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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da trigésima primeira reunião) extraordinária do
Colegiada do Curso de Graduação em fisioterapia.
realizada 110 dia 02 de setelllbro de 201 5. às 08hoOnlin.
na sala 304 do Campus Araranguá.

l
No dia dois do mês de setembro do ano de dois mil e quinze. às oito horas. na sala 304 do
Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiada do curso de graduação em
Fisioterapia. de'ç'idamente cona:ocados: professora Adriana Neves dos Santos- professora Daiana
(.ristlne Bundchen Jung. prof'essora Danielle Soares Rocha Vieira. Gisele Augustini Lovatel.
PI'okssoia .laneisa Franck Virtuoso. professora Heloyse Unam Kuriki. professora Mirieli
Dellardi dimana. prof'essora Poliana Penasso Bezerra. discentes. Kelen Nunes Fernandes. Romeu
.loaquim de Souza Neto. Vanessa Pereira Corria sob a Presidência da professora Núbia Carelli
Peneira de Avelar. Coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia. que cumprimentou a
todos e ha't'endo quórum. deu por aberta a reunião. Após apresentou para apreciação os seguintes
itens de pauta: Item l: Informes sobre bolsas de monitoria 2015.2 e Indicação de nollle para
composição da comissão de redistribuição das bolsas de monitoria 201 6.1 : Item 2: Inserção de
ati'cidade de monitoria registrada como disciplina optati'ça (termos do jjS'- do inciso 111. art. 15
da Resolução n' 01 7/CUn/97. de 30 de setembro de 1997): Item 3: Criação de um campo de
estágio na área de Dermato-funcional: Item 4: Inclusão da disciplina optaliva no rol do currículo
de nlsioterapia (ARA7137 Ciência Tecnologia e Sociedade): Item 5: Aprovação da pl'oposta
pedagógica das disciplinas de Imagenologia Aplicada à Fisioterapia e Fundamentos dc
Fisioterapia: Item 6: Discussão e Aprovação do Pro.feto Po]ítico Pedagógico 20]6.] : Item 7:
Realização de nox,a ax,afiação de\ído participação em congresso. A seguir passou-se a discutir o
item ] : Informes sobre bolsas de monitoria 201 5.2 e Indicação de nome para composição da
comissão de redistribuição das bolsas de monitoria 2016.1. A profà. Núbia explicou sol)re a
distribuição de bolsas de monitoria no semestre 2015.2. uma vez que no edital 201 5.1 havia a
inf'armação que as bo]sas seriam prorrogadas por um ano e dessa forma. as bolsas .já vigentes
seriam renovadas para o semestre letívo 2015.2. contudo. uma vez que uma disciplina não teve
possibilidade na sua renovação. houve a abertura de uma nova vaga para o semestre 201 5.2. A
prof'essora Núbia informou que foi enviado ul-n e-mail para todos os professores xeriflcando
quais professores teriam intel'esse para essa vaga remanescente. As prosas. Heloyse e a prole
Viçlane demostraram interesse para a disciplina de BMTA e Fisiologia llumana.
respecti\:amente. Contudo- os critérios para a distribuição da bolsa de monitoría I'oi o mesmo
adorado para o edital 2015.1 e após discussão e considerando a alta taxa de repto\ação da
disciplina de Fisiologia. essa disciplina foi contemplada com monitor. Posteriormente. a
prof'essora Nübia questionou qual professor teria interesse en] participar da comissão que irá
distribuir as monitorias para o semestre letivo 2016.1 . A professora Núbia inl'oimou que nessa
comissão serão estabelecidos parâmetros para a alocação das disciplinas e que haverá uma
resolução pal'a orientar nessa distribuição e que um dos critérios a serem adorados será o
percentual prático da disciplina. A prata. Poliana demonstrou interesse para composição da
comissão de redistribuição das bolsas para o semestre 201 6.1 . Colocado em votação. Aprovado
poi.Waanímidade. Na sequência. item 2: Inserção de atividade de monitoria registrada como
