
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUSARARANGUA-ARA
RUA PEDRO JOÃO PEREIRA, 150. BAIRRO MATO ALTO CEP 88900-000 - ARARANGUA / SC

TELEFONE+55(48) 3721-6448/+55(48) 3522-2408/ FAX +55(48) 3522-2408
www .a ra ra n ci ua . ufsc .br

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO

DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da vigésima segunda reunião extraordinária do
Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia,
realizada no dia 05 de março de 2015, às 14h00min.
na sala 110 do Campus Araranguá.
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No dia cinco de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala 1 10 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação
em Fisioterapia, devidamente convocados: professora Adriana Neves dos Santos, professora
Daiana Cristine Bundchen Jung, professora Gisele Augustini Lovatel, professora Heloyse
Unam Kuriki, professora Janaína Medeiros de Souza, professora Poliana Penasso Bezerra,
professor Rafael Início Barbosa, professora Rafaela Silva Moreira, professora Viviane de
Menezes Caceres, discente Rafael Jerânimo Pereira 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 1: Aprovação das citas da 21' reunião
extraordinária e das 26' e 27' reuniões ordinária do curso de graduação em Hlsioterapia; Item
2: Aprovação ad r( Áeredz/m dos concursos para docentes efetivos e Informações referentes a
esses concursos e sobre a abertura de concurso para área fisioterapia em saúde coletiva; Item
3: Aprovação ad /"e:Áeredu/7? das bancas para processos seletivos para contratação de
professores substitutos; Item 4: Tutorias para substitutos e tutoria para apoio pedagógico;
Item 5: Definição de quebra de pré-requisitos; Item 6: Processo 23080.006212/2015-48.
Assunto: Solicitação de quebra de pré-requisito das disciplinas Estágio IV e TCCI para cursar
as disciplinas Farmacologia, Traumato-Ortopedia ll e Reumatologia. Requerente: Ana Cada
Nazário. Relator: Núbia Carelli Pereira de Avelar; Item 7: Processo 23080.009558/2015-06.
Assunto: Solicitação de quebra de pré-requisito de Farmacologia para cursar Cardiologia l e
quebra de pré-requisito para cursar pré e pós-operatório. Requerente: Cintia Teixeira Vieira.
Relator: Viviane de Menezes Cárceres; Item 8: Processo 23080.007036/2015-61. Assunto:
Solicitação de quebra de pré-requisito da disciplina Imunologia para cursar a disciplina de
Estágio VII. Requerente: Márcia Cristina Gomos Costa. Relator: Heloyse Kuriki; Item 9:
Suspensão das portarias para coordenadores de ]aboratórios; ]tem ] 0: Proposta de adaptação
curricular das turmas 201 1.1-2014-1; Item 11: Compras de materiais permanentes e consumo

para o curso de fisioterapia; Item 12: Cronograma de reuniões de colegiado; Item 13:
Demanda de espaço físico para atividades práticas do curso de fisioterapia; Item 14: Informes
sobre atividades realizadas pela coordenação nos 5 meses de

(

:stão; ]tem ]5: Aprovação

;.ÚT''

@-



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUSARARANGUA-ARA
RUA PEDRO JOGO PEREIRA, 150. BAIRRO MATO ALTO - CEP 88900-000 - ARARANGUA / SC

TELEFONE+55(48) 3721-6448/+55(48) 3522-2408/ - FAX +55(48) 3522-2408
www .a ra ra nq ua . ufsc .br

