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

Ata da vigésima sexta reunião extraordinária do
Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia.
rea[izada no dia 15 dejunho de 20]5, às ]Oh00min, na
sala 326 bloco A do Campus Araranguá.
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No dia quinze de junho do ano de dois mil e quinze, às dez horas, na sala 326 do Campus
Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do curso de graduação em
Fisioterapia, devidamente convocados: professora Adriana Neves dos Santos, professora
Danielle Soares Rocha Vieira, professora Heloyse Unam Kuriki, professora Mirieli Denarli
Limana, Rafael Cypriano Dutra, Rafael Inácio Barbosa, professora Viviane de Menezes
Cáceres, discentes Romeu Joaquim de Souza Neto, Ana Paula Lopes Martins, convidados
professora Tereza Cristina Rozone de Souza, professor Eugênio Simão, professor Fabrício de
Oliveira Ourique 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 à estruturação do curso de graduação em fisioterapia
pelo Departamento de Ensino; Item 2: Aprovação dos planos de ensino 2015.2. Após,
colocada em votação a pauta foi aprovada por unanimidade. Em seguida discutiu-se o Item l:
Informes referente a estruturação do curso de graduação em fisioterapia pelo
Departamento de Ensino. A prosa. Núbia disse que este item de pauta foi incluído diante da
solicitação dos membros de colegiado de discutir com o DEN a estruturação da matriz
curricular. A prosa. Tereza Cristina se apresentou ao colegiado. Disse que questionou a
coordenação sobre as constantes mudanças da matriz e a necessidade de elaboração de um
novo PPC e a necessidade de rever o tempo de integralização do curso para 5 anos para
respeitar a diretriz curricular. O prof. Simão expôs que o PPC deve ser a base para a extração
de informações sobre o número de professores, forma de implantar o curso, infraestrutura, etc.
Ele disse que os PPC está sendo escrito por recém-doutores, pesquisadores com pouco
conhecimento sobre a pedagogia. O prof. Eugênio Simão disse que seria interessante se ele
pudesse participar da leitura e elaboração do novo PPC dada sua formação em pedagogia. A
prosa. Tereza disse que a pedido do Prof. Julian solicitou que fosse realizado análise do
PAAD e dos horários dos professores. Falou que chamou atenção dela o fato das aulas
estarem alojadas em dias concentrados e da 07:30 da manhã às 18 horas. Disse que o DEN
tem apoiado o curso de Fisioterapia com 9 professores substitutos e que as novas cotas de
vagas serão distribuídas também para o Campus Araranguá e que se dê preferência para o
curso de Fisioterapia. A prosa. Tereza disse também que é importante que os professores
substitutos não fiquem inteiramente responsáveis pelos estágios. A prosa. Núbia destaco! que
os professores efetivos estão participando das disciplinas teóricas para perr99lr o
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embasamento para a parte prática e a tentativa que pelo menos l efetivo seja responsável pelo
estágio. A prosa. Tereza relatou que está recebendo reclamações na ouvidoria sobre a
infraestrutura e não sabe como não está recebendo reclamações sobre a distribuição dos
horários concentrados da terça a quinta-feira e das 07h30min às 18h00min, com disciplinas
pesadas num mesmo dia. A prosa. Tereza expôs que a participação dos professores em outras
atividades deve ser vinculada incialmente à distribuição da carga horária pela coordenação e
que os diretores precisam avaliar a produção dos professores que desenvolvem pesquisa fora
da UFSC. O prof. Fabrício disse que o curso deve montar a carga horária do curso que vai ser
aprovada pela direção. A prosa. Tereza disse que o aluno que deve ser o foco da distribuição
da carga horária cona base no que o NDE e o colegiado acham que é importante para o curso.