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disciplina optativa(termos do $3', do inciso 111, art. 15 da Resolução n" 017/CUn/97, de 30
de setembro de ]997). A profh. Núbia leu o incisa 111. art. 15 da Resolução n' 017/CIJn.'97
explicando que a atividade de monitoria pode sei registrada como disciplina optati\,a. F-xpõs quc
anualmente a monltoria é usada como carga horária para atividades complementares. Disse ainda.
que a Prosa. Viviane. coordenadora de estágios. I'dou que até então os alunos normalmente
ultrapassam a carga horária de atividades complementares. Dessa lbrma. o colegiado discutiu
sobre o aproveitamento da monitoria para optati''.as e a prosa. Núbia sugeriu que sela conaputado
54 horas por semestre de monitoria cumprida com um feto de 1 08 horas. Colocado em \ citação se
a ati'cidade de monitoría será iegistrada como disciplina optativa pal'a Q novo PPC. Aprovado por
unanimidade. Após. item 3: Criação de um campo de estágio na área de Dermatofuncional.
A prof'a. Núbia disse que o estágio foi proposto pela prosa. lleloyse. A prof'a. Mirieli demonstrou
seu interesse em conduzir o estágio. A prosa. Daiana e a profh. Adriana explicaram que fizeram
uma proposta para alocução do estágio na 1 0' fase e que a proposta será apresentada na discussão
do PPC. Colocado em votação a Criação de um campo de estágio na área de Dermatollincional.
.Aprovado por unanimidade. Ato contínuo. item 4: Inclusão da disciplina optativa no rol do
currículo de fisioterapia (ARA7137 Ciência Tecnologia e Sociedade). A prole. Núbia
int'olhou aos mel-nbros do colegiado que por solicitação do Prof'essor Giovani a inserção dessa
disciplina no rol de disciplina optatívas do curso de Fisioterapia. A professora leu a ementa cla
disciplina para os membros do colegiado e os colegiado discutira-n sobre a importância dessa
disciplina para a formação discente. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na
sequência. Item 5: Apto't'ação da proposta pedagógica das disciplinas de Imagenologia
Aplicada à Fisioterapia e Fundamentos de Fisioterapia. A prol'a. Núbia explicou a proposta
que foi levantada na última reunião do NDE: A disciplina Fundamentos de Fisioterapia seria dc
responsabilidade do coordenador e cada semana um professor ficaria responsável em abordar
uma área de fisioterapia. uma vez que a ementa da disciplina é a apresentação das áreas dc
atuação. bem como aspectos históricos e legais da profissão. A professora infomlou que nas
primeiras semanas são apresentados aos alunos sobre o histórico da profissão e contenualização.
posteriormente são abordados temas sobre órgãos de classe. tais como CREFl"l'TO e COFFITO e
posteriormente os prolêssores irão apresentar informações sobre cada área da Fisioterapia.
informações tais como: mercado de trabalho. áreas de atuação. cursos de especialização c
Int'armações sobre educação continuada. A professora inl'armou que o NDE achou pludenLe a
carga horária da disciplina se] alagada no PAAD do coordenador. Colocado em votação:
Apto\ado por tmanímidade. Posteriormente. a professora explicou a proposta da disciplina dc
Imagenologia com alocaçãc} de blocos semanains/mensais para cada área específica: .'\spectos
tísicos e biofísicos da Imagcnologia. Imagenologia aplicada a Traumato-ortopedia. Imagcnologia
aplicada a Neuro]ogia. ]mageno]ogia ap]icada a Cardiorrespiratória. Para cada área. um professor
ficará responsável pelo bloco da disciplina por semestre com rodízio semestral entre prof'essores.
.'\ professora reforçou o ganho que a disciplina terá com essa f'arma de abordagem. uma vez que
