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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE GjiADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da vigésima primeira reunião extraordinária do
Colegiada do Curso de Graduação em Fisioterapia,
realizada no dia 09 de dezembro de 2014. às
16h20min, na sala 3 19 do Campus Araranguá.
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No dia nove do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas 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: professora Daiana Cristine
Bundchen Jung, professora Danielle Soares Rocha Vieira, professora Heloyse Unam Kuriki,
professora Janaina Medeiros de Souza, professora Poliana Penasso Bezerra, professor Rafael
Cypriano Dutra, professor Rafael Inácio Barbosa, professora Rafaela Salva Moreira,
professora Viviane de Menezes Caceres, discentes Tatiana Nery 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 a reunião. Na
sequência, apresentou para apreciação os seguintes itens de pauta: Item l: Informes referentes
a processos de avaliação dos cursos da UFSC. Professor Fernando Spanhol; Item 2:
Informações referentes à reunião com Departamento de Ensino; Item 3: Criação de nova
disciplina teórica obrigatória para 2015.1; Item 4: Ampliação de carga horária de estágios;
Item 5: Aprovação horários 201 5. 1; Item 6: Solicitação de afastamento da Professora Rafaela
Salva Moreira para cursar pós-graduação. Relatora: Professora Danielle Vieira; Item 7:
Solicitação de afastamento da Professora Janaína Madeiros de Souza para cursar pós-
graduação. Relatora: Professora Danielle Vieira; Item 8: Carga horária de aulas práticas e
teóricas das disciplinas; Item 9: Aprovação do regimento de atividades complementares;
Item 10: Banca para concurso público área de concentração: Fisioterapia em Traumato-
Ortopedia. Relatora: Gisele Agustini Lovatel. A pauta foi aprovada por unanimidade. Em
seguida discutiu-se o Item l: Informes referentes a processos de avaliação dos cursos da
UFSC. Professor Fernando Spanhol. O Professor Fernando Spanhol falou aos membros do
colegiada sobre a Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação, seu histórico de
criação e seu papel no campus. Disse que a comissão elaborou um formulário de avaliação
dos docentes e dos servidores técnicos-administrativos a qual foi enviado por e-mail. Ele
mencionou que a avaliação dos alunos será realizada via CAGR. Ele deu explicações . ÇI
adicionais sobre o formulário criado para o professor. A Prosa. Núbia questionou a ausência \*à-V"
de especificação no formulário da identificação do Campus Araranguá. Ela relatou que.z:,fÉ '
respondeu o formulário achando que seria específico para o Campus Araranguá e somete\v' :
percebeu que não era depois que já tinha enviado, destacando dessa forma, que a demanda do ,a/''
campus não seria apreciada pelo Campus Florianopólis. A prosa. Daiana relatou a mesma\
situação. O Prof. Spanhol relatou que a decisão por não ter especificação do campus foi
realizada para evitar a identificação do respondente do questionário. Ele relatou que o
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formulário apresenta campos abertos para
los para identificação do campus-
disponível paratrabalhar nas
prosa. Núbia ressaltou que o
Acompanhamento e Avaliação.
instauração do protocolo de compromisso
referentes à reunião com Departamento de
referente à reunião realizada no Departamento de Ensino no
a Prata. Tereza Cristina Rozone de Souza (Diretora do
Stopanovski Ribeiro (Técnica em Assuntos
Departamento de integração Acadêmica
Assuntos Educacionais) e com a presença
que nessa reunião foram
totais e de estágios para
graduação em fisioterapia. A Prosa.
atividades realizou um diagnóstico
fisioterapia. Falou que a partir desse diagnóstico, foi visto que
horária de disciplinas obrigatórias e de
matriz modiHlcada em 2012 como a matriz
uma planilha do Excel mostrando as
do curso de fisioterapia. A Prosa.
matriz com as modificações de 20]2 para as turmas
ressaltou que para isso será necessário
das cargas horárias estabelecidas na
2011.1 -2014.1 . Relatou ainda necessidade
para os alunos da 9' fase.
Evidências". com 72 horas/aula,
Metodologia da Pesquisa com 54 horas/aula
demanda seria necessária para completar a carga
perguntou se algum professor
durante o verão. As professoras
prosa. Núbia relatou também que na
carga horária de estágios deveria ser
conforme as diretrizes curriculares de
necessidade de aumento da carga horária de estágio na 9'
necessidade de criação da disciplina de Estágio Observacional na
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78 resposta formal do DEN relativa à necessidade dessa mudança, considerando que uma
79 mudança importante já teve que ser realizada para atender às demandas do MEC e temendo a
80 realização de uma nova mudança sem respaldo para isso. O professor sugeriu ainda que as
81 matrículas do curso ficassem suspensas até resolução da questão da carga horária de
82 disciplinas obrigatórias e de estágio. Todos os membros do colegiado se posicionaram a
83 favor. O Prof Rafael Dutra sugeriu ainda que fosse realizado ajuste da matriz curricular do
84 curso de Hlsioterapia com a participação de professores de outras instituições e de
85 representantes do conselho de classe. Após essa discussão foi passado para o Item 3: Criação
86 de nova disciplina teórica obrigatória para 2015.1. A prosa. Núbia apresentou ao colegiada
87 o plano de ensino da disciplina "Atualidades em Fisioterapia-Prática Baseada em Evidências:
88 contudo solicitou que será necessário um posicionamento do DEN para a disciplina ser
89 implementada. Aprovado por unanimidade. Após discussão, o Item 4 foi discutido:
90 Ampliação de carga horária de estágios. O colegiado decidiu que esse ponto de pauta fosse
91 discutido somente após a reposta do memorando pelo DEN enviado em novembro de 2014
92 pela coordenação solicitando consulta urgente ao MEC sobre a exigência mínima da carga
93 horária de estágios. Discussão do item 5: Aprovação horários 2015.1. Como a modificação
94 dos horários 2015.1 depende da reposta do memorando pelo DEN, a prosa. Núbia apenas
95 apresentou os horários com as possíveis modificações para aumento da carga horária de
96 estágios para atender a exigência mínima de 20% e o horário não foi colocado em votação. Os
97 itens 6 e 7 foram discutidos: Solicitação de afastamento das Professoras Rafaela Salva
98 Moreira e Janaína Medeiros de Souza para cursar pós-graduação. Relatora: Professora
99 Danielle Vieira. Por se tratarem de processos com solicitações similares no que diz respeito