30
31

32

33
34

35

36

37
38

39

40

41

42
43

44
45
46
47
48
49

50

51

52

53
54

55

56
57

58

59

60

61

62
63

64
65

66

67

68

horários 2015.1; ]tem 16: Análise do currículo 201 ].1; Item 17: Informações sobre pós-
graduação; Item 18: Verificação de pré-requisito; Item 19: Outros que surgirem. A seguir. a
prof'essora solicitou a inserção de mais um item de pauta: Demanda para monitorias. Esse
passou a ser o item 1 9 e o item 1 9 passou a ser o 20'. Após a apresentação dos itens de pauta
da reunião. foi colocada em votação a pauta que foi aprovada por unanimidade. Em seguida
discutiu-se o Item 1: Aprovação das afãs da 21" reunião extraordinária e das 26' e 27'
reuniões ordinária do curso de graduação em fisioterapia. A prof'a. Núbia colocou em
aprovação as ref'eridas atas. Com a palavra a prof'a. Rafaela disse que estava presente na
retmião da 2]" reunião extraordinária e pediu para acrescentar o nome dela como participante.
Pediu para alterar no texto na ]inha ]23. informando que a comissão na qual a professora
Viviane e ela Htzeram parte tratava-se de comissão para capacitação para afastamento total.
Destacou ainda que o seu pedido foi para afastamento parcial diferentemente do afastamento
total. Além disso. solicitou que na linha 1 56 fosse ajustada a frase: ''para atender as demandas
das professoras": pois o plano de capacitação foi modificado para atender a demanda de
outros professores: dentre os quais se podem destacar os professores Rafael Dutra e
Professora Resina: dentre outros. A prosa. Daiana pediu para incluir o nome da professora
Gisele na ata da 26' reunião ordinária e, além disso: solicitou a verificação o item l da ata da
27" reunião ordinária. pois o mesmo item está colocado para votação. Após discussão: foi
definido que após feitas as correções as ates serão analisadas para aprovação na próxima
reunião. Aprovado por unanimidade. Em seguida passou para discussão do item 2:
Aprovação a(/ n{6eredum dos concursos para docentes efetivos e Informações referentes
a esses concursos e sobre a abertura de concurso para área fisioterapia em saúde
coletiva. Com a palavra a prosa. Núbia fez um breve relato da realização e dos resultados dos
concursos realizados para professor efetivo. Disse que devido ao período de I'ealização dos
concursos realizarem-se no final de ano e período de férias dos docentes teve que realizar
algumas adequações nas bancas já aprovadas pelo colegiada. As bancas que participaram dos
concursos foram publicadas pelas portarias 95/ARA/2014 para a banca de saúde cometi'ça e
pe[a portaria 02/ARA/20] 5 para a banca de traumato-ortopedia. Não houve substituição na
banca de saúde da mulher. Disse que o concurso Saúde da Mulher encerrou com dois
aprovados. Ortopedia com dois aprovados e Saúde Coletiva não houve aprovados. Disse
tanabém. que há previsão para que no dia l0/03/15 vai ser novamente aberto o concurso de
Saúde Coletiva e falou que foram mantidos os mesmos pontos do concurso anterloi'. Relatou
ainda: que não sabe quando esses professores irão assumir: tendo em vista que o resultado toi
publicado no DOU dia 20/02/15. e que o candidato aprovado em 2' lugar do concurso de
Ortopedia interpôs recurso e com isso irá atrasar a contratação do docente para esta área.
Colocado em votação o ato ad /'e/&rendum foi aprovado por unanimidade. A seguir discutiu-
se o Item 3: Aprovaçãoad rláerelzdzzmdas bancas para processos seletivos para
contratação de professores substitutos. A prosa. Núbia fez um breve relato do resultado dos
concursos para professor substituto e disse que fêz ad /'e/&rendz/n? devido o p51rlodo de
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realização dos concursos a maioria dos docentes estarem em férias. Falou que houve
candidatos aprovados em todas as áreas e que os resultados já foram publicados no DOU.
Colocado em votação o ato crd r áerendz//m foi aprovado unanimidade. Ato contínuo, item 4:
Tutorias para substitutos e autoria para apoio pedagógico. A prosa. Núbia falou que os
alunos fizeram alguns reclames do cumprimento dos horários pelos professores substitutos e
sugeriu que houvesse tutores para os mesmos. Após discussão, foi decidido pela seguinte
correlação disciplina-tutor: Ciências Biológicas - prosa. Gisele; Cardiorrespiratória - prosa.
Daiana (com posterior verificação do interesse da professora Danielle); Ortopedia - prof.
Rafael Barbosa; Neurologia - prosa. Adriana; Saúde coletiva - prosa. Rafaela; Pediatria -
prosa. Janaína. Perguntou também, se alguém teria interesse em ser tutor de Bioquímica do
apoio pedagógico. Nenhum membro manifestou interesse. Colocado em votação a deliberação
