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ATA N'. 4 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da quarta reunião do Colegiado do Curso de
Graduação em Fisioterapia: realizada na dia 05 de março
de 2013: às 17:00 horas. na sala 201 do Campus
Araranguá.

2

j

4

5

6

7

8

9

10

i2
i 3
i4
15

16

17

i8
19

20

21

22

23

24

25

26
27
28
29
30
3 ]

3'2.

33

34

35
36

No dia cinco do mês de março do ano de dois mll e treze. às dezessete horas, na sala 201 do
Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em
Fisioterapia. devldalnente convocados: Professora Patrícia Haas: Professora Resina Vasconcelos
Antõnio. Professor Rafael Cypriano Dutra. sob a Presidência do Professor Claus Trõger Pich.
Coordenador do Curso de graduação em Fisioterapia: que cumprimentou a todos e. havendo
quórum: deu por aberta a reunião. Na sequência, submeteu a pauta à apreciação com os seguintes
itens: Item 1 : Aprovação dos pontos de prova do concurso para professores temporários a serem
realizados em lllarço do corrente ano; item 2: Estratégias para serem utilizadas no caso de atraso
da contratação destes professor'es: item 3:Alocação da prof'essora aprovada no último collcurso
simplificado a ser contratada neste semestre; item 4: Avaliação do parecer referente ao pedido de
trancamento excepcional da aluna Humana de Oliveira Lopes. Ato contínuo, discutiu-se o Item
1 : Aprovação dos pontos de prova do concurso para professores temporários a serem realizados
em ]-março do corrente ano. O professor Claus fez a descrição dos planos dos concursos com os
tópicos das três vagas de professor temporário para o curso de graduação em Fisioterapia
decidido "ad ieferendium" e .já encaminhado à direção. Patrícia solicitou que essas decisões não
tossem mais decididas por ''ad referendium" e sim pelo colegiado do curso. Resina colocou-se
favorável que a aprovação seja pelo colegiado. A hot-nologação foi aprovada por unanimidade.
Na sequência, foi discutido o item 2: Estratégias para serem utilizadas no caso de atraso da
contratação destes professores. O professor Claus questionou a composição das bancas e a
possibilidade dos professores do Campus ajudarem neste procedimento pala que seja agilizando
o processo de contratação. Patrícia e Rafae] disseram que pode ser utilizada a mesma banca para
os dois concursos e se propuseram a participarem. Claras relatou que o prof'essor Giovani
Mendonça Lunardi se propôs a assumir a disciplina de Psicologia nas duas primeiras semanas.
Aprovado por unanimidade. A seguir, Item 3: Alocação da professora aprovada no último
concurso simplificado a ser contratada neste semestre. O professor Claus relatou da necessidade
colocada pela professora Patrícia de alojar um professor na disciplina estágio 111. Então ficou
decidido que a professora contratada assumirá as turmas de Estágio 111. após o contrato ser
assinado. Aprovado por unanimidade. Em seguida, item 4: Avaliação do parecer ref'erente ao
pedido de trancamento excepcional da aluna Humana de Oliveira Lopes. O professor Claus fez o
relato do processo e constatou que não constam documentos que justiHlquem o deferimento do
pedido de trancamento excepcional. Após. submeteu para apreciação dos membros do colegiado
curso e o pedido foi indeferido por unanimidade. Não havendo mais nada a ser discutido. o
Professor C[aus agradeceu a presença de todos e deu pol encerrada a reunião às ] 7 floras e
quarenta minutos. da qual. para constar. eu. Márcia Elida Dotningos Prudêncio. Assistente em
Administração da Secretaria Acadêmica: ]avrei a presente ata que. se aprovada
pelos presentes. Araranguá, 05 de março de 201 3.
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