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

Ata da trigésima quinta reunião extraordinária do
Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 14 de outubro de 201 5. às 09h00min. na
sala 306 do Campus Araranguá.
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No dia quatorze do mês de outubro do ano de dois mil e quinze. às nove horas. na sala 306 do
Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação eln
Fisioterapia. devidamente Convocados: professora Adriana Neves dos Santos. professora Daiana
Cristine Bundchen Jung, professora Danielle Soares Rocha Vieira, Professora Gisele Lovatel-
Professora Janeisa Franck Virtuoso, professora Mirieli Denardi Limana. professora Polianã
Pellasso Bezerra, professora He]oyse U]]iam Kuriki, professor Rafae] Cypriano Dutra. professora
Viviane de Menezes Cáceres. discentes. Romeu Joaquim de Souza Neto. Vanessa Pereira Cortês
sob a Presidência da professora Núbia Carelli Pereirà de Avelar: Coordenadora do Curso de
Gt'aduação em Fisioterapia. que cumprimentou a todos e havendo quórum. deu por aberta a
reunião. Após apresentou para apreciação og seguintes itens de pauta: item ]: Processo:
2308.041067/201 3-80 -- Estágio Probãtório do Professor Aderbal Salva Aguçar Júnior= Item 2:
Processo: 2308.041844/2015-58 - Progressão horizonta] do Professor Aderba] Silvo Aguiar
.júnior; Item 3: Aprovação ad /"({Áeredun da distribuição das vagas remanescentes para
transferências e retomos; ]tem 4: Aprovação dos horários para o semestre ]etivo 20] 6. 1 : Item 5:
Estabelecimento de normas e orientações para entrega dos planos de ensino para o semestre
letivo 2016.1 : Item 6: Recomposição do Colegiado: Item 7: Recomposição do Núcleo Docente
Estruturante; Item 8: Processo 23080.053645/2015-92. Assunto: Requerimento de afastamento
total para formação ein Curso de Doutorado. Requerente: .Tanaína Medeiros de Souza: Item 9:
Processo 23080.0543]5/2015-]4. Assunto: Solicitação de autorização pai'a desenvolver
orientação no Programa de Pós-Graduação em Ciências Bio]ógicas; ]tem ]0: Esclarecimentos
sobre vagas docentes/equiva]entes; ]tem ]l: Informes gerais. Posto em votação a pauta foi
aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a discutir o item 1: Processo:
2308.041067/2013-80 -- Estágio Probatório do Professor Aderbal Sirva Aguçar Júnior. A
prosa. Cláudia Weber: presidente da comissão de estágio probatório. leu o relato e o parecer
favorável referente ao processo. sugerindo a aprovação do relatório do professor. Após o relato. a
professora Núbia abriu espaço para discussão e foi questionado pelos membros do colegiado se
durante afastamento, o professor pode desenvolver atividades de ensino em programas de pós-
graduação e ficar dispensado de atividades de ensino na graduação, uma vez que a professor'a
Cláudia leu no relato que no segundo semestre de 2014 o prof'essor Aderbal ministrou a
disciplina Tópicos em Neurofisiologia no Programa de Pós-Graduação em Neurociências. Nesse
relato não constou as atividades de ensino na graduação, pois a coordenadora do curso relatou no
processo que o professor não lesionou disciplinas no curso de Fisioterapia no semestre 2014.2.