foi aprovada por unanimidade. A seguir, item 5: Definição de quebra de pré-requisitos. A
prosa. Núbia disse que houve a inclusão errada no sistema de pré-requisitos, deste modo, os
alunos não conseguiram matrícula em quase nenhuma disciplina. Sendo assim, a maioria das
matrículas terá que ser feita manualmente no período de reajuste. Desta forma, expôs as
disciplinas e as opções de quebra de pré-requisitos para avaliação e votação do colegiado:
Disciplinas de Estágios, opção 1: Cursar primeiro Estágio e depois as disciplinas; opção 2:
Cursar primeiro as disciplinas e depois os Estágio. A prosa. Heloyse falou que concorda com
importância de cursar as disciplinas antes dos Estágios, mas lembra que o curso terá turmas
muito pequenas de Estágio nesse semestre. Colocado em votação a opção l foi aprovada com
10 votos a favor e l voto contra. Disciplina de TCC 1, opção 1 : deixar com os pré requisitos
que constam no currículo; opção 2: ter como pré requisito somente as disciplinas Metodologia
de Pesquisa e Bioética. Posto em votação, a opção l foi aprovada com 6 votos a favor e 5
votos contra. Disciplina Terapia Intensiva, opção l continuar com Pneumo l como pré
requisito; opção 2: Retirar o pré requisito Pneumo 1. Colocado em votação a opção l foi
aprovada por unanimidade. Disciplina Fisioterapia em Neurologia 11, opção 1: Continuar
com o pré requisito Neurologia 1; opção 2: retirar o pré requisito Neurologia 1. Colocado em
votação a opção l foi aprovada por unanimidade. Disciplina de Recursos Terapêuticos l,
opção 1: continuar com o pré requisito Patologia e Fisiologia Humana; opção 2: retirar o pré
requisito Patologia e Fisiologia do Exercício. Posto em votação a opção l foi aprovada por
unanimidade. Disciplina de Acompanhamento Teórico de prática Fisioterapêutica, opção
1: retirar os pré requisitos; opção 2: não retirar os pré requisitos. Colocado em votação a
opção l foi aprovado por unanimidade. Disciplina de Fisioterapia em procedimentos pré e
pós operatório, opção 1: retirar o pré requisito Fisioterapia em Cardiologia 1; opção 2: não
retirar o pré requisito Fisioterapia em Cardiologia 1. Colocado em votação a opção l foi
aprovada por unanimidade. Após, foi decidido que para as disciplinas Cinesiologia l e
Cinesiologia ll ainda serão analisadas as equivalências. Na sequência, item 6: Processo
23080.006212/20]5-48. Assunto: Solicitação de quebra de pré-requisito das disciplinas
Estágio IV e TCCI para cursar as disciplinas Farmacologi
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108 Reumatologia. Requerente: Ana Cada Nazário. Relator: Núbia Clarelli Peneira de
109 Avelar. Com a palavra a prof'a. Núbia a professora leu o parecer sugerindo o index'erimento do
110 requerimento por incompatibilidade de carga horária. Aprovado por unanimidade. A seguir.
111 item 7: Processo 23080.009558/20]5-06. Assunto: Solicitação de quebra de pré-requisito
112 de Farmacologia para cursar Cardiologia l e quebra de pré-requisito para cursar pré e
1].3 pós-operatório. Requerente: Cintia Teixeira Vieira. Relator: Viviane de Menezes
1].4 Cárceres. Com a palavra a prosa. Viviane leu o perecer f'avorável sugerindo o def'erimento do
1].5 pedido da requerente. que colocado em votação foi aprovado por tmanil-nidade.
116 Posteriormente. Item 8: Processo 23080.007036/2015-61. Assunto: Solicitação de quebra
117 de pré-requisito da disciplina Imunologia para cursar a disciplina de Estágio VII.
118 Requerente: Márcia Cristina Gomes Costa. Relator: Heloyse Kuriki. Com a pala''.'ra a
119 prof'a. Heloyse leu o parecer sugerindo o index'erimento o pedido da requerente. qt.ie colocado
120 em votação foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo. Item 9: Suspensão das portarias
12]- para coordenadores de laboratórios. A prata. Núbia relatou que as portarias para
122 coordenação de laboratórios acarretam horas administrativas no PAAD dos prof'estores o que
123 dificulta a justificativa para pedidos de novos professores. Desta forma. Inl'armou que o
124 Departamento de Ensino recomendou a suspensão dessas portarias para laboratórios não
125 existentes. permanecendo somente a portaria da prosa. Adriana (dentre os laboratórios
126 especializados da fisioterapia). Aprovado por unanimidade. Na sequência. Item 10: Proposta
127 de adaptação curricular das turmas 201 1.1-2014-1. A prosa. Núbia expôs e leu documento
128 colocando alguns pontos em votação. 1 - Carga horária passa a ser de 4986 horas. Colocado
129 em votação foi aprovado por unanimidade. ll -- Ajuste de carga horária dos estágios baseado
130 nas recomendações das diretrizes curriculares do MEC. Aprovado por unanimidade. 111-

