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ATA DA sÉTiMA REUNiÃo EXTRAORDnqÁRiA DO COLEGiADO DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da sétima reunião extraordinária do Colegiado do
Curso de Graduação em Fisioterapia. realizada no dia 26
de setembro de 2013, às 17 horas e 30 minutos. na sala
310 do Campus Araranguá.

1 No dia vinte e seis do mês de setembro do ano de dois mil e treze. às dezessete horas e trinta
2 minutos, na saia 3 10 do Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do
3 curso de graduação em Fisioterapia, devidamente convocados: professor Aderbal Salva Aguçar
4 .Junior: professora Danieile Soares Rocha Vieira, professora Gisele Agustini Lovatel. professora
5 Heloyse Unam Kuriki. professora Janaina Madeiros de Souza, professora Núbia Carelli Pereira
6 de Avelar, professora Poliana Penasso Bezerra, professor Rafael Cypriano Dutra, professora
7 Rafaela Sirva Moreira: professora Regida Vasconcellos Antõnio, professora Viviane de Menezes
8 Caceres, discente Rafael Jerõnimo Pereira. representante CREFITO professor Lu Gi Fan, e
9 professores convidados Adriana Neves dos Santos e Mirieli Denardi Limana sob a Presidência

10 do Professor Claras Trõger Pica, Coordenador do Curso de graduação em Fisioterapia, que
1 1 cumprimentou a todos e. havendo quórum, deu por aberta a reunião. A seguir submeteu à
i2 apreciação a seguinte ordem do dia: Informações e ações referentes à visita do MEC. O prof.
] 3 Claus disse que solicitou ao Sr. Sergio Pinto da Luz da PROPLAN esclarecimentos sobre a visita
i4 do MEC e fez uma breve leitura da Portaria Normativa n' 1, de 25 de janeiro de 2013, que
15 estabelece o Calendário 2013 de abertura do protocolo de ingresso de processos regulatórios no
16 sistema e-MEC. Relatou ainda, que deve se obedecer aos prazos legais estabelecidos à visita do
17 MEC que está prevista para abril ou maio do ano de 2014. Salientou a importância de mandar
iS com antecipação para o Sr. Sergio da PROPLAN todos os detalhes constados no formulário. A
i9 seguir. elencou os itens constantes no formulário. Quanto à bibliografia explicou que deve ser
20 composta por três referências bibliográficas básicas e até cinco referências bibliográficas
2 1 complementares. Com a palavra a prosa. Núbia disse que já fez a solicitação de novos livros eo
22 levantamento dos existentes. O prof. Rafael Dutra relatou que, segundo orientações do Sr,
23 Sérvio: as bibliografias do PPP (Prometo Político Pedagógico) podem ser modificadas. Expôs
24 também, que as bibliografias complementares podem ser citadas da biblioteca da UFSC Campus
25 de Florianópolis. O Prof. Claus relatou que é possível alterar o PPP (disciplinas e carga horária),
2õ porém sugeriu que não sda efetuada nenhuma alteração devido ao prazo de entrega do
27 formulário. Recomendou também duas semanas no máximo para mudança de ementa de
28 disciplina. A prosa. Regina relatou que alterações maiores são realizadas pela câmara de
29 graduação; no entanto, levaria muito tempo para serem concluídas. O prof. Claus disse que deve
30 ser alterada a carga horária do curso no CAGR, tendo em vista estar errada, bem como. o
3 1 endereço cadastrado deve ser o do bairro Mato Alto. Na sequência o prof. Claus relatou sobre o
s2 tema Ambiental, que conforme orientação, deve ser inserido no currículo do curso como tópico
33 em alguma das disciplinas obrigatórias. Expôs ainda, que o NDE (Núcleo Docente Estruturante)
34 deve se mostrar presente e atuante, de preferência fazer três reuniões semestrais. Relatou que o
35 curso pode ser ofertado até 20% a distância, mas sugeriu que se mantenha presencial. Com a
S6 palavra a prof. Poliana relatou que devido a grande carga horária de estágio, a disciplina que ela
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ministra, pemlanece períodos fora da universidade não tendo disponibilidade de tempo para
dedicar-se a comissão. Sugeriu então, que seja posto outro professor em seu lugar. A seguir, o
prof. Rafael Dutra disse que a lista com os materiais já está com a direção. Outros materiais estão
em processo de compra, em fase de licitação. Após discussão ficou decidido pelo colegiado
definir as ementas até 15 de outubro de 2013. Não havendo mais nada a ser discutido, o
Professor Claus agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 18 horas e 40
minutos, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio, Assistente em
Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pelos presentes. Araranguá, 26 de setembro de 2013.
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