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ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da quadragésima oitava reunião extraordinária do
Colegiada do Curso de Graduação em Fisioterapia:
realizada no dia 05 de julho de 2017, às IOh00min. na
sala 310 do Campus Araranguá.
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No dia cinco de julho do ano de dois mil e dezassete, às dez horas. na sala 310 do Campus
Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em
Fisioterapia. devidamente convocados: professor Alessandro Haupenthal, professora lane
Franceschet de Sousa. professor Marmelo Zannin da Rosa, professora Mirieli Denardi Limana.
professora Poliana Penasso Bezerra sob a Presidência do professor Alexandre Marcio Marcolino.
Coordenador do Curso de Graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a todos e havendo
quórum. deu por aberta a reunião. O prof. Alexandre Informou sobre a revogação da portaria do
Prof. Rafae] Início Barbosa e de sua portaria de coordenação pró /e/7z790re. Após. apresentou
para apreciação os seguintes itens de pauta: Item 1: Aprovação dos planos de ensino das
disciplinas referentes ao semestre 201 7.2; Item 2: Fomlação da comissão para atualização do
regimento do curso de Fisioterapia; Item 3: Informes gerais. A pauta foi aprovada por
unanimidade. A seguir passou-se a discutir o iteml: Aprovação dos planos de ensino das
disciplinas referentes ao semestre 2017.2. Foram analisados e aprovados pelo NDE.
informados detalhadamente os planos aprovados e os que se encontram com pendências pelo
professor responsável: i) Prosa. Danielle - Fisioterapia em Cardiologia 11: relatou que não precisa
alterar nada. Os demais planos não foram enviados e, portanto. não analisados. ii) Prata.
Angélica - Fisioterapia em Pediatria 1: mudar horário das turmas teóricas para mais um crédito. E
o estágio em Pediatria necessita coligir feriados no conteúdo programático. Os demais planos
não foram enviados e: portanto, não analisados. iii) Prosa. Heloyse - Estágio em Trauinato.
Ortopedia 1: sem necessidade de correções. Estágio em Traumato Ortopedia 11: correção de
criados: discriminação das turmas e pré-requisitos. Fisioterapia em Traumato Ortopedia ll:
Correção das cargas horárias das turmas práticas e teóricas e acrescentar dias não letivos. Os
demais planos não foi'am enviados e. portaríto. não analisados. iv) Prosa. Cristiane -
Epidemiologia: inserir comentário em caso de ausência de prof'essor. Biologia Celular e
Molecular: inserção de alguns feriados. Normatizar os termos das avaliações. Estágio em
Fisioterapia em Saúde Coletiva: correção dos feriados. Troca das cargas horárias. Histologia e
Embriologia: Foi retirado feriado no dia 25 de dezembro. Fisiologia Humana (ARA8000):
Faltam inserir os seminários no cronograma. Este precisará ser enviado novamente para a
prof'essora. Os demais planos não foram enviados e. portanto. não analisados. v) Prosa. Raf'aula -
Fisioterapia em Neurologia 11: sem necessidade de modificações. Fisioterapia em Ginecologia e
Obstetrícia: sem necessidade de modificações. Estágio em PNE: mudança das cargas horárias.
Precisa modificar os locais de estágio na Metodologia de Ensino. Os demais planos não foram
enviados e. portanto: não analisados. vi) Prof Alessandro: acrescentar prova prática na primeira
teórica. vii) Prof. Alexandre - TCC 1: sem necessidade de alterações. TCC 11: alterar as datas
para respeitar o regimento de TCC (prazo mínimo de ] semana entre entrega do traba]ho f]na] e
defesa). Estágio em Cardiorrespiratória: Mudou-se os termos para descrever a parte de
acotnpanhamento e o peso para o acompanhamento Hlcou 5o%o. Fisioterapia em Pneumologia l: ,r
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correções dos pesos das provas. Estágio em Neurologia: precisa mudar os feriados no conteúdo
programático. Avaliados na reunião: Cinesioterapia: sem correções. Fisioterapia em Geriatria:
sem correções. Mudança do termo do feriado 'no conteúdo programático. Metodologia da
Pesquisa: acrescentar frase ausência do professor. Normatizar termos das avaliações. Fisioterapia
em Neurologia 1: pequena alteração. Patologia: Faltando feriados no conteúdo programático e na
lista de feriados. Fisioterapia em Pediatria 1: em pendência (a professora irá reajustar o conteúdo
programático). O prof. Alessandro: chamou atenção para necessidade de verificar as notas das
avaliações, de 0 a 10. A prosa. Heloyse sugeriu que seja incluído em todos os planos que em caso
de plágio será atribuída nota zero. Todos aprovados, excito Fisioterapia em Pediatria l,
Fisiologia Humana, Estágio em Neurologia, Patologia. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. A prosa. Danielle pediu que a coordenação enviasse um e-mail para cobrar dos
ausentes as correções dos planos de ensino que foram designados a eles- O prof. Alexandre disse
que irá chamar uma nova reunião. Na sequência, item 2: Formação da comissão para
atualização do regimento do curso de Fisioterapia. O prof. Alexandre*falou da necessidade de
adequar nomenclatura por solicitação da direção do centro. Desse modo, após discussão, foi
eleita a comissão formada pelos professores: Poliana, lane e Alessandro. Posteriormente, item 3:
Informes gerais. O prof. Alexandre informou da necessidade de inserção de novos professores
no colegiado do curso de fisioterapia. Há 4 vagas, sendo que os professores Danielle, Mirieli e
Rafael sairão e a vaga da prosa. Viviane está aberta. Mudança das reuniões para as sextas-feiras a
tarde. Notas 3 do curso e-Mec -- necessidade de justificar essas notas para a CPA. Prof.
Alexandre iniciará a análise e em agosto será elaborada uma comissão para análise.
Apresentação de logo do curso de fisioterapia pela Ca16isio. Necessidade de ajustes. Por íim, não
havendo mais nada a ser discutido, o Professor Alexandre agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a reunião às llh30min, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos
Prudêncio, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pelos presentes. Araranguá, 05 de julho de 2017.
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