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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIAL)O
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da \igésima quinta reunião extraordinária do

Colegiado do (.urso de Graduação en] Fisioterapia.
realizada no dia 21 de illaio de 2015. ãs llh00min. na
sala 326 bloco A do Campus Araranguá.
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No aia vinte e um de maio do ano de dois mil e
Araranguá. reuniram-se os seguintes
f'isioterapia. devidamente con-,,ocados:
Danielle Soaies Rocha Vieira. prof'essora
Kuriki. prohssora .lanaina Madeiros de Souza
Milieli Denarli Limana. professora
protêssora Vixiane de Menezes Cáceres. discentes Mana Tereza
.lerõnimo Peneira. Tatl'ana Nery sob a Presidência da
Avelar. Coordenadora do Curso de
llavendo quórum. deu por aberta a
seguintes itens de pauta: Item 1: Ajustes no
Departamento de Ensillo ref'erente à criação de disco
Após. colocada em votação a pauta foi
Item 1: Ajustes no currículo 2011.1. A
estágio a partir da tunlla 2013.1 com a
horas. Estágio l com 414 horas e 9' fase
necessidade de mudança da carga horária de TCC como
Ensino para 1 80 horas. A partir do diagnóstico académico
velillcado que a redução da carga horária do TCC somente sela
2014.2. inclusa''.e. A prosa. Núbia colocou
obserxacional será incluída: 6" ou 7" fase.
502 h/'a enquanto a 7" fase é de 540 h/a. A Prosa.
disciplina na 6' fase. A proth. Polyana sugeriu
disciplinas protlssionalizantes. A prosa. Heloyse
ser o+êitado a partir da 6" f'ase. E sugeriu conferir a i
presidente do CREFITO. A prata. Gisele manifestou a
campo de estágio observacional. A prosa. Helolse
pol' cada campo estágio. A prosa. .lanaina disse que acha interessante colocar a desci
fase para maior apto\'eitamento da 7' í'ase. Colocado em x,oração.
que o estágio obserxacional seja colocado na 6" fase considerando
disciplinas obrigatórias da 7" fase. A profh. Núbia
matriz curricular que serão enfiadas ao Departamento

quinze. às onze horas. na sala 326 do Campus
membros do Colegiado do curso de graduação cm

professora Adriana Neves dos Santos professora
Gisele Augustin i Lovatel. professora l leloyse Unam

professora .laneisa Franck Viiluoso- prolbssora
Poliana Penasso Bezerra. Rafael Inácio garbosa

Ramos Cauduro. Ralhe
proíêssora Núbia Carclli Pereíra de

Graduação em Fisioterapia. que cumprimentou a todos e
reunião. Na sequência. apresentou para apreciação os

currículo 2011.1: Item 2: Consulta ao
planas para formação do bloco 'Estágios

apro''''ada por unanimidade. Em seguida discutiu-se o
prof Núbia apresentou aos professores a proposta dc

inserção do estágio observacional na 7" 1hse com 54
mantida com 540 horas. Explicou também a

recomendação do Departaillento de
realizado pela coordenação. li)

possível a partir da tumba
para discussão onde a disciplina de estágio

lembrando que a carga horária total da 6" fase é de
Helolse disse que não lem sentido colocar a

que a disciplina seja ofertada antes das
colocou que acredita que o estágio só pode

nlbrmação com a reunião com o
preocupação do número de alunos por

disse que lIGarão no máximo 2 a 3 alunos
f)Ilha na 6"

Aproxadn por unanimidade
a carga llorária grande de

apresentou as demais lnodiflcações da
de Ensillo. Apresentou as necessidades
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de carga horária obrigatória, de estágios, TCC, atividades complementares e optativas para as
turmas 201 1.1 a 2104.1 que foram obtidas a partir do diagnóstico acadêmico realizado pela
coordenação. Para a turma 2012.1, faltam 54 horas de disciplinas obrigatórias. Considerando
que a maioria dos alunos fizeram a disciplina de Fisioterapia Dermatofuncional, a proposta
será ofertar a disciplina de Epidemiologia durante o inverno. A turma 2012.2, que está com 'a
menor carga horária e precisam cumprir 162 horas, deverá cursar as disciplinas de Fisiologia
do Exercício, Fisioterapia Dermatofuncional, Epidemiologia e Metodologia da Pesquisa.
Como a maioria da turma já fez Fisiologia do Exercício e Fisioterapia Dermatofuncional. a
disciplina de Epidemiologia será ofertada no inverno. A turma 2013.1 está faltando 36 horas
pira alcançar a carga horária de integralização. A disciplina de Epidemiologia será também
ofertada para esta turma A prosa. Núbia expôs o caso da turma 2014. 1 que está ultrapassando
a CH de 4986 h/a e abriu discussão para o colegiado. Disse também, que a coordenação 'irá
buscar mais informações sobre a turma 2014.1 junto ao Departamento de Ensino e depois
trará novamente para o colegiado para aprovação. Em seguida, o item 2: Consulta' ao
Departamento de Ensino referente à criação de disciplinas para formação do bloco
"Estágios". A prosa. Núbia inicialmente destacou a situação dos alunos irregulares que
chegarão aos estágios em um momento em que a carga horária será para alguns cerca de 3 a 4
vezes maior do que a carga necessária de ser cursada por eles. Apresentou a proposta que foi
enviada ao Departamento de Ensino de criação da Disciplinas deEstágio na forma de blocos
Disse ainda, que para ajuste da carga horária de cada bloco, será ofertada uma disciplina de
nivelamento para todos os alunos. Colado em discussão pelo colegiado. Aprovado por
unanimidade. A prosa. Poliana sugeriu incluir o nome Estágio na disciplina de Nivelamento.
Apor discussão, foi decidido que a coordenação irá conferir isso junto com o Departamento
de Ensino. A prosa. Janaina destacou que o nome da disciplina de"Estágio em Pediatria da 8'
fase precisa ser modificado. Foi sugerido o nome Estágio em Pacientes com Necessidades
Especiais. A prosa. Polyana sugeriu que os estágios fossem numerados ao invés de nomeados.
O prof. Rafael Barbosa disse que é interessante manter os nomes das disciplinas para o
currículo do aluno. A proposta de nomes para 8' fase será: Estágio Supervisionado em'Saúde
Coletiva/Saúde da Mulher; Estágio Supervisionado em Envelhecimento; Estágio
Supervisionado em Pessoas com Necessidades Especiais; Estágio Supervisionado em
Tramautologia/ortopedia/Reumatologia 1. Para 9' fase: Estágio Supervisionado em Pediatria.
Estágio Supervisionado em Neurologia, Estágio Supervisionado em
Tramautologia/ortopedia/Reumatologia ll e Estágio Supervisionado em Fisioterapia

unanimidade. Por Him, não havendo mais nada a ser discutido, a Professora Núbiaagradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião às 12 horas, da qual, para constar, eu,
Danielle Soares Rocha Vieira, professora, subcoordenadora do curso, lavrei a presente ata
que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 21 de maio de 201 5.
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