os professores terão maior domínio quando são de áreas específlicas. C'olocado em \citação:
Aprovado por unanínlidade. Posteriormente. Item 6: Discussão e Aprovação do I'rojcto
Político Pedagógico 2016.1. Alguns pontos do PPC foram abordados: 1 ) Endereço do curso:
deverá manter apenas um .Tardam das Avenidas. Como o curso está ocorrendo no .Jardim das
A'çenidas. o endereço ficará este. Aprovado por unanimidade. 2) Número máximo de semestres:
20 semestres. Apto\ado por unanimidade. 3) A prof'a. Halo)'se sugeriu que seja inserida a
Resolução 431 do CREDITO na Fundamentação Legal. A prosa. Gisele e Núbía sugeriram quc
fosse c(3:j$!Gado apenas na parto-de estágio. Colocado em votação: Aprovado por unanimidade. 4)
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PIB: Conferir os dados. Aprovado por unanimidade. 5) Inserir a relação candidato/vagas no
vestibular dentro do curso de Saúde, entre os cursos. Aprovado por unanimidade. 6) Sugestões
de formatação e tempos verbais da Prosa. Mirieli e prosa. Heloyse. Aprovado por unanimidade.
7) Acréscimo de informações pela Prosa. Janeisa. Aprovado por unanimidade. 8) Mudança do
item Integração com o Sistema de Saúde: mudar a parte relativa a realização no estágio da UBS
no município do Arroio. Aprovado por unanimidade. 9) Mudanças no item 8 -- Politicas
Institucionais no âmbito do curso. A prosa. Gisele apresentou a parte que referente ao item
cultura e arte. A prosa. Daiana sugeriu que fossem inseridas informações mais gerais das que
foram apresentadas, pois o PPC é um documento dinâmico e que deve refletir informações gerais
e não específicas a proJetos isolados. Aprovado por unanimidade. 10) A prosa. Mirieli sugeriu o
aumento da carga horária da disciplina de Dermatofuncional. A prosa. Núbia explicou que a
Dermatofuncional teria a possibilidade de aumento já que haverá o intervalo de um semestre.
Colocado em votação o aumento da carga horária de 54 para 72 horas. Colocado em votação.
Aprovado por unanimidade. 1 1) 0 aluno Romeu disse que os alunos questionaram a retirada da
disciplina de Recursos l da 3' fase pois trata-se da única disciplina voltada especificamente para
fisioterapia, contudo sugeriu que essa disciplina âca muito longe das disciplinas aplicadas e que
os alunos tem dificuldade em resgatar os conceitos posteriormente. Dessa forma, com a mudança
no semestre da disciplina haveria maior facilidade para o aprendizado, 12) A prosa. Núbia
sugeriu que o nome da disciplina Recursos l sqa modificado para Fotoeletrotermoterapia e
Recursos ll para Recursos Terapêuticos Manuais e Fisioterapia Aquática. Aprovado por
unanimidade. 13) A prosa. Núbia sugeriu acrescentar a disciplina de Fotoeletrotermoterapia
colmo pré-requisito para Dermatofuncional. Aprovado por unanimidade. 14) A prosa. Heloyse
sugeriu retirar a disciplina de Recursos Terapêuticos Manuais e Fisioterapia Aquática como pré-
requisito da GO e manter para a disciplina de Dermato. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. 15) A prosa. Núbia fez a conferência de todos os pré-requisitos. 16) Após
discussão foi sugerido mudar o pré-requisito da Fisiologia para Anatomia ll e Neurofisiologia.
Aprovado por unanimidade. 17) A prosa. Heloyse sugeriu aumentar a carga horária prática
separada para a disciplina de BMTA de 18 horas para 36 horas. Colocado em discussão. Os
membros do colegiado sugeririam não modificar essa disciplina por enquanto. Aprovado por
unanimidade. 18) Após discussão, foi sugerido mudar o pré-requisito da disciplina de Prótese e
Ortese para Cinesiologia 11. Aprovado por unanimidade. 19) Prosa. Núbia sugeriu manter a
disciplina de Biofísica como pré-requisito da disciplina de Imagem. Aprovado por unanimidade