131 Manter a carga llorária de estágio de 540h até 20] 3.1 e mudar somente na 8" fase. Aprovado)
132 por unanimidade. ]V manter 8 ]loras semanais o estágio de obter'fiação a partir de 2013.1.
133 aprovado por unanimidade. Após, item ]] : Compras de materiais permanentes e consumo
134 para o curso de fisioterapia. A prof'a. Núbia comunicou que se concretizou o primeiro
135 pregão de compras da Fisioterapia (lote 1) e lístou os materiais comprados. Falou que o lote 2
136 está em processo de compra e também listou os materiais. Pediu para que os prof'essores que
137 ficaram responsáveis pelo levantamento de orçamentos dos próximos lotes que não atrasem os
138 pedidos e que ao encaminharem para o Renan encaminhem com cópia para a coordenação. A
139 seguir. item 12: Cronograma de reuniões de colegiado. Após discussão flor decidido que as
140 retmiões do colegiado ocorrerão nas terças-feiras pela manhã. invertendo os llorál-ios entre as
141 07:30 -- 10:00 eln uma semana e na próxima entre às 10:00-12:00. Aprovado por
142 unanimidade. Na sequência. item ]3: Demanda de espaço físico para atividades práticas
143 do curso de fisioterapia. A profa. Núbia disse que em 2014 solicitou a direção 5 salas e que
144 ainda não obteve retorno. Disse que em 2013 a coordenação anterior também .já ha\ia . ...
i45 solicitado espaço físico sem retorno. Solicitou que os prof'essores utilizem as salas destinadas i RXW

