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Ata cla ti igésilna sétima l-cuilião cxtiaoE-cliliíiria (it)

(.oleuiado do (.urso de Glacluação cill l.isiotci-ímpia.
lcaliz:ida ilo dia 09 dc clc/.cmtlro tlc 201 5. iis 1011 IÍ)111iil-

na sala 306 do(. impus Aiaittnguá.

l

No día no\c clo mês clc cjezcmbro do ano de dois mil c quinze. às c]cz. horas c (]c/. minutos. na
sala 30(l do (-al ll)us Araranguá. reuniram-se os seguintes mcmt)ros clo (.'olcgiado cio curso clc
gla(]uação cin l-isiotcrapia. dcvicJamcntc convocados: l)roltssora Aclriana Nc\cs dos Surtos.
1)10lbssor .Alc\ailclre Marcio f'lalcoliilo. proltssora l)aluna (.'iistine 13unclcllcn .luil.g. l)rolüssnr l
l)aniclle Soarcs Rocha Vieira. Giscle Augustini l,ovatcl. l)iotbssora llclo)sc lllian] Kuriki.
piolbssora .lancisa l-rancl< Virtuoso. l)rolbssora Nliiícli l)cnarcli l.emana. l)roltssora I'oliana
I'crasso 1:3czclra. professora Viviane de Menezes ('áccrcs. clisccntcs. vancssa Pctcira (onça soh
a Ptcsidência da proltssora Nút)ia Carelli Poeira dc Avelar. CooicJcnadora clo ( urso clc
(graduação cm l lsioteral)ía. que cunlprimcntou a tocJos e ha\ciclo cluórum. clcu flor al)cria a
reunião. .,'\ l)rola. Núbia comunicou quc a prolüssota Adiiana Neves tios Santos- llrolcssol
.\lc\andre N,Ittrcio Nlarcolino. ProlLssora .lancisa l:iancl{ Virtuoso c o l)rolbssor Ralltcl Indicio
[3UFllOSd juslillcai'an] a t]uscncla na I'eunlao. Aros. api'escutou ])ara al)rcciaçao os scuutntcs tlcns
clc l)truta: Item 1 : Adio\ ação da aLa cla trigésima quinta reunião ordinária clo colcgiticlo clo chibo
dc graduação cm fisioterapia: Item 2: Solicitação clc Reconsiclcração dc alInHo clc llilta cltt ttluilu
N.faria Eduarda \lvcs Linhares: Item 3: /\pro\anão dos lllanos clc ensino dc \dão: ltcn] :

.'\f)ro\anão dos f)lados de ensino das disciplinas para o semestre lctivo 2016.1; Item 5;

.,\picsentação da Empicsa .lúniot: Item 6: Requerimento pala .boca de estágios .ARA790+.

.,''.R.\790] ou .,\R/\7905 flor ARA7809 e AR.'\78 10 aluna Natália f3aibosa: ltcm7; N,loclillcttçõcs
nas c;laenlas das discil)Ilhas de fisiotcraflia cm Pncumologiit 1. Pneumologia ll c (arciiologia ll:
Item 8: [)ixulgação abas páginas cjo cuido c (.amflus: Item 9: ( ronoglamit l)ara Reuniões clc
Colcgia({o flana o scmcsLic leu'.:o 201(].1 assim como os })canos clc cilsino: Item 10: 1nclicação
ilomc clc clocci tc flUÍa particiflar do Colegiaclo do curso cle fliolbssorcs do l)cfaartai lento clc
I -ísica c Nlatcmática c [)epal'taincnto c]e T]C: Item ll : Posicionamento dos clocenLes clo cul'st) clc

ITislotcrapla licnLe tls colldutas tios clisccntcs(Plágio. lalsillcação dc llrn\ as. llilta clc lcsllcito coill
cloceiltcs dentre outras): Item 12: Iníbnucs gerais. I'testo cm votação ti l)aula it)i tll)roxacia l)or
unanimidade. A scguli passou-se a discutir o item 1: Apto\:ação da ata da trigésima quinta
reunião ordinária do colegiado do curso de graduação cm üsiotcrapia. .'\ l)rola. l)anicllc
clissc (luc lbz petluenas coneções. (-'alagado cm votação. \proxaclo l)or unailimiclaclc. Ntt