pois estava em afastamento para tratamento de saúde. Além disso, a professora Cláudia fbi
questionada sobre a responsabilidade por averiguar se o professor está em afastamento. A
Professora Cláudia informou que a função da comissão de .avaliação é relatar as atividades
desenvolvidas peia professor e que o colegiado poderia ou não concordar com o relato. A prosa.
Núbia pediu que constasse no relato que a coordenação somente emitiujeu palllSler ref'Crente ao ,
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semestre 2015.1 uma vez que a coordenação assumiu o cargo em outubro de 2014 e o professor
estava afastado para licença saúde neste período. Perguntou também. como ficará a questão do
prof'essor ter ministrado uma disciplina de pós-graduação no Campus Trindade enquanto ele
estava em afastamento para tratamento. de saúde. As prof'essoras Viviane. Mirieli. Daiana e
Danielle discutiram sobre a legalidade do fato do professor ministrar a disciplina de pós mesmo
em afastamento. A prosa. Cláudia disse qüe, neste caso a responsabilidade é do coordenador de
pós-graduação e que o colegiado do curso é soberano ao parecer da comissão. O prof. Ralhei
Dutra sugeriu que algum membro do colegiado pedisse vista do processo para esclarecimento
deste f'ato. A prosa. Núbia. como presidente do colegiada. pediu vistas pára esclarecer o f'ato
antes da votação do parecer da comissão pelo colegiado. Na sequência. item 2: Processo:
2308.04]844/2015-58 - Progressão horizontal do Professor Aderbal Salva Aguiar Júnior. A
prosa. Claudia leu o parecer referente à progressão horizontal. Como foi pedido vistas do
processo anterior, não foi possível discutir esse item de pauta. Após: item 3: Aprovação do az/
ngere dam da distribuição das vagas remanescentes para transferências e. retornou. A
professar Núbia apresentou a portaria e a de distribuição de vagas: 06 vagas para trallshrência
interna. ]4 para transferência extema e 06 para retomo dê graduado. Ato contínuo. item 4:
Aprovação dos horários para o semestre letivo 2016.1. A prosa. Núbia apresentou os critérios
para alocação dos horários. destacando que o primeiro seria a alocação dos estágios obrigatórios.
Disse que conversou com a prosa. Gisele. coordenadora de estágio, para estabelecer os horários
do semestre 20] 6.] . Apresentou as,propostas dos horários e dias de estágios para cada un] dos
campos da 8' fase e da 9' fase. Em relação ao estágio de atenção a pessoas com deütciência. a
prof'a. Gisele disse que conversou com a presidente da Associação de Deficientes Físicos de
Araranguá sobre possibilidade de atendimento de pacientes cadeirantes e anaputados. A prof'a.
Núbia apresentou a proposta de ofertas das disciplinas optativas durante o período das ferias. A
prosa. Núbia relatou o que irá acontecer com os horários considerando a turma que ij'á cursar o
novo PPC e a tumlas que irão cursar o antigo PPC. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. A prosa. Daiana pediu que constasse em ata que devido às suas atividades no
Conlitê de Etica. ela tentará estabelecer um acordo com a turma para lnodillcar os dias' das aulas.
Na sequência. Item 5: Estabelecimento de normas e orientações para entrega dos planos de
ensino para o semestre letivo 2016.1. A prosa. Núbia disse que a Prosa. Mirieli montou um
template para o preenchimento dos planos de ensino. Solicitou que todos os prof'essoies
enviassem os planos de ensino para a coordenação até o dia 23/] 0/1 5 para serena avaliados pelo
NDE no dia 26/10/15 e posteriormente ana]isados no co]egíado no dia 18/] 1/15. Solicitou
também. que constasse em ata que o plano de ensino é reponsabilidade do professor. O Prof'essor
Rafael Dutra questionou sobre a liberação do calendário acadêmico de 201 6 e a professora Núbia
informou que eln contato telefónico com o Departamento de Ensino. foi orientado que o
calendário acadêmico seria aprovado na semana. A professora Núbia informou que assim que
tiver acesso ao calendário académico irá disponibilizar aos professores. E a partir da deílnição do
semestre ]etivo que estabelecerá os prazos para análise dos planos de ensino. Posteriomlente.
Item 6: Recomposição do Colegiado. A prosa. Núbia colocou em discussão sobre a necessidade
de recomposição tendo em vista a criação do Departamento. A prosa. Vlviane destacou que
somente tem sentido depois que regulamelltar formalmente o Departamento. O prof. Rafael
Dutra teve o ]nesmo posicionamento. A prosa. Núbia disse que se mantiver todo mundo. llá uma
diílculdade de quórum. e que será colocada em discussão a questão das faltas para seguir o
regimento da UFSC. Dessa forma-. ficou decidido sobre a manutenção de todos os membros de
colegiado. O item de.pauta sobre a presença nas reuniões de colegiado e NDE será item de pauta
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de uma próxima reunião. A seguir, item 7: Recomposição do Núcleo Docente Estruturante. A
profa=Núbia disse que o fechamento de quórum para as reuniões do NDE está complicado. O
prof. Rafael Dutra relatou que em duas convocações o seu e-mail não foi adicionado, Mas que de
qualquer forma irá sair do NDE. Á prosa. Núbia apresentou os regimentos referentes ao NDE.
Sugeriu gue professores de outras áreas participem. do NDE. Após discussão prosa. Viviane
manifestou interesse ém'representar a área básica e a prosa. Janeisa a área de Saúde da Mulher.
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência, item 8: Processo
23U80.053645/201$92. Assunto: Requerimento de afastamento total para formação em
Curso de Doutorado. Requerente: Janaína Medeiros .de Souza. A prosa. Daiana leu o relato e
o parecer favorável.ao afastamento. A professora Núbia destacou a importância da conclusão .do
doutorado pela pro6es:ora janaínat.uma vez que poderá ser credenciada em um futuro programa
de pós-graduação da fisioterapia. Colocado em votação.'.Aprovado por unanimidade. Após iteiü
9: Processo 23080.054315/2015-14. Assunto: Solicitação de autorização para a Professora
Gisele para desenvolver orientação no Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicos
da tJFRGS. A prosa. Núbia disse qüe este ponto foi levado ao Conselho e que foi decidido no
Conselho que era necessário que o processo passasse incialmente no Colegiada do Curso.. A
prosa. Gisele disse'que seguiu o que o Prof. limão orientou. A prosa Núbia disse que é
mlportante constar no processo uma carga horária semanal e não um dia.fixo. A mesma sugestão

