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.ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEG]ADO
DO CURSO DEFISIOTERAPIA

Ata da sexta leuníão do Colegiado do Cul'se de
Fisioterapia, realizada no dia 05 de julho de 201 3. às
] 4 bolas, na sala ] 1 8 do Campus Araranguá/.lardina
das Avenidas.
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Aos cinco dias do mês de .julho do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, na sala ] i8 do
Cal-opus Aralanguá. I'eunirain-se os seguintes membros do Colegiada do curso de Fisioterapia.
dcvidanlentc convocados: }'lofessor Claras l-rogar Picjl; Professora Regína Vasconcellos
Antõnio. PloÍl:suor Ral'ael Cypriano e representante discente Rafae] Jerâniino Pereira, sob a
Presidência do prinleito. Coordenador do Curso de Fisioterapia, que cumprimentou a todos e deu
pol abeira a reunião. Passaram elltão: a apreciação do primeiro item da pauta: Item l.
Manutenção dos coilliatos de professores substitutos: Professor Ciaus falou qué conforme a
leunlão que aconteceu com a Direção; os prof'essores aprovados nos concursos do curso de
Fisloteiapía seixo nonaeados através do DOU nos próximos dias,. sendo assim, para agosto de
20 1 3 o curso contará com mais 1 2 prof'essores efetivos se não ]louver interposições de recursos.
Nesse sentido, I'oi apresentado cálculo que demonstrou a necessidade de manutenção de 3 dos 8
proléssores substitutos quc o cuido dispõe anualmente, sendo. l justificado pela vaga da
pi'oléssola Patrícia Haas que está eJn licença maternidade. l para cobria as horas administrativas
de comi'denação e direção l-elati'vas a professores do curso. e mais l vaga justiílcada pejo não
preenchimento das 3 vagas do concurso de fisiologia de órgãos e sistemas. Nesse sentido. o
Protêssor Rafael colocou que a coordenação pretende dispensar os Professores Murilo, Paulo
Césai e Carolinc Scalabelot. permanecendo com as Professoras Ana Inês, Ana Lúcia é Roberta.
Submetido a votação. o itens foi aprovado pol unanimidade. Dando continuidade, passaram ao
Item 2. Distribuição das vagas de professores efêtivos a serem colltratados: Com a palavra o
Professor Claras ressaltou que se não llou-.,er illtelposição de recursos, e se tudo correr conforme
o esperado. todos os 12 pior'cssores aprovados nos concursos estarão à disposição para o
semestic 2013.2. sendo assim. a nlontagenl dos horários para o próximo semestre levará em
coilsidciação esses novos professores e suas respectivas disciplinas, ficando registrado no
sistcilaa CAGR como "])tofessor a contratar FISCO" para posteriormente ser alojada ao professor,
assim que o mesmo J'or contratado. Os membros do colegiado decidiram que a vaga que não foi
preencllida no concurso de Histologia de órgãos e sistellaas será efetivEida através da abertul'a de
novo concurso público. na nlesnla área. Sublnetído a votação o item foi aprovado por
unaninliclcadc. I'or fínl. passaram aos Informes Gerais: Com a palavra o Professor Claus.
ínlt)amou aos plcsentes que .já na pl'óxima reunião de Colegiado a Representante do CREFITO,
AngeJa Fabris- começará a participar das letmiões. e sela elaborado um
Não haç'onda mais nada a ser discutido, a Proftssoi Claus agradeceu a
})oi encenacja a reunião às 15 110las. da qual. para constar, eu.
Assistente em Administração da Secretaria Acac]êinica, ]avrei a
sel'á assinada pelos presentes. /\lal'anpuá. 05 de itllhn de 9n1 3

clolloglallla de reuniões.
presellça de todos e deu

Caritle Fagundes de Morais
presente ata que. se apl'ovada:
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