sccluência. item 2: Solicitação dc Rcconsidcração dc al)ono dc falta da aluna IVlaria lilduarda
,\ltcs Linharcs A flrol1l. dúbia ]eu a so]icitação (]a aluna. l)isso club a aluna rcl)tocou lailll)énl
na discil)liila dc l undamentos por frequência insuficientes. .'\ prole. Núl)ia lclcmbiou o l)roccsso
aiaLcitor. ( olocado em discussão. Colocado cm votação. A solicitação clc icconsidclaçãn

loi

indcfbridtt LIDE unanimidade. Após. item 3: Aprovação dos planos dc ensino dc verão. ,'\ l)rola.
Nübia disse quc l\.i adro'«'ado pelo NDE os seguintes planos: [:xcrcícío l ísic. e Rcabilittiçâll
[-,iconoillia. Biocstatística. Sociologia. Filosofia. Avaliação clo [)cscnvol\.imcnto ]n]hitLil.

N,Tctodologia da I'esquísa (.ientífica. Atenção a portacJorcs dc ncccssidaclcs especiais. /\l)(\s
discussão colocado cm votação os planos it)ram al)ro\tidos por unailimiclaclc. .-\ scguii. item +:
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\provação tios planos de ensino das disciplinas para o semestre activo 2016.1. ,\ l)i-ola
Nfillia clissc quc na 12' a 13" Reunião I'xtltiordinilrias do N[)l ll.)ram ana]isac]os a]guns ])]anos clc
ctlsino. ,'\ llroll.t. Núl)ia lcu então os pl:lhos dc ensino tluc it)nim ttllro\a tns. tl sdtncF: cla l ' Insc
Saúclc l)úl)liça: da 2" 1hsc l-isiologia e Eptclcmiologta. cla 3" 11tsc N/lctociologiit cla I'cscluisn.
lillunolo=ia. Recursos lcrzll)êuticos 1: cla 4" 1 tsc: Bases. Métodos c I'étnicas clc .,\\dilação:
l;anllacologla. da 5" lasc:(.'íncsiotcrapia. Fisiotcrallia cm Gctitttria.(-iiilccologia e C)l)stcttícia: clu
6' 1-asc: l:isioteral)ia cm ('alcliologia l. [:isioteiallia em Traumato-oitos)adia ] ] isiotcrtt]lia cill
Ncurologiti l. l:isiolclal)ia em Pneumologia 1: cla 7" 11tse: l:isiolcial)ia em Iraumatolngia ll.
lisiotctapitt em Ncuro]ogía ]]: (]a 9" fase- Estágio Super\:isionado. ];stágio Cal(]ioncsl)iraloi-iíi-
l:stágio Supci\isionaclo em Iraumatologia. Rcumatologia c Rcumatologia ll. l:stági(}
Sul)crvisionado cm Ncuiologia. /\ l)rola. lJcloysc perguntou para o llrol. /\lc\ailclrc sc clc allorcl l
tacto o teRIa dc coluna. /'\ l)rollt. dúbia destacou club o N[)l: ohscr\ou auillcnLO iill])OEtantc cla
ati\iclaclc l)lítica. Perguntou se algum llrolbssoi leria alguma consiclciação. (olocn(lo cill
\citação. .,\})io\ado por ullanlmidadc. I'ostcriormcnte. item 5: .\prcscntação da Empresa
Júnior. .-'\ cliscentc Vanessa e\flõs sot)rc a Emflicsa .lúníor (I'nllsiol. /\ aluntt destacou club a

