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

Ata da vigésima terceira reunião extraordinária do
Colegiada do Curso de Graduação em Fisioterapia,
realizada no dia 10 de março de 2015, às 08h00min,
na sala 326 bloco A do Campus Araranguá.
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No dia dez de março do ano de dois mil e quinze, às oito horas, na sala 326 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 Danielle Soares Rocha Vieira, professora Gisele
Augustini Lovatel, 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 Cacetes, discentes
Mana Tereza Ramos Caduro, Rafael Jerânimo Pereira, Tatyana 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 1: Reunião com
chapas de direção do Campus; Item 2: Indicação de representante para coordenadoria do
curso de fisioterapia; Item 3: Coordenação da disciplina de TCCI e TCCll; Item 4: Ajustes
na proposta do currículo 2011.1; Item 5: Pré-requisito das disciplinas que tem
acompanhamentos como pré-requisitos; Item 6: Solicitação de afastamento das Professoras
Rafaela Silvo Moreira e Janaína Medeiros para cursar pós-graduação; Item 7: Representante
CEUA; Item 8: Outros que surgirem. Após, colocada em votação a pauta foi aprovada por
unanimidade. Em seguida discutiu-se o Item 1: Reunião com chapas de direção do
Campus. Iniciada a reunião com a apresentação da Chapa 1. 0 Prof. Paulo apresentou sua