100 ao conteúdo e aos períodos de afastamento, a Prosa. Danielle sugeriu ao colegiado que a
10]. discussão de ambos os processos ocorresse simultaneamente e que as professores Janaina e
102 Rafaela se retirassem da sala para discussão dos processos pelos membros do colegiada.
103 Houve votação para verificação da retirada das professoras da sala para permitir uma
l04 discussão mais profunda dos itens de pauta. Todos os membros do colegiado aprovaram a
105 saída das professoras por unanimidade. A Prosa. DanieJle leu inicialmente o relato referente
106 ao processo da Prosa. Rafaela e em seguida o relato referente ao processo da Prosa. Janaina.
107 Para ambos os casos, o parecer da relatora foi favorável ao afastamento das professoras, desde
l08 que elas se comprometessem a assumir a carga horária a ela alocada, considerando a
109 necessidade do curso e a carga horária média dos demais professores. Iniciada a discussão, o
110 prof Rafael Dutra comentou que o plano de capacitação proposto inicialmente pela comissão
iil de capacitação devesse ser mantido e os pré-requisitos sugeridos pela comissão não fossem
112 modificados, principalmente os itens concernentes a inviabilidade de afastamento de 2
113 professores da mesma área em um mesmo período e o afastamento simultâneo de 4
114 professores do curso de fisioterapia tendo em vista as limitações enfrentadas pelo curso de
115 fisioterapia no momento atual. Além disso, o professor Rafael informou que não está previsto
116 em lei que a professora tem que assumir a carga horária média dos demais professores do /}.l..l)
117 curso e, dessa forma, não há garantia de que a Prosa. irá assumir essa carga horária. A (l#'/
118 professora Núbia informou que o afastamento das professoras irá contribuir para ''/Z.
ii9 fortalecimento de um possível programa de pós-graduação na área da fisioterapia e que a s::b
i20 titulação das professoras possibilitará a participação das mesmas em editais para aquisição de 'Sir
121 materiais.na área. O professor Rafael Dutra questionou que dessa forma, será aberto .ai..){
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precedente e que todo o trabalho da comissão foi desconsiderado, além.disso. os docentes que
estão na Rija para capacitação poderão solicitar a modificação da ordem de cap.agitação. A
professora Viviane comentou que como membro da comissão para .capacitação para
afastamento total, sente-se desvalorizada, uma vez que ampla discussão foi efetuada nesse
sentido e salientou que a professora Rafaela fez parte da comissão e estava ciente de todos os
requisitos necessários. A professora Núbia salientou que as prof'essoras estão ilegais perante a
universidade. pois o regime de trabalho das mesmas é integral e não po.dem continuar com o
doutoramento sem o afastamento parcial e dessa fomla, as mesmas teriam que suspender as
atividades de doutoramento. caso o colegiado não aprovasse o afastamento parcial das
prof'essoras. Destacou que essa situação poderá prejudicar as professoras e o.afastamento
parcial não impossibilitaria a execução das atividades na graduação. O Protessor Kalael outra
destacou que não llá no regimento diferenças entre o afastamento para doutoramento e pós-
dox.itoralnento. A professora Núbia solicitou ainda que constasse em ata a diferença entre os
afastamentos para doutoramento e pós-doutoramento. pois no caso das prof'essoras. o
af'astamento irá contribuir para as questões: financeiras (aumento no rendimento mensal).
possibilidade de solicitação de bolsas. inserções em programas de pós-graduações e
orientações de alunos. A prof'essora Heloyse sugeriu que as professoras assinassem um termo
coinprolnetendo-se ao cumprimento de carga horária a ser alagadas para as prof'essoras. mas
novamente foi discutido no colegiado que essa assinatura não teria Rmdamentação legal e
caso as prof'essoras não assumissem a carga horária: as disciplinas poderiam ülcar descobertas.
A professora Núbia destacou que para o semestre de 2015.2 as disciplinas de pediatria

