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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO l)o
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPI.A

Ata da trigésima segunda reunião extraordinária do
Colegiada do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada 110 dia 03 de setembro de 2015. às 08h00lnill.
na sala 304 do Campus Araranguá.

1 No dia três do mês de setembro do ano de dois mil e quinze. às oito horas. na sala 304 do
2 Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegíado do curso de graduação em
3 Fisioterapia. dex'idamente convocados: professor Alexandre Marcio Marcolino- proltssora
4 Adriana Neves dos Santos. professora Daiana Cristine Bundchen .Tuna. prol'essora Danielle
s Soam'es Rocha Vieira. Gisele Augustini Lovatel. professora Heloyse Unam Kuriki. Professora
6 .laneisa Franck Virtuoso. prof'essora Mirieli Denardi Limana. proíessola Poliana Penasso
7 Bezerra. professora Vi''.'gane de Menezes Cáceres- discentes- Kelen Nunes Fernandes. Romcu
8 .loaquim de Souza Neto. sob a Presidência da professora Núbía Carellí Peneira de Avelar.
9 Coordenadora do Curso de Graduação eln Fisioterapia. que cumprimentou a todos e havendo

10 quórum. deu por aberta a reunião. Após apresentou para apreciação em continuação da discussão
ii na 31" reunião extraordinária realizada dia 02/09/15 os seguintes itens de pauta: Item 6:
i2 Discussão e Aprovação do Projeto Político Pedagógico 2016.1. A profh. Núbia iniciou a
is apresentação sobre a Infra-estrutura (espaço físico): local do campus laboratórios de ensino. Na
i+ discussão sobre os laboratórios de ensino- todos os professores e os discentes deram suas
i5 contribuições. A prof'a. Núbia expôs que a .justiHlcativa para a Clínica Escola precisa ser
16 melhorada. As prof'essoras Danielle. Heloyse e Poliana irão trabalhar nesta parte. No que diz
17 respeito à demanda ao corpo docente. a prof'a. Adriana e Daiana apresentaram a demanda
18 le'cantada por elas com base na área de interesse de cada professor considerando uma carga
i9 horária média de 1 0 horas por professor. A prosa. Viviane colocou eln discussão se a alocação dc
20 professores tem que seguir a pre''-ísão da estrutura do departamento c dessa í'orma sugeriu que a
zi diç:isco já deveria seguir a proposta de Departamento pensando na divisão em Ciência Básica c
22 Aplicada à fisioterapia. A prosa. Gisele disse que pref'ere l;içar na aplicada. A prof'a. Adliana
23 sugeriu que as disciplinas de Fisioterapia em Neurologia 1- em Neurologia ll e o estágio de
z+ Neurologia da última {bse sejam divididos entre as professoras Poliana. Gisele e Adriana. Dessa
2s turma. a prata. Gísele não irá ministrar a disciplina de Neurofisiologia. A prof'a. Viviane irá
zó ministrar a disciplina de Neurofisiologia e Fisiologia Humana. Desse modo. as professoras
27 Adriana e Daiana apresentaram a tabela após os ajustes. Pal-a os prof'essores com menor carga
28 horária. ficou acordado que os ]nesmos assuman] disciplinas optati''-'as do curso. Assim. ao fIlIal
29 será necessária a contratação de mais 17 prof'essores. A distribuição das disciplinas e dos
30 prof'essores toi colocada em cotação. Apro'.'ada por unanimidade. A prol'a. Mirieli sugeriu que o
Si estágio de Fisioterapia em Dermatof\incional seja realizado na unidade .Jardim das Avenidas e
32 não no Bom Pastor devido à disponibilidade dos equipamemos na universidade. C'ontudo. a
ss viabilização dessa proposta deverá ser analisada principallnenle em relação aos aspectos legais.
s+ A prosa. Nübia apresentou os nomes de estágio e os professores deles suas sugestões. Foram
35 corrigidas as ementas das disciplinas de estágio da 1 0' fase. Colocado em votação. Apto\:ado pot
36 unanimidade. Com base no que foi discutido na reunião anterior do colegiado do curso. tbi
s7 exjllWdo a categoria Iniciação.à Docência do regimento interno de apl~vidades complementares.xçlh.ído a
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Aprovado por unanimidade. A prosa. Daiana sugeriu que a disciplina de Fisiologia do Exercício
seja pré-requisito da disciplina de Fisioterapia em Cardiologia 11. Colocado em votação.
Aprovado por unanimidade. Como existem algumas modificações para ainda serem realizadas. a
prosa. Núbia sugeriu que a aprovação do PPC seja realizada na próxima reunião do colegiado.
Aprovado por unanimidade. A prosa. Núbia sugeriu que fosse montada uma comissão para
trabalhar nas referências bibliográficas, manifestaram interesse as professoras Mirieli, Gisele,
Janeisa, Heloyse, Dana e Viviane. Item 7: Realização de nova avaliação devido participação
em congresso. A prosa. Núbia colocou que este tema já havia sido discutido isso em reunião
anterior de colegiada em relação a aplicação de nova avaliação. Lembrou que na resolução 17
consta que a nova avaliação só pode ser aplicada em caso de força maior. A prosa. Danielle disse
que na reunião do colegiado ficou acordado que o professor da disciplina seria abordado pelos
alunos para mudança da data da prova com a concordância de todos os alunos. A prosa. Poliana
disse que acha complicado realizar a mudança da data da prova e sugeriu que o aluno poderia
fazer uma nova avaliação. A prosa. Núbia e a prosa. Danielle disseram que não tem como assinar
um pedido de nova avaliação que esteja fora da Resolução 17. A prosa. Núbia ligou para o
Departamento de Ensino e a prosa. Tereza Cristina disse que ficará a cargo do professor decidir
se vai querer mudar a data da prova ou aplicar nova avaliação. Caso o professor não concorde
com nenhuma das situações o aluno irá entrar com um processo no colegiado. Dessa forma, os
processos das alunas serão repassados para a prosa. da disciplina. Por Him, Não havendo mais
nada a ser discutido, a Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião às 12hOmin, da qual, para constar, eu, Danielle Soares Rocha Vieira, professora.
subcoordenadora do curso, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.
Araranuuá. 03 de setembro de 201 5.
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