146 a Fisioterapia paro comprovar demanda. Falou que vai fazer um memorando a direção com a
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147 listagem e fotos dos materiais estofados para comprovar a demanda de espaço íísico e sugeriu
148 que cada professor recolha de seus alunos assinaturas solicitando espaço físico. Colocado em
149 votação a deliberação foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, item ]4: Informes
150 sobre atividades realizadas pela coordenação nos 5 meses de gestão. Com a palavra a
151 prosa. Núbia fez um relato das atividades realizadas pela coordenação e leu os documentos
152 com as solicitações, bem como as respostas que obtiveram. Ato contínuo, item 15:
153 Aprovação dos horários 2015.1. Com a palavra a prosa. Núbia leu o memorando do DEN
154 que considera que os professores se comprometem em função do curso, tendo em vista, que
155 ministram 15 horas aulas além de todas as outras atividades. A prosa. Núbia expôs também,
156 que a média de horas/aula professor efetivo é de 14,25 e substituto de 19. A prosa. Heloyse
157 solicitou que a alocação dos professores efetivos nas disciplinas seja prioridade. A prosa.
158 Núbia disse que para este semestre a coordenação não poderia mais atender ao pedido de
159 modificações de alocações de disciplinas, mas solicitou que cada professor encaminhe até o
160 dia 09.03.2015, 5 disciplinas em ordem de prioridade para serem analisadas na estruturação
161 do horário para próximo semestre. Aprovado por unanimidade. Após, item 16: Análise do
162 currículo 201 1.1. A prosa. Núbia solicitou a todos os presentes que analisassem o currículo
163 do curso e que enviassem qualquer modinlcação encontrada para a coordenação, pois o DEn
164 solicitou que até o dia 16 de Março cada coordenação deveria encaminhar informações sobre
165 a conferência curricular no CAGR. A seguir, item 17: Informações sobre pós-graduação.
166 Com a palavra a prosa. Viviane lembrou que a Fisioterapia é o único curso que não tem pós-
167 graduação. Após, pediu que se manifestasse quem tem interesse em participar do programa de
168 pós-graduação e falou que o prof. Rafael Dutra já disse que não tem interesse. Todos os
169 presentes manifestaram interesse. Solicitou que os professores atualizassem o lattes e explicou
170 as normativas que favorecem uma boa pontuação para os professores. O prof. Rafael Barbosa
171 disse que mandou e-mail para o prof. Juarez em Florianópolis, agendando uma reunião para
172 tratar sobre a pós-graduação, mas ainda não obteve resposta. Apresentou o regulamento para a
173 criação da pós-graduação e disse que precisam de 12 docentes para atuarem como membros
174 permanentes do programa e que membros internos e externos podem atuar como
175 colaboradores. A prosa. Adriana expôs a pontuação da produção dos professores. Após
176 ponderações, a prosa. Viviane disse que vai mandar um e-mail da Capes com duas áreas de
177 pesquisa da possível implantação do curso para os professores analisarem e verificarem en]
178 qual das duas tem mais interesse em desenvolver suas linhas de pesquisa. Após, item 18:
179 Verificação de pré-requisito. Com a palavra a prosa. Núbia disse que com a retirada do pré-
180 requisito ARA7402, o sistema CAGR considerou cumpridos todos os pré-requisitos na
181 matrícula do aluno. Deste modo, solicitou que cada professor verifique em suas disciplinas se

182 os alunos matriculados possuem pré-requisito para cursar a referida disciplina. Aprovado por
183 unanimidade. Ato contínuo, item 19: Demanda para monitorias. Solicitou que os
184 professores manifestassem a demanda por monitores. Após discussão, ficou exposto a
185 seguinte distribuição disciplina/monitor: Recursos Terapêuticos 1 - 1, Anatomia l - l,
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Anatomia ll - 1, Neurofisiologia - 1, Fisiologia -- 1, BMTA - 1, Desenvolvimento humano -

1, Cardiologia ll - 1, Recursos terapêuticos ll - l. Item 20: Outros que surgirem. Nesse
item, a prosa. Núbia falou sobre três pontos, 1) sugeriu em chamar as duas chapas de direção e
vice-direção para uma reunião com limite de tempo de 40 minutos para cada chapa. Aprovado
por tmanimidade. 2) Solicitou que os professores encaminhassem os planos de ensino

para a

coordenação até dia 09/03/15. Aprovado por unanimidade. E 3) Informou que o prof. Juarez
encaminhou um e-mail de uma pós-graduação de Portugal e leu o e-mail para os membros.

Após disse que encaminhará o e-mail à comissão da pós-graduação para veriÊlcaçao de
interesse. Por ülm, não havendo mais nada a ser discutido, a Professora Núbia agradeceu a

presença de todos e deu por encerrada a reunião às 18 horas e 30 minutos, 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,
05 de março de 2015.
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