20) A prosa. Núbia sugeriu tirar a BMTA e inserir Recursos l e ll para Traumato-ortopedia l.
Aprovado por unanimidade. 21) A Prosa. Danielle e Daiana sugeriram incluir a disciplina de
Farmacologia como pré-requisito para Pneumologia l e Cardiologia 1. Aprovado pela maioria.
22) A Prosa. Núbia sugeriu acrescentar as disciplinas Fotoeletrotermoterapia e Cinesioterapia
para disciplina de Geriatria. Aprovado por unanimidade. 23) Após discussão foi sugerido o
Estágio como disciplinas separadas. Aprovado por unanimidade. 24) A prosa. Núbia sugeriu
mudar a ementa das disciplinas de Anatomia l e 11, uma vez que os conteúdos curriculares de
Neuroanatomia serão abordados na disciplina de Neuronisiologia -- Aprovado por unanimidade.
25) A prosa. Núbia sugeriu mudar a ementa a disciplina de Histologia e Embriologia para incluir
a parte de Embriologia. Mudança aprovada por unanimidade. 26) A prosa. Gisele sugeriu mudar
ementa das disciplinas de ementa de Fisiologia retirando a parte de sistema sensorial, motor
somático, autonómico. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 27) A prosa. Núbia
sugeriu inserções dos conteúdos de Neuroanatomia na disciplina de Neuronisiologia. Aprovado
por Unanimidade. 28) A prosa. Núbia colocou em discussão as ementas das disciplinas de
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Estágio IV. Aprovado por unanimidade. 29) A prosa. Núbia sugeriu retirar a disciplina Exercício
Físico e Reabilitação. Após discussão, colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 30) A
prosa. Núbia apresentou quatro disciplinas optativas para serem incluídas no currículo:
Aplicações clínicas da Fototermoeletroterapia, Atualidades em Fisioterapia: prática baseada em
evidências, Fisiologia integrada à clínica em Hlsioterapia e Intervenção e inclusão no paciente
neurológico. Após discussão foi definido retirar a disciplina de Intervenção e inclusão no
Paciente Neurológico, uma vez que o conteúdo curricular já é abordado na disciplina de
Neurologias aplicadas a Fisioterapia. Aprovado por unanimidade. 31) Definição dos Pré-
requisitos para as novas disciplinas optativas propostas: Aprovado por unanimidade; 32) A prosa.
Daiana sugeriu acrescentar a disciplina de pré e pós-operatório aplicada às cirurgias torácicas e
abdominais como optativa com carga horária de 36 horas. Foi colocado em discussão se ela deve
ser incluída como obrigatória. Foi aprovado por unanimidade mantê-la como optativa. A Prosa.
Daiana irá enviar a ementa e a bibliografia para inclusão no PPC. 33) A prosa. Mirieli apresentou
a mudança realizada por ela no apoio discente. Aprovado por unanimidade. 34) A prosa. Núbia
leu a parte dos processos de aprendizagem que o prof. Rafael Dutra foi solicitado a realizar.
Como o professor não estava presente nesse momento, esse item ficou para ser discutido em uma
nova reunião do colegiado. 35) Foram discutidas as partes escritas no que diz respeito à
infraestrutura e após colocado em votação foi aprovado por unanimidade. A professora Nübia
informou que irá enviar novamente o novo PPC aos membros do colegiado para uma nova
leitura e inserção das considerações por parte dos membros. Por Him, Não havendo mais nada a
ser discutido, a Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às
1 2h00min, da qual, para constar, eu, Danielle Sobres Rocha Vieira, professora, subcoordenadora
do curso, livrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 02 de
setembro de 2015.

130

13 1

132

133

134

135

136

137

138

39
140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

1 5 1

152

153

(

(

b4,«.'U-~ l,'n-4

(.A,..-(\«- 1- -)-';3& .
\)&.-»2a Eo«IXq Cgü"- @ 4

©


