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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO EXTRAOjiDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da vigésima reunião extraordinária do Colegiado do
Curso de Graduação em Fisioterapia, realizada no dia 15
de outubro de 2014, às 16h20min, na sala 319 do Campus
Araranguá.
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No dia quinze do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis homo e vinte

minutos,'na sala 3 19 do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do
curso de graduação em Fisioterapia, devidamente convocados: profes?ora Adriana Neves dos
Santos, professora Daiana Cristine Bundchen Jung, professora Danielle Soares Rocha Vieira,
professora Gisele Agustini Lovatel, professora Heloyse Unam Kuriki: professora

Janaina

Madeiros de Souza, professora Poliana Penasso Bezerra, professor Rafael Cypriano. Dutra,
professor Rafael Inácio Barbosa, professora Rafaela Salva Moreira, professora Viviane de
Menezes Caceres, discentes Mana Tereza Ramos Caduro, Maurício do Nascimento Seraüim e
sob a Presidência da professora Núbia Carelli Pereira de Avelar, coordenadora do Curso de
Graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta à
reunião. A seguir, o prosa. Núbia submeteu à pauta para apreciação com os seguintes itens: Item
1: Aprovação do 4' relatório e relatório Êlnal de Estágio Probatório do Prof Rafael Cypriano
Dutra - Processo: 23080.030899/2012-90. Relatora: Prof' Eliane Pozzebon. Item 2: Aprovação
ad reÁerendum da distribuição de vagas para transferências e retomou. Item 3: Nomeação dos
representantes docentes da Comissão de Extensão do Campus. Amranguá Item 4: Novas

demandas E-MEC. Item 5: Disciplinas do Prof. Aderbal Silvo Aguiar Júnior. Item 6: Aprovação
dos horários das disciplinas referentes ao semestre 2015.1 . Item 7: Solicitação de afastamento do
Prof. Claus Trõger Pich para Pós-Doutorado. Relator: Prof. Rafael Início Barbosa. Item 8:
Atualização do Plano de Capacitação Docente. Item 9: Informes gerais. A seguir, a professora
Núbia solicitou altemção no item 6 para informes de critérios para alocação.de disciplinas do
semestre 2015.1, bem como alterações referentes aos estágios. A pauta.foi Aprovada por
unanimidade. Após, o prosa. Núbia prosseguiu a reunião passando a discutir o Item l:
Aprovação do 4o relatório e relatório final de Estágio Probatório do Prof. Rafael Cypriano
Dutra - Processo: 23080.030899/2012-90. Relatora: Prof' Eliane Pozzebon: A prosa.

Núbia

falou que a prosa. Eliane não pode comparecer e que o prof. Evy Augusto
Salcedo Torres iria

r. ...=...1 J.

representa-la sendo o relator do processo. Com a palavra o prof. Evy leu o parecer favorável da
comissão sugerindo o deferimento do processo referente ao 4' relatório. No momento da votação
o pmf. Rafael se retirou da sala e a prosa. Núbia submeteu o parecer à apre(laç?o sendo
aprovado por unanimidade. Na sequência, o prof. .Evy fez a leitura do parecler favorável da
comissão sobre o relatório final de Estágio Probatório sugerindo o deferimento do processo. No
momento da votação o prof. Rafael se retirou da sala e a prosa. Núbia submeteu o parecer à
apreciação sendo aprovado por unanimidade. A seguir passaram a analisar o Item 2: Aprovação
ad iri#êrendlzm da distribuição de vagas para transferências e retornos. Com a palavra a
prosa. Nubia fez o relato da distribuição das vagas de transferências.e retornos Disse que o curso
disponibilizava de 25 vagas a serem distribuídas entre as três modalidades (transferência .interna,
transferência externa e rQK9mo de graduado). Sendo assim, fez seguinte distribuição, 6 vagas
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para üansferência interna, 1 3 vagas para transferência externa e 6 vagas paa retorno graduado.
Quanto às regras de classificação do processo seletivo, informou que foram mantidos os mesmos

