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

Ata da vigésima oitava reunião extraordinária do
Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 02 dejulho de 2015, às 08h00min, na
sala 304 bloco A do Campus Araranguá.
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No dia dois de julho do ano de dois mil e quinze, às oito horas, na sala 304 do Campus
Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do colegiado do curso de graduação em
Fisioterapia, devidamente convocados: professora Danielle Soares Rocha Vieira, professora
Heloyse Unam Kuriki, professora Mirieli Denardi Limana, Rafael Cypriano Dutra, Rafael
Inácio Barbosa, professora Viviane de Menezes Cáceres, professora Poliana Bezerra.
discentes Romeu Joaquim de Souza Neto, Vanessa Corrêa e Mana Tereza Cauduro 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:
Discussão sobre a alocação das disciplinas para os Departamentos do Campus Araranguá;
Item 2: Aprovação do artigo 1 8 do capítulo IX do Regimento dos Estágios (faltas justinlcadas
e não justificadas para discentes e docentes); Item 3: ,aprovação dd .R({Áeredunz Processo
23080.0321 83/2015-70. Retorno de graduado. Requerente: Cristiane Costa Felisbino Mendes;
Item 4: .,4provaçZ?o .dd .R€1Áeredunz do Processo 23080.032 1 85/20 1 5-69. Transferência externa.
Requerente: Cada Pereira Ralfes; Item 5: Alteração dos critérios para transferência externa e
retorno de graduado; Item 6: Análise da Matriz Curricular 2016.1; Item 7: Processo
23080.037606/2015-48. Requerente: Arthur Henrique Demétrio Souza. Solicitação de
atendimento domiciliar; Item 8: Informes gerais. Em seguida discutiu-se o Item 1: Discussão
sobre a alocação das disciplinas para os Departamentos do Campus Araranguá. A Prosa.
Núbia relatou a importância de definir as disciplinas que irão compor o Departamento de
Fisioterapia e aconselhou seguir as Diretrizes Curriculares Nacional dos Cursos de Graduação
em Fisioterapia ao invés da tabela CAPES que está mais relacionada com cursos de Pós-
Graduação. A Prosa. Núbia expôs as seguintes divisões dos grupos das disciplinas das
diretrizes: Núcleo Básico (fica em aberto em qual departamento estará a disciplina de
Fundamentos de Biociência, pois a ementa está muito complexa. A prosa. Núbia irá conversar
com outros departamentos sobre esta disciplina); Núcleo Social e Humanas; Núcleo
Profissionalizante (Núbia explicou que inseriu as disciplinas de pernil biotecnológico neste
núcleo). A prosa. Núbia reafirmou a importância de alocar as disciplinas do departamento
conforme a área de conhecimento de cada professor, e deixar isso claro no futuro regimento
do departamento. O prof. Rafael relatou que a área básica não tem muita perspectiva de
desmembramento do departamento de Fisioterapia em um futuro próximo, dada a realidade de
campus. Disse também, que os professores Aderbal, Resina, Gisele e Viviane demonstraram,r.i$a
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interesse em ministrar disciplinas nesse núcleo de disciplinas básicas. A Prosa. Gisele disse
que ainda não tem muita certeza em qual núcleo quer Hlcar, básico ou profissionalizante. A
prosa. Núbia expôs que o curso tem 18 professores para o departamento de Fisioterapia. A
prosa. Heloyse relatou a importância de instalação de departamento para arrecadar dinheiro e
montagem da clínica escola. Em seguida, passaram a discutir o item 2: Aprovação do artigo
18 do capítulo IX do Regimento dos Estágios (faltas justificadas e não justificadas para
discentes e docentes). Após discussão foi exposto as seguintes opções referente às
justinlcativas das faltas dos Estágios: A primeira opção será exigida do aluno 75% de
presença. Para faltas justificadas o supervisor pode descontar até 0,2 pontos por dia e para
faltas não justificadas será descontado 0,5 pontos por dia, acrescido de penalidade prevista na
ficha de avaliação a critério do supervisor. A segunda opção, o aluno não será penalizado no
caso de falta justificada. Colocado em votação, a primeira opção obteve 1 1 votos e a segunda
opção obteve l voto. Em relação à falta do supervisor do estágio ficou decidido que, caso o
supervisor não possa comparecer no estágio por motivo de força maior, ou por participação
em atividade técnico-acadêmicas. 1) 0 Professor deverá solicitar a outro professor
(Fisioterapeuta) da UFSC para substituí-lo; caso não seja possível a primeira opção, 2)
Solicitar ao Fisioterapeuta do local para supervisionar o aluno; 3) Em último caso, o professor
poderá cancelar o atendimento naquele dia. Aprovado por unanimidade. Posteriormente
passaram a discutir o item 3: Aprovação do 4d Ri áeredum Processo 23080.032183/2015
70. Retorno de graduado. Requerente: Cristiane Costa Felisbino Mendes. A Prosa. Núbia
relatou que a requerente cumpriu os critérios para retorno de graduado e a coordenação
deferiu o processo .dd .R({Áeredunz. Aprovado por unanimidade. A seguir, item 4: Aprovação
,4d RleÃeredzím do Processo 23080.032185/2015-69. Transferência externa. Requerente:
Cada Peneira Ralfes. A Prosa. Núbia relatou que a requerente cumpriu os critérios para
transferência externa e que a coordenação deferiu o processo .dd .RélÁeredz/nz. Aprovado por
unanimidade. Na sequência, item 5: Alteração dos critérios para transferência externa e
retorno de graduado. A Prosa. Núbia relatou a importância de tirar a disciplina
Morfofisiologia dos critérios de transferência para o curso de Fisioterapia. O novo critério
para transferência externa será ter cursado no mínimo 60 horas de Anatomia em outra
instituição. Contudo, para solicitação de validação de créditos, o aluno deverá ter cumprido a
carga horária de Anatomia atual do Curso de Fisioterapia da UFSC. Ficaram mantidos os
critérios de desempate e de transferência interna que estão na Portaria n' 75/ARA/201 5 de 05
de maio de 2015. Posto em votação a alteração dos critérios foi aprovado por unanimidade.
Após, item 6: Análise da Matriz Curricular 2016.1. A Prosa. Núbia apresentou a nova
distribuição das disciplinas no período de 10 fases feita pela comissão de formulação de PPC
A prosa. Núbia mostrou a tabela explicando como será a implementação da nova matriz a
partir de 2016.1. Colocado em votação a nova distribuição das disciplinas foi aprovada com
10 votos a favor e um voto contra. O Prof. Rafael Dutra relatou que não concorda com o fato
da disciplina de NeuroHlsiologia vir antes da disciplina de Fisiologia Humana, por considerara
que a primeira está inserida dentro da segunda e não o inverso. Na sequência, item 7:
Processo 23080.037606/2015-48. Requerente: Arthur Henrique Demétrio Souza.
Solicitação de atendimento domiciliar. A Prosa. Núbia demonstrou o processo apenas para
conhecimento do colegiado e diz que ainda aguarda o laudo médico para futura aprovação ,4d
J?({Áe/"edu/7z para atendimento domiciliar do aluno. Após, item 8: Informes gerais. A Prosa. c,,{.àÕ"
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Núbia disse que o curso terá disciplina de inverno (seis optativas e duas obrigatórias) e pede a
divulgação para os alunos. Disse também, que o Posto Simon fará uma atividade com
caminhoneiros e convidou os discentes e docentes da UFSC para participar como prometo de
extensão. A atividade será nos dias 22 e 23 de julho. Por Him, não havendo mais nada a ser
discutido, a Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às
11 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, 02 de julho de 2015.
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