A prosa. Núbia disse que existe uma complicação para operacionalizar isso diante das
demandas dos professores. O prof. Simão disse que os impasses devem ser resolvidos pela
direção. A prosa. Heloyse perguntou se a grade de horários tem que ser aprovada em
colegiado. A prosa. Tereza acredita que isso não consta na Resolução 17. A prosa. Núbia disse
que para este semestre não será possível realizar a mudança. A prosa. Tereza falou que como
as matrículas serão no final de julho há necessidade de reformular estes horários ainda para
este semestre. O aluno Romeu disse que os alunos não reclamaram sobre a grade porque a
infraestrutura é que tem angustiado mais os alunos. O prof. Simão disse que atualmente o
clima em Araranguá há um grande número de incertezas, como a compra da UNISUL, e que o
elemento mais deflagrador neste momento é a infraestrutura e acessibilidade e a evasão dos
cursos tem sido influenciada principalmente pela infraestrutura. A prosa. Tereza disse que a
pró-reitoria está empenhada para resolução da questão das compras. O prof. Simão disse que
o relatório de Curitibanos mostrou a quantidade de verba que foi direcionada e o campus
Araranguá não recebeu praticamente nada. O aluno Romeu perguntou sobre quando ocorrerá
a compra da UNISIJL. A prosa. Tereza disse que anteriormente as demandas do Campus não
chegavam à reitoria e que a gestão anual tem se empenhado para cobrar a reitoria em relação
às demandas atuais do campus. O aluno Romeu disse que viu uma reportagem sobre
Curitibanos que é inadmissível o curso de Veterinária chegar na 5' fase sem ter o hospital
escola e o aluno destaca que também não é inadmissível o curso de Fisioterapia chegar na
última fase do curso sem ter laboratórios especializados. A prosa. Núbia disse que as compras
estão em andamento e que o primeiro lote de compras já está chegando. O prof. Simão relatou
que os professores do Mato Alto alegam que o espaço é para pesquisa e pós-graduação e.
dessa forma, que irá transferir todos os laboratórios de pesquisa sejam transferidos para o
Mato Alto. O aluno Romeu disse que os alunos fizeram uma reunião entre os discentes e
todos os alunos concordam sobre a necessidade de mudar para o Mato Alto. O prof. Simão
disse que o curso de medicina virá para o campus e que não haverá cortes no programa Mais
Médicos para implementação do curso. A prosa. Danielle colocou da resistência que está
sendo encontrada dos demais professores em relação à ida para o Mato Alto do curso de
fisioterapia e a prosa. Núbia disse das dificuldades de ir para o campus sem uln transporte
publico. sej-n RU e biblioteca. A prosa. Núbia colocou em votação a necessidade de
reestruturação do horário 2015.2 ainda para este semestre. Aprovado por unanimidade. O
prof Rafael Dutra disse que somente a coordenação não pode ficar responsável pela resolução
da grade dos horários e o prof. Fabrício se disponibilizou a resolver os impasses. A profa.
Tereza disse da necessidade de solicitar afastamento quando estiver fora do campus. O prof:
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Rafael Dutra disse que os docentes do campus sofrem dificuldade para realizar suas pesquisas
e que o problema não é tão trivial assim e envolve problemas maiores como infraestrutura. A
prosa. Tereza disse que a graduação deve ser prioridade e que o afastamento do professor
deve ser registrado. Na sequência a mesma disse que alguns professores dos Campa foram
aprovados nos seus respectivos concursos com l ou 2 artigos publicados e que esses não
teriam condições de serem aprovados em concursos da sede. A prosa. Núbia disse que no
novo PPC há necessidade de colocar carga horária prática e teórica e que anualmente as
práticas não são realizadas da forma ideal. Ela questionou sobre a necessidade de colocar isso
no novo PPC. O prof. Rafael Dutra disse que é favor da adequação, mas que não é o momento
para fazer o PPC ideal diante do número reduzido de professores e das dificuldades para a
contratação de novos professores. O prof. Simão argumenta que o novo PPC deveria ser
baseado no ideal e enviado ao DEN e uma vez assinado o DEN irá se comprometer com a
implementação do PPC. A prosa. Núbia disse que a carga horária atual coberta pelos
substitutos é de 160 h/a e que só para esta carga atual são necessários aproximadamente 13
professores efetivos. O prof. Rafael Dutra disse que, no entanto, as práticas estão sendo
realizadas de forma não ideal. A prosa. Tereza sugeriu a escrita do novo PPC com a matriz de
5 anos e as práticas serem inseridas gradualmente. Em seguida, passaram a discutir o item 2:
Aprovação dos planos de ensino 2015.2. O segundo item foi suspenso pela necessidade de
reestruturação dos horários. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, a Professora
Núbia agradeceu 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, 1 5 de junho de 201 5.
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