a pela Prosa. Viviane. A prosa. Núbia entrou em contato com o prof. Juarez, pias-reitor de
pós-graduação? que disse que não compete ao colegiado votar o processo. O colegiado está
ciente da solicitação da professora e orientou a prosa. a contatar oprof. Simão e o prof. Juarez..A
seguir, item 10: Esclarecimentos sobre vagas docentes/equivalentes. A prosa. Núbia repassou
aos membros do colegiada o que foi f41ado pelo Prof. Julian na última reunião do Conseihoem
relação a vagas de novos professores para os campa. Disse que não há previsão. de novos
concursos em curto prazo.. A prosa. Núbia disse que foi questionado sobre a vaga da prosa.
Patrícia Hass e o prof. Julian disse que esta vaga já foi contemplada no último c(incurso. Disse
ainda: que o prof. Rafael Dutra estava na reunião e também destacou que esse não seria
combinado. O professor Julian informou que irá verificar sobre a situação da vaga' da professora
Patrícial Ato .contínuo, item ll: Informes gerais. 1) A prosa. Núbia relatou que a direção
acadêmica chamou a atenção para o fato de que nãopode haver dispensa de adia para o SEPEX
ou TCC. 2) A prosa. Núbia disse que a prosa. Heloyse pediu que seja discutido na próxima
reunião do colegiado sobre as nomlas de funcionamento dos laboratórios. Colocou á situação
que o aparelho de banho de parafina que estava no laboratório de Recursos Terapêuticos foi
quebrado e alguém o colocou no depósito sem informar a Supervisora do laboratório. Por fiú,
Não havendo mais nada a ser discutido, a Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a reunião às 12h, 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, 14 de outubro de 2015.

84

85

86

87

88
89

90

91

92

93

94

95

96

97
98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

1 10

l l l
1.12

1 13

114

1 1 5

1 16

1] 7

1 1 8

1 19

120

121

(

(

#y..#;. wb
')