tornaram na grade curricular. pois as mesmas não estão sendo ministradas nos semestres
20]4.2 e 201 5.1 . O prof'essor Rafael Dutra colocou esse item como mais um limitante para o
afastamento das professoras. A professora Gisele questionou se outros docentes poderiam
assinar um termo de compromisso para assumir a carga llorária das professoras. Núbia e
Danielle informaram que 'o Marcus Vinícius. presidente da CPPD. informou que caso o
prof'essor que assinou não assumir a carga horária do professor afastado; será instaurado Lma
processo administrativo contra o prof'essor que assinou. A prof'essora Daiana solicitou que os
itens de pauta fossem colocados em votação. Após ampla discussão, inicialmente o parecer
referente ao processo da Prosa. Rafaela foi colocado em votação e foram computados 6 votos
contm e 3 votos favoráveis ao parecer. Dessa forJna. a maioria do colegiada não foi favor'ável
ao parecer da relatora. Em seguida. o processo da Prosa. Janaina foi colocado em votação
sendo 6 votos contra e 3 votos favoráveis ao parecer. Dessa forma. a maioria do colegiado não
foi favorável ao parecer da relatora. O colegiada ressaltou ainda que o plano de capacitação
docente já f'oi modificado para atender a demanda de alguns professores do curso. O
co egiado sugeriu também que a prof'essoras solicitem o at'astamento conforme o plano de
capacitação docente 20 1 5-20] 9. As professoras foram convidadas a retornam a sala. Foi feita
ilcialmente a leitura do parecer referente ao afastamento da prosa, Rafaela. Enl seguida foi
informado à professora a decisão da maioria do colegiado. Posteriomlente. foi efetuada a
leitura do parecer referente ao afastamento da prof'a. Janaina e na sequencia foi

informado à

professora a decisão da maioria do colegiado. A prosa. Rafaela pediu que colegiado
reconsiderasse a decisão. A profa. Danielle disse que ela poderia entrar com um pedido
formal solicitando essa reconsideração. A prosa. Rafaela solicitou ainda os motivos para o
indeferimento. A prosa. Danielle disse que os motivos foram baseados nos pré-requisitos Jã
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estabelecidos pela comissão de capacitação. A professora Rafaela informou que procurará os
meios legais para conseguir o afastamento para doutorado. A professora Janaína questionou a
decisão do colegiado, pois precedentes foram abertos com o afastamento da professora Resina
e a decisão é incoerente, uma vez que a pretensão do curso na abertura de programas de pós-
graduação. Destacou ainda que a área de pediatria dessa forma, nunca será fortalecida, já que
o colegiada não apoia a saída das professoras. Após discussão desse item, o item 8 foi
colocado em apreciação. Item 8: Carga horária de aulas práticas e teóricas das
disciplinas. A Prosa. Núbia apresentou aos membros do colegiado a necessidade de
acrescentar nos planos de ensino de 2015.1 a carga horária prática das disciplinas em que os
professores ministram aulas práticas. Item 9: Aprovação do regimento de atividades
complementares. A professora Núbia informou que o regimento de atividades
complementares surgiu mediante demanda da avaliação do MEC e o mesmo já foi discutido
em reunião de NDE. Informou que o regimento foi enviado a todos os membros do colegiado
e gostaria de verificar se algum membro teria considerações. A Prosa. Danielle sugeriu
algumas mudanças no regimento de atividades complementar. Após as modificações
realizadas na própria reunião, o regimento de atividades complementares foi aprovado por
unanimidade. Item 10: Banca para concurso público área de concentração: Fisioterapia
em Traumato-Ortopedia. Relatora: Gisele Agustini Lovatel. A prosa. Gisele apresentou ao
colegiado os membros da banca do concurso. A banca foi aprovada da seguinte forma:
Membros titulares: Heloyse Unam Kuriki(Professora da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) (Presidente) / Professor Adriano Prado Simão Professor da Universidade
Federal de Alfenas (UNIFAL) / Professora Andréa Livre Pessina Gasparini, Professora da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Como membros Suplentes foram
indicados os nomes: Gisele Agustini Lovatel, Professora da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e Renan Alves Resende, Professor da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri(UFVJM). Não havendo mais nada a ser discutido, a Professora
Núbia Carelli agradeceu a presença de todos e deu por encenada a reunião às 20 horas e 20
minutos, da qual, para consta, eu, Márcia Elida Domingos Prudência, Assistente em
Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pelos presentes. Araranguá, 09 de dezembro de 2014.
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Original firmado por:

Prof". Núbia Carelli Pereira De Avelar

Presidente Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia
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