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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
DE FISIOTERAPIA

Ata da décima sexta reunião extraordinária do
Colegiado do Curso de Fisiotel'apta, realizada no dia
27 de junho de 2014, às 16h20min, na sala 307 do
Campus Araranguá/Jardim das Avenidas.
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Aos 'ç'ante e sete dias do mês de .Íunlao do ano de dois mil e quatorze. às dezasseis horas e vinte
minutos. na sala 307 do Campus Araranguá: reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do
curso de Fisioterapia. de'ç'idamente convocados: professor' Aderbal Salva Aguçar Junior:
professora Adriana Neves dos Santos. professora Danielle Soares Rocha Vieira, pl'ofessora
Helol'se Ulianl Kuriki, professora Milieli Denardi Limana, professora Núbía Carelli Pereiia de
Avelar. professora Patrícia Haas. professora Poliana Penasso Bezerra, professor Rafael Início
Barbosa, prof'essora Rafaela Salva Moreira, professora Resina Vasconcellos Antõnio: professora
Viviane de Me1lezes Cacetes. discentes Mana Tereza Ramos Cauduro, Maurício do Nascimento
Serafinl- Tat).ana Nery; sob a Plesídência do Professor Rafael Cypríano Dutra. Coordenador do
Curso de Fisioterapia: que cutnprimentou a todos e deu por aberta a reunião. O prof. Rafael
comunicou que a prosa. Gisele .iustiHlcou a sua ausência. Após a leitura da ordem do dia. o
presidente; abriu para considerações. A professora Núbia pediu a palavra e disse não ter
entendido a razão por ter trocado a reunião previamente agendada como ordinária para
extraordinária. Pautando-se no cronogl-ama inicialmente proposto de que as reuniões
extraordinárias ocorreriam nas últimas sextas-feiras de cada mês. O presidente asstmliu a fallaa
por não ter se lembrado da data; devido às mudanças de cronograma ocorridas durante o
senlestl-e lesivo. tais como a visita do MEC, jogos oficiais da Seleção Brasileira de Futebol,
assim como os feriados nacionais previstos nas sextas-feiras. A professora continuou
contestando relatando o prejuízo nessas alterações de datas pol impossibilitar a programação
para a inserção de pauta. Sendo assim: a professora foi orientada pelos outros professores do
colegiada a en''.,iar os pedidos de inserção de pauta com antecedência ao coordenador pai'a as
reurüões ordinárias. ao qual cabe avaliar a necessidade de urgência para a chamada de uma
reunião extraordinária. como .já tem sido usual. uma vez que no momento das t'euniões ordinárias
apenas pautas com urgência e devidamente justificadas devem ser inseridas e analisadas quanto à
inserção. Passaram então ao Item 1. Aprovação da Ata da 15" Reunião Extraordinária do
Colegiada de Curso de Graduação em Fisiotei'apta: a ata foi aprovada por unataimidade. Em
seguida. o Item 2. ModiHlcação do Regimento Interno do Colegiada do Curso de Graduação em
Fisioterapia referente ao artigo 4': $ 4': Com a pa]avra a comissão e]eitora], relatou o pedido de
alteração do item 13. que coloca como norma a contagem sil-nples dos votos. A comissão
eleitoral sugeriu a paridade dos votos entre docentes e discentes do curso. Aberta discussão, a
proüssora Patrícia perguntou a respeito da porcentagem de participação dos votos dos
funcionários técnicos adllainistrativos do curso. A professora Regida ]'elatou que não consta no
regimento da UFSC o voto dos servidores técnicos e funcional'ios para a eleição.de coordenador
de curso. e a inexistência destes vinculados especiHlcamente ao curso de Fisioterapia: sendo
servidores do campus. Porém. ílcou para a coln]ssão e]eitora] verificar oujro$..çgitais, norlllas e
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sugerir a participação ou não destes para votação do edital na semana seguinte. A representante
discente Tatyana pediu a palavra e disse se sentir inapta a votar por todos os alunos em assunto
que interfere diretamente no poder deles dentro do curso. Assim, após ampla discussão, ficou
concordado que a aprovação do referido ponto de pauta fica adiada em uma semana para
discussão dos representantes discentes. Ato contínuo o Item 3. Solicitação de Tratamento
Domiciliar da discente Jeise Saccon Bonfante: O relator foi o professor Rafael Cypriano Dutra,
que justi6lcou a solicitação da aluna com base em exames, receituários e laudos médicos. Dentre
as disciplinas cursadas pela aluna, aquelas com conteúdo teórico-prático previsto pelo plano de
ensino foram indeferidas, pois entende-se a inviabilidade de se executar atividades domiciliares
para a programação prática da disciplina. Assim, as disciplinas de Cinesioterapia ll e Estágio lll
haviam sido indeferidos pelo relator. Aberta a discussão, a professora Danielle colocou em
questão a impossibilidade de se realizar a disciplina Acompanhamento de Prática
Fisioterapêutica 111, uma vez que a mesma é diretamente vinculada ao Estágio 111 e também
prevê atividades práticas. O colegiado concordou com a professora e aprovou por unanimidade a
alteração sugerida. O professor Rafael, relator do processo já fez a alteração e o colegiado
aprovou por unanimidade o processo da seguinte maneira: aprovação da solicitação da
requerente, porém com indeferimento das disciplinas Cinesioterapia 11, Estágio 111 e
Acompanhamento de Prática Fisioterapêutica 111, assim como o deferimento das outras
disciplinas curvadas pela discente no semestre 2014.1. Por âim, o Item 4. Aprovação ato "ad
referendum" referente ao resultado da distribuição das vagas de transferências e retornou do
Curso de Graduação em Fisioterapia: O presidente do colegiado leu o relatório elaborado pela
comissão constituída pelas professoras Mirieli Denardi Limana (presidente), Rafaela Moreira e
Poliana Penasso. A comissão aprovou todos os pedidos de transferência, sendo que haviam 16
vagas disponíveis e 5 pedidos. Submetido a votação o colegiado aprovou por unanimidade. Não
havendo mais nada a ser discutido, o Professor Rafael agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião às 17h45min, da qual, para constar, eu, Carine Fagundes de Moraes,
Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada,
será assinada pelos presentes. Araranguá, 30 de junho de 2014.
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