critérios do semestre passado; que o aluno teima cursado e sido aprovado em disciplinas de
Morfoflsiologia ou Anatomia humana e Fisiologia humana, com a carga horária não inferior a
108 horas pela primeira ou combinada pelas seguintes. Na sequência, Item 3: Nomeação ,dos
representantes 'docentes da Comissão 'de Extensão do Campus. Araranguá. A prosa. Núbia
falou que a prosa. Kátia Madruga solicitou que fossem nomeados dois professores do curso para
cotnpor a comissão de extensão do Campus. Após discussão, foi decidida a nomeação.das profasl
Poliana e Gisele Aprovado por unanimidade. Dando continuidade, passamm a discutir o item 4:
Novas demandas E-iWEC. A profa. Núbia infomlou que deverá ser aberto um protocolo de
compromisso com o MEC para a nova avaliação do curso. Após a abertura do processo, o curso
terá o prazo de no máximo um ano para ímer adequações sugeridas pela comissão de avaliação.
Deverá ser formada uma comissão que contará com a participação da coordenadora do curso, o
diretor geral do Campus, um professor do curso, um representante da pró-reitoria de graduação e
uin l-nembro da comissão de avaliação de cursos. Disse também, que a prosa. Tereza. diretora do
DEN/PROGRAD, orientou que fosse escrito um memorando ressaltando as necessidades do
curso. Em seguida, fez a leitura do melhorando a ser entregue ao pró-reitor de graduação
contemplando os domínios com fragilidades destacadas pela comissão de avaliação.do MEC. A
prata. Núbia disse que em com conversa com o Sérgio Pinto da PROPLAN, ele falou que uma
alternativa quanto a infraestrutura e acessibilidade seria mudar para.a unidade Mato Alto. O prof.
Rafael Dutra disse que o prédio Jardim das Avenidas ainda está patrimoniado em nome da
Unisul e após a compra efetiva da UNISUL pela UFSC, uma alternativa seria a utilização do
térreo da referida unidade. Após esses informes, a professora Núbia informou que o pró-reitor de
graduação iria reunir-se com os docentes do curso de fisioterapia no dia subsequente e que todas
essas questões deveriam ser levantadas. Após discussão todos concordaram com a entrega do
memoralldo. Em seguida, item 5: Disciplinas do Prof. Aderbal Silvo Aguçar Júnior. Com a
palavra a prof.'Núbia disse as disciplinas do prof. .Aderbal são pré-requisito para disciplinas
ofertadas em 2015.1. Disse também que em caso de afastamento por moto'o de doença com
duração inf'erior a 60 dias não se tem direito a professor substituto. A prosa. Poliana sugeriu que
os membros do NDE se reunissem e elaborassem trabalhos referentes as discipl.mas para que os
alunos não perdessem o semestre. O prof. Rafael Dutra sugeriu que o prof. ' = n nl4A nn+s%r

Aderbal assuma as
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outros cursos; 3) disciplinas que são pré-requisito da fase subsequente será alojada em mesmo
horário; 4) Número de disciplinas lesionadas pelo docente; 5) Carga horária do docente e 6)
Disciplinas lesionadas na pós graduação. Colocado em votação os critérios foram aprovados por
unanimidade. Foi estabelecido também, que todos os professores que lecionarem na pós
graduação devem enviar um documento à coordenação comprovando seus horários. Ato
contínuo, item 7: Solicitação de afastamento do Prof. Claus Trõger Pich para Pós-
Doutorado. Relator: Prof. Rafael Início Barbosa. Com a palavra o prof. Rafael Barbosa leu o
parecer de afastamento do prof. Claus no período de 01/03/2015 à 28/02/2016 sugerindo o
deferimento. Após, a prosa. Núbia submeteu o parecer à apreciação sendo aprovado por
unanimidade. Na sequência, item 8: Atualização do Plano de Capacitação Docente. A prosa.
Núbia fez a leitura do item, da 9' ata extraordinária em que foi decidido o plano de afastamento
dos docentes. Após, leu o documento da prosa. Resina solicitando seu afastamento para 201 5. 1 e
2015.2. O prof. Rafael Dutra disse solicitou que constasse em ata que não será prqudicado com
o atraso no afastamento dos professores que tenham previsão de saída anterior a sua saída. Após
discussão, a prosa. Núbia sugeriu que a comissão se reúna e faça uma nova consulta e
remanejamento dos afastamentos para ser decidido na próxima reunião ordinária a ser realizada
no dia 29/10/14. Aprovado por unanimidade. Por 6im, item 9: Informes gerais. Com a palavra a
prosa. Núbia informou que o DEN/PROGRAD encaminhou dois cronogramas dos concursos
para docentes: Edital l as provas acontecerão em janeiro e edital 2 as provas acontecerão em
março. Perguntou quem não estará em período de árias e estará disponível para participação nas
bancas. Manifestaram disponibilidade as prosas. Daiana e Danielle. Lembrou que as áreas dos
concursos são: saúde pública, Saúde coletiva e Ortopedia. Os professores que tem atuação nestas
áreas ficaram responsáveis para elencar sugestão de nomes para membros da banca. Informou
também, que a coordenação recebeu um termo de notiHlcação do Credito referente a ausência de
docentes na universidade no dia 08/10/2014. A professora informou que os professores estavam
em curso de capacitação ofertado pela instituição. Não havendo mais nada a ser discutido, a
Prosa. Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 19h30min, 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, 15
de outubro de 2014.
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