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

Ata da vigésima nona reunião extraordinária do
Colegiada do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 08 dejulho de 2015. às 16h00min. na
sala 304 bloco A do Campus Araranguá.
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No dia oito de .julho do ano de dois mil e quinze: às dezasseis horas. na sala 304 do Campus
.'\raranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do curso de graduação em
Fisioterapia. devidamente con'ç'ocados: prol'essora Adriana Neves dos Santos. professora
Daiana Cristine Btmdchen .lung, professora Danielle Sobres Rocha Vieira. prof'essora Gisele
Augustini Lo'batel. professora Heloyse Unam Kurik{. prol'essora .Tanaina Madeiros de Souza.
professora .lalleisa Franck Virtuoso. professora Poliana Penasso Bezerra. prof'essora Mirielí
Denardi Limana. proléssora Viviane de Menezes Cáceres. discentes Mana Tereza Ramos
Candura. Romeu Joaquim de Souza Neto. Vanessa Pereira Corria sob a Presidência da
professora Núbia Carelli Peneira de A'gelar. Coordenadora do Curso de Graduação em
Fisioterapia. que cumprimentou a todos e havendo quórtml. deu por aberta a l-eunião. Na
sequência. apresentou para apreciação os seguintes itens de pauta: Item l: Indicação de
membros para Comissão CTlnfra: Item 2: Indicação de representante para o processo de
criação do departamento de Fisioterapia: Item 3: Aprovação dos planos de ensino das
disciplinas de inverno: Item 4: Indicação de Professor repl'esentante da Atlética: Item 5:
Indicação de representante para comissão de acompanhamento dos alunos egressos: Item 6:
Análise do percentual de carga horária teórica e prática da matriz curricular 201 6. 1 do curso
de graduação em Fisioterapia: Item 7: Apto''-'ação matriz curricular 201 6. 1 : Item 8: Delínição
dos critérios para aplicações de pro''«'as práticas e provas de recuperação em disciplinas
teórico-práticas -- Capítulo IV. artigo 70: Item 9: Informes gerais. Na sequência. a ploféssora
Núbia pediu ao colegiado que em caráter excepcional a inserção de um ponto de pauta
emergencíal como item 9: Solicitação de consideração das f'altas na disciplina de Fisioterapia
em Traumato-ortopedia 11. Requerente: .lohamle Merlyn Luiz como item 9. Após. colocada
em x:citação a pauta foi aprovada por unanimidade. Em seguida. discutiu-se o Item l:
Indicação de membros para Comissão CT Infra. A pl'of'a. Núbía í'dou que le''-'ou ao
conselho da unidade a necessidade de criação de uma comissão CT Infra e da nlsioterapia não
ler sido considerada na última proposta do campus. Ficou definido pelo conselho que cada
colegiada irá eleger um representante e um suplente para a comissão. A prosa. Danielle disse
que o prof. Rafael Dutra entrou em cantata para demonstrar interesse em ser elêtivo e a Prol'a.
Helol'se se ofereceu para ser a suplente. Colocado em ''.'oração. Apro''''ado por unaniillídade.
Em seguida. o ]tem 2: indicação de representante para o processo de Criação do
Departamento de Fisioterapia. A prosa. Núbia disse que este ponto .lá foi discutido em
outras reuniões e que não irá conseguir assumir o processo de criação e participar das #IÃhú~.p Í'©'
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reuniões. Perguntou se as Prof'as. Vi'ç,gane e Gisele tem interesse de se manterem no processo.
As prosas. demonstraram interesse. Ficou decidido que a prosa. Vixiane será a responsável c a
prosa. Gisele suplente. Colocado em \oração. Aprovado por unanimidade. Na sequência. item
Item 3: Aprovação dos planos de ensino das disciplinas de inverno. A prole. Núbia
colocou os planos de ensino em votação. Apro\ados por unanimidade. A profh. llelo)se
sugeriu que seja criado um /e/77p/a/e padrão com a ajuda da TI. A proa- Miiielli se dispôs a
traballlar nisso. Ato contínuo. Item 4: Indicação de Professor representante da Atlética. .'\
ptota. Núbia disse que foi discutida no NDE a importância do lazer para os alunos e que este
aspecto ainda está deficitário no campus. Seria necessário ter um representante para aduar no
processo de regulamentação da Atlética e acompanhai os alunos. Os discentes explicaram o
f'uncionamento da Atlética para os prol'essores do colegiado. A discente Vanessa disse que
está em últilllo processo de análise no CUn a regulamentação da liga das Atléticas da l-JFSC
A prata. Adriana se of'ereceu para ser a representante. Colocado em votação. Apto\ado por
unanimidade. A seguir. Item 5: Indicação de Representante para comissão de
acompanhamento dos alunos egressos. A profa. Núbia disse que no PPC há uma política dc
acompanhamento dos egressos- que f'oi discutida na última reunião do NDli e da importância
de se eleger repl'esentantes para participação na comissão de acompanhamento dos alunos
egressos. As pratas. .Taneisa. Poliana e Mirieli se oí'el-eceraln para participar da comissão.
(.olocado em votação. Apto\ado por unanimidade. Após. item 6: Análise do percentual dc
carga horária teórica e prática da matriz curricular 2016.1 do curso de graduação em
Fisioterapia. A prof'a. Núbía apresentou aos membros do colegiado a situação da carga
horária prática do curso e das unia'ersidades federais de rehrêncía. Apresentou também- as
demandas que irão existir para condução de dois currículos simultaneamente. Apresentou as
disciplinas com possibilidade de redução de carga horária para permitir di\isco das turmas
para naelhorar a qualidade das aulas práticas e com o corpo docente disponí'',el. Na sequência.
Item 7: Aprovação matriz curricular 2016.1. Colocado em votação a mudança da matriz
com o ajuste do percentual prático discutido no item de pauta anterior. Aprovado por
tmanimídade. Na sequência. Item 8: Definição dos critérios para aplicações de provas
práticas e provas de recuperação em disciplinas teórico-práticas -- Capítulo IV, artigo
7Q. A plofa« Núbia leu o artigo 70 do regimento para os membros do colegiada. Disse que a
piora. Tereza. diretora do departamento de ensino. intbrmou que pode lacar a critério do
professor aplicar RE(- em uma disciplina com prova prática desde que isso llclue claro no
plano de ellsino. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir. Item 9:
Solicitação de consideração das faltas na disciplina de Fisioterapia em Traumato-
ortopedia 11. Requerente: Johanne Merlyn Luiz. A prol'a. Núbia leu a solicitação da
discente da .lohanne (processo: 23080.038879/201 5-1 8) para os membros do colegiado. Expôs
também. que a disciplina de Traulnato está sendo ofertada de coima condensada. Disse ainda.
que a coordenação é f'a'.orá\el à solicitação. Colocado em votação. Aprovado poi
unanimidade. Ap(1)s. Item 9: Informes gerais. A prol'a. Núbia disse sobre a autoria pata
Leitura e Produção Textual e que quem tiver interesse entrar em contado com a técnica
Juliana. T;dou que a Samira enviou um e-mail para coordenação sobre a possí''-el transferência
de uma técnica de enfermagem que está acompanhando o cõn.jure. A prosa. Núbia expôs as
junções do TAE. Lembrou a importância de todos os prof'essores utilizarem o Moodle.
Relembrou que no semestre que vem as reuniões ordinárias oconerão nas segundas quartas
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feiras do mês. Disse também para os membros do colegiado irem atrás dos projetos de clínica
escola. Por nim, não havendo mais nada a ser discutido, a Professora Núbía agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião às 18 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, 08 de julho de 2015
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