Disse ainda. que a Carine enviou uma nova ]ista e que ainda havia erro. e que desta vez ela
alterou e enviou aos prof'essores. A prof'a. Resina disse também. que a disciplina de Microscopia
de um crédito comparada com as outras não pode ser atendida neste momento. e a disciplina
Saúde Pública 11. devido ao critério estabelecido - número de alunos atendidos e reprovações
essa disciplina - nào seria urna disciplina que demandasse monitores em caráter emergencial. Na
sequência. a prof'a. Regina disse que não faz nenhuma objeção em relatar aos professores e se fot
necessário faz tambén] por escrito justificando a distribuição das vagas de monitores. A prosa.
Poliana questiona se é a direção acadêmica que define quais vagas serão alojadas por disciplinas.
A proa. Resina disse que sim. Com a palavra a prata. Patrícia disse que foi a primeira
proíêssora a encaminhar o pedido. antes ainda da deliberação no colegiado e que após a
deliberação ela entrou em contato com a Carine e perguntou se ela queria que ilnprimisse o
documento e levasse até a secretaria e ela respondeu que não era necessário porque*ela já iria
imprimi-lo. O prof. Rafael ressaltou que cada professor seria responsável pelo seu processo e que
a coordenação teria que. apenas, assinar o documento. A pt'ofa. Patrícia solicitou que ficasse
registlado que das disciplinas que foram acordadas no coiegiado que estariam com as
prioridades. alguns professores abriram mão outros não, porétn os pedidos referentes as suas
disciplinas seriam inantldos. Em seguida. o prof. Raf'ael Dutra solicitou ao colegiado dar um
aviso antes que a prof'a. Patrícia se retirasse da reunião e fez a leitura da correspondência
reítlente a visita do MEC que ocorrerá no período de 23/04/]4 à 26/04/14 com as exigências
referentes a ref'árida visita. E solicitou a colaboração de todos nesse processo. A seguir passaram
a discutia o item 6: Pedido de validação de disciplinas. Requerente: Marcieli Anzilciro
Mastins. Processo: 23080.008847/2014-07. Com a palavra o prof. Rafael Dutra disse que os
proítssores das disciplinas solicitadas foram consultados. sendo que: a profb. Raf'aela deRriu o
pedido em Fundamentos em Fisioterapia e a prosa. Regina deferiu o pedido de Biologia Celular e
Molecular e Bioquímica: No entanto, a prosa. Mírieli indeferiu o pedido de Morfoflsiologia com
o seguinte parecer: incompatibilidade das ementas. Colocado em votação a análise do processo
foi aprovada por unanimidade. A prosa. Regida lembrou que validação de disciplinas ]lunca í'oí
trazida em reunião de colegíado a não ser em casos de recursos. Sendo assim, ficou decidido por
u.nanimídade não trazer mais esse tipo de item para reunião de colegiado. excito quando o
coordenador.julgam' pertinente. Por Htm. item 7: Grau de recurso para validação de disciplinas.
Requerente: Márcia Cristina Gomes Costa. Processo: 23080.065015/20]3-07. Com a palavra
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o prof. Rafael relatou que a aluna entrou com recurso pedindo reconsideração de algumas
disciplinas. Com a palavra a prófa. Danielle fez o relato do processo, no qual consta o parecer do
DEN .e dos relatores prosa. Danielle, prosa. Víviane e prof. Aderbal que analisaram o processo, a
pedido da coordenação. Após discussão, o parecer da comissão foi aprovada por tmanimidade.
Não havendo mais nada a ser discutido, o Professor Rafael Dütra agradeceu a presença de todos
e deu por encerrada a reunião às 19h10min, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos
Prpdêncio, assistente em Administração da Secretaria Académica, lavrei a presente atà que, se
aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 21 de março de 2014.
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