riência profissional e da criação dos cursos do Campus Araranguá. Em seguida, o prof.
Spanhol apresentou sua experiência profissional. O Prof. Paulo retomou a palavra sobre as
propostas da chapa e disse sobre a importância da articulação da direção com a reitoria e com
a comunidade. Além disso, como sobre a necessidade da redefinição de espaços para
laboratórios para atividades práticas, bem como a urgência da clínica-escola. A prosa. Núbia
perguntou sobre a defasagem de corpo docente, a grande carga horária dos professores do
curso de fisioterapia e da vaga da Prosa. Patrícia. O prof. Paulo disse a vaga da Prosa. Patrícia
pertence ao curso de fisioterapia, mas o código de vaga ainda não está liberado. Além disso,
destacou a necessidade de vinda de outros cursos da saúde para diminuir a demanda de
professores para fisioterapia. Informou que a fisioterapia foi contemplada com 3 vagas e os
outros cursos dom Campus ficaram com as outras 6 vagas. O professor Ferrando Spanhol
destacou que a inserção da fisioterapia em programas de pós-graduação irá auxiliar na
estruturação para organização do curso. O prof. Paulo disse que o processo de compra da
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UNISUL encontra-se em fase final de negociação e os projetos de acessibilidade estão prontos
para o início imediato das obras para acessibilidade. A Prosa. Heloise perguntou se a abertura
de concurso para técnicos será vinculado a área da saúde, pela dificuldade dos atuais técnicos
se vincularem ao curso. O professor Paulo informa que precisa de uma solicitação por escrito
para cobrar mais a presença dos técnicos. A prosa. Danielle perguntou da disponibilidade da
chapa para estabelecer um planejamento de trabalho para os funcionários do campus e o
professor Paulo informou que está analisando os casos de capacitação. A prata. Daiana
perguntou quais serão as estratégias para a construção da clínica escola. O prof. Paulo falou
da ocupação do espaço físico na unidade Jardim das Avenidas e na unidade Mato Alto, mas
não apresentou proposta concreta do local de atuação. A Prosa. Núbia perguntou sobre a
construção em Curitibanos e os outros prédios que estavam previstos no PPC do curso. O
Prof. Paulo disse das divulgações falsas de construções em período eleitoral, uma vez que
esse ano teremos eleição para reitoria. A prosa. Núbia informou sobre o tempo estipulado para
cada chapa, abriu espaço para finalização do debate e Hlnalizou a conversa com a chapa l . O
Prof. Spanhol e o prof. Paulo falaram das suas contribuições caso a chapa seja eleita. A prosa.
Núbia apresentou a chapa número 2 e disse que os professores teriam 45 minutos para a
apresentação e discussão. As 8h50min, a chapa 2 iniciou a sua apresentação. O prof. Simão
iniciou explicando a história da UFSC. Após, fez a apresentação das propostas. Falou sobre a
institucionalização do Campus, conselho da unidade e pré-departamentos. A prosa. Danielle
perguntou se o apoio da reitoria é importante para que a chapa consiga implementar suas
propostas. O prof. Simão informou que tem bom relacionamento com a direção e o professor
Fabrício informou que não acredita que o relacionamento pessoal influencie nas decisões
políticas. A prosa. Heloyse perguntou sobre a construção da clínica escola para o curso de
fisioterapia e o professor limão informou sobre possíveis estratégias para implementação
dessa proposta. A prosa. Núbia solicitou a fillalização da discussão para respeitar o tempo
estipulado e disponibilizado para a chapa 1. Em seguida, o item 2: Indicação de
representante para coordenadoria do curso de fisioterapia. A prosa. Núbia explanou sobre
o conselho da unidade e seus representantes. Explicou que na próxima reunião do conselho
da unidade será apresentada a formação de dois pré-departamentos: Departamento de Física e
Departamento de Engenharia de Computação. Disse também, que primeiro precisamos decidir
se o colegiado tem interesse em propor a formação de um Departamento do curso de
fisioterapia. Após, informou que o curso precisa indicar alguém que tenha interesse para
elaborar o processo de formação da pré-cordenadoria. A prosa. Núbia disse das vantagens e
desvantagem da criação de uma pré-coordenadoria e perguntou quem é favorável à instalação
do Departamento de 6lsioterapia. Aprovado por unanimidade. As professoras Viviane e Gisele
se propuseram a elaborar o processo de coordenadoria. Aprovado por unanimidade. A seguir
discutiu-se o Item 3: Coordenação da disciplina de TCCI e TCCll. A Prosa. Núbia
colocou em votação a manutenção das Prosas. Gisele e Adriana na coordenação nas
disciplinas de TCC l e TCC 11, respectivamente. Aprovado por unanimidade. Ato contínuo,
item 4: Ajustes na proposta do currícu]o 201].1. A prosa. Núbia perguntou se existia
alguma consideração em relação ao currículo atualizado pois precisaria comumcar ao
Departamento de Ensino quaisquer modi6lcações a serem executadas. Não houve
manifestação de nenhum membro do colegiado sobre considerações a serem efetuadas. A
seguir, item 5: Pré-requisito das disciplinas que tem acompanhamentos como pré'ç
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requisitos. A prosa. Danielle explicou a situação das equivalências das disciplinas do novo
currículo que foram condensadas, como Saúde Pública, Cinesioterapia, Patologia, etc. E que
essas equivalências não foram as mais corretas para respeitar a questão de carga horária.
Explicou também a situação das disciplinas aplicadas, como Fisioterapia em Pneumologia l,
que apresentam como equivalências as disciplinas de mesmo nome do currículo antigo e as
disciplinas de Acompanhamento. A prosa. Núbia colocou em votação a retirada dos
acompanhamentos como equivalência das disciplinas aplicadas desde que não comprometa a
carga horária dos alunos que já cumpriram os acompanhamentos. Colocado em votação.
Aprovado por unanimidade. Na sequência, item 6: Solicitação de afastamento das
Professoras Rafaela Salva Moleira e Janaína Medeiros para cursar pós-graduação. A
prosa. Núbia leu o parecer processo da Prosa. Rafaela em que o diretor do Campus, Prof.
Paulo, pede que o colegiado reconsidere a negativa de afastamento parcial solicitado
anteriormente e negado pelo colegiado. O prof. Rafael Dutra perguntou se o plano de
capacitação será afetado. A Prosa. Núbia respondeu que não, uma vez que o plano de
capacitação trata-se de afastamento total e que as solicitações das professoras são referentes a
afastamentos parciais. A prosa. Danielle falou que o plano de capacitação é o primeiro passo
para o afastamento e que o processo de afastamento 6lnal com a assinatura de 2 professores
precisa ser levado ao colegiado. A prosa. Núbia pediu que constasse em ata da carga horária
mínima de 16 horas/aula de atividades de ensino para as referidas professoras. A prosa.
Janaina disse que não há vantagens para o afastamento parcial e que ela está se afastando pela
necessidade legal. Após, a prosa. Núbia pediu que a Prosa. Rafaela se retirasse da sala e
colocou em votação o parecer do processo. Aprovado por unanimidade. A prosa. Núbia leu o
parecer processo da prosa. Janaína e em seguida colocou em votação. Aprovado por
unanimidade. A prosa. Danielle solicitou que com o deferimento do afastamento parcial, as
professoras reconsiderassem o afastamento total previsto para 2016, tendo em vista que as 2
professoras são da mesma área e considerando que agora elas estarão em afastamento parcial,
o que antes não estava previsto. A seguir, item 7: Representante CEUA. A prosa. Núbia
explicou para o colegiado que houve uma solicitação da direção do Campus para que
houvesse a suspensão da portaria de representação do CEUA para o Professor Aderbal. O
prof. Rafael Dutra colocou que é necessário que o professor seja incialmente avisado para
depois a representação sqa colocada em votação. A Prosa. Núbia disse que trouxe
para o conhecimento do colegiado. O colegiado decidiu que o professor seja
Posteriormente, Item 8: item 08: Outros que surgirem. Avisos gerais: O
pediu que a coordenação fosse mais clara na elaboração dos pontos de pauta.
disse que a técnica administrativa Santa Hlcará responsável pela entrega
laboratórios de vivência e que foi criada uma agenda no Google para reserva
fim. não havendo mais nada a ser discutido, a Professora Danielle agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a reunião às 10 horas, da qual, para constar,
Domingos Prudêncio, Assistente em Administração da Secretaria
presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, lO
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este ponto
avisado antes

Prof. Rafael Dutra
A prosa. Adriana
das chaves dos

das salas. Por

eu, Márcia Ellda
Acadêmica. lavrei

de março de 2015