l)iollt. .lancisa está orientando a enlptestt. Ela pediu também club outros prolbssoics llarticillcil la
cinprcsa c al)oio clo colegiada (divulgação- revisão dos l)ro.lcLos clc consulttlrias- dos lauclos c
cada 8 (oito) alunos lcm f)rolbssor oricnLacloi). O púl)ligo alvo seria as clilticntcs eDIl)rcsíls clc
..:\raraneuá. dentro da dinástica laboral. saúde cla mulher c saúde cjo tlal)alhaclor. l)cstticaran a
inlpoitância para o curso e pala a cotllunicjaclc e aumento da visillilicJaclc clo curso nli
comuníctadc. ,'\s proltssoras Núhia. Gisclc e .Taneisa lizcram suas considerações. .'\ llioli.
Daniclle colocou a necessidade dc í\fuste do iegimcnto clc ati\idade complclncntar l)ata incluir a
I'mprcsa .Juntar. /\LO contínuo. item 6: Requerimento para troca dc estágios .-\R,\791)+,
AR.47902 ou AR.47905 por ARA7809 c ARA7810 aluna Natália 13arbosit. /''- lltollt. Núllia lcu
o rc luerimcnlo cja aluntt. (.olocado ei l discussão. Os proltssorcs destacaram a dillculcl:itlc clc
opcracionallzação. a íncomllatibilidadc de cargas horárias pala integralizitção cunicular c luc {)s
estágios .iá rcalizaclos tiveram caráter diferente. A profh. Aclrianzl sugciiu que a alunti Ihça o
cstáeio da 9" laje c os da 8" 1ktsc quc ela .lu]ga iml)ortante. .'\ proa!t. (]isclc clissc club ilào lcm
como lloiquc lbrc a lci cJe estêlgios. ultrapassando a carga horária má\ii)la de 40 h.'ti. (. olocaclo
cm votação. Reprovado o rcclucrimcnto da aluna l)ot unanimiclacle. A seguir. item 7:
Nlodificaçõcs nas ementas das disciplinas de Fisioterapia em Pneumologia l, I'ncumologiit
l lc ('ardiologia ll. .\ lliolh. Núbia disse que as modificações das ementas l\)ram al)io\a las l)cl-)
NI)l:. .,\ Proih. [)ailicllc al)rebentou as modillcações. A]lós cm discussão. colocado cl l \oração.
\l)ro\ado l)oi unanimidade. Na sequência. item 8: 1)ivulgação citas páginas do curso c
Campus. .'\ pinta. Núbia disse que f\)i uma demanda da Scctctaiía .,\cticlênlica esstl cli\ ulgação.
.\llós discussão. floslo em votação. Reprovado l)or unanimidade. Após. item 9: (cronograma
para Reuniões dc Colegiado para o semestre lctivo 2016.1. .A flrolh. Núl)ia disse cine a úlliina
reunião clc colegiada será na llr(1)xlllla quarta-leira. Perguntou em seguida sc as reuniões l)o lcrão
scl tnantidas ntl terceira cluarta-ltíra do mês. ColocacJo cill \ citação. AI)ro\ciclo l)oi unaniilliclticlc.
[)ando contiiluidadc. item ll): Indicação nome dc cloccntc para participar do ( olcgiaclo do
curso dc prolcssorcs do Departamento dc Física e IVlatcmática e l)cpartamcnto dc l l( . .'\
piolli. Núhitt inll.)i'filou cine l)clo Departamento tJc ITísica l\)i indicado o llrolbssor Nlarcclo ,/ttiliil
c club pelo dcparlamcilto do 11(= Gioxani Lunarcli. (.alagado cnl \citação. /\l)!ova in lloi
uilanlmidaclc. .'\ seguir. item ll : Posicionamento dos docentes do curso dc Fisioterapia frente
as condutas tios discentes (I'lágio, falsificação de provas, falta dc respeito com docentes
dentre outras). .A presença do prol. .Adcrbal quc solicitou este ponto de l)aula tl.)i colocada cin
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votação. Aprovado por unanimidade. A prosa. Núbia disse que todos os professores cla 1" tbsc
reclamaram da conduta dos alunos frente aos prol'essores e as diferentes situações retérentes a
falta de respeito. falsificação de documento e plágios. Colocado em discussão. A prosa. Heloyse
e a prosa. Mirieli destacaram a importância de recomendar para os outros professores que não
participam de colegiado sobre a rigorosidade de controlar a lista de presença das provas. O prol
Aderbal pediu a palavra. Ele disse que na 2" prova de Cinesiologia ll várias provas tiram
totalmente e parcialmente plagiadas. Ele disse que deu zero em todas as questões plagiacJas e
apresentou isso para a turma. O professor disse que investigou as questões de plágio cla UI'S(.' c
não encontrou nada na Resolução 17. O prof. Aderbal deixou como sugestão que nos e''-'entoa do
curso sejam abordados temas éticos ou ele mesmo se disponibiliza a montar uma palestra sobre o
assunto. O prof. Alexandre reportou a experiência dele na faculdade particular como abordar em
situações de desrespeito com a coordenação, como a emissão de advertências para esses alunos.
O prof. Aderbal disse que acrescentou nos planos de ensino das suas disciplinas que plágio
parcial ou completo será punido com nota zero. Por ntm, não havendo mais nada a ser discutido.
a Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 1 2h. da qual.
para constar, eu. Danielle Soares Rocha Vieira. professora, subcoordenadora do curso. lavrei a
presente ata que. se aprovada, será assinada pelos pl'esentes. Araranguá. 09 de dezembro dc
2015
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