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ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
FISIOTERAPIA

Ata da nona reunião extraordinária do Colegiada do
Curso de Fisioterapia. realizada no dia 29 de outubro dc
2013. às 09h. na sala 118A do Campus Araranguá/.jardim
das Avenidas.
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Aos \iate e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze. às nove horas. na sala 1 09
do Campus Araranguá. reuníl'am-se os seguintes membros do Colegiado do curso de
Fisioterapia. de\idamente convocados: Prof'essor Aderbal Salva Aguçar .Tumor. Prol'essora
Adriana Nex:es dos Santos. Professora Daníelle Soares Rocha Vieira. Prof'essora Gisele Agustini
[,o\.:atei. Prc)]tssora ]]e]o)se Uniam Kuríkí: Prol'essora .lanaína Medelros de Souza. Professora
Mirieli Dcnardí Limana. Professora Núbia Carelli Pereíl'a de Avelar. Professora Patrícia Haas.
Prof'escora Poliana Penasso Bezerra. Professor Rafael Cypriano Dutra; Professor Rafael Inácio
Barl)osa. Protessoia Rafaela Salva Moleira. Prof'essora Regida Vasconcellos Antõnio. Professora
Viviane Demenezes Cáceles. representantes do Crefíto George .lung da Rosa e Lee Gi Fan. e
representante discente Rat'ael Gerânimo. sob a Presidência do Prof'assar Claus TI'Quer Pich.
(.oordenador do Curso de Fisioterapia. que culnprlmentou a todos e deu pol' aberta a reunião
e\traordinária com pauta f'fachada. Inicialmente analisaram o Item 1. Discussão e aprovação dc
mudanças no PPP do curso de Fisioterapia. inclusão de novas ementas e bibliografias. visando a
entrega da documentação ao MEC para o processo de reconhecimento do curso: Com a palavra o
Professor Claus. apresentou aos mel-nbros do Colegiado o formulário a ser preenchido com o
dados do curso de Fisioterapia. visando seu posterior reconhecimento. Ressaltou quc só
conseguiu encaminlaar os documentos pertinentes a essa reunião na noite de domingo. em ll.unção
de seu en\olximento da organização do SICT Sul e também no estando da SEPEX. Em seguida.
questionou aos presentes quanto ao conteúdo das ementas informadas no formulário em questão.
sendo que as Prol'essoras Patrícia e Regina se mania'estalam solicitando alterações nas ementas
de patologia. saúde pública e bioquímica. que foram prontamente atendidas e atualizadas no
lbrnlulárío. Dando continuidade. a Professora Núbia manifestou-se relatando que não recebeu o
e-mail com a documentação a ser discutida na reunião. Em f'unção disso. o Protêssor Claus
sugeriu que todos avaliassem os conteúdos das ementas ainda ho.je. após a reunião. e Ihe
respondessem via e-mail caso haja alguma alteração a ser t'eira. le'ç'ando em consideração as
alterações nas ementas que I'eram propostas pelo NDE. Em seguida. explicou aos presentes quc o
l\)mlulátio do f\4E(- requer o preenchimento de dados como "perfil do curso''. -objetivo do
curso" e "perfil do egresso". que de\'em ser elaborados em textos que não ultrapassem mua
página. e solicitou a colaboração de todos. principalmente dos fisioterapeutas.para a.elaboração
desses textos. embasando-se no que .já consta no PPP do curso. Sendo assim. todos fizeram

contritluíções e chegaram .juntos aos textos solicitados. sendo todos preenchidos no formulário
elu questão pelo Professor Rafael Cypriano. O Professor Claus também ressaltou que precisa de
inflormações como a data de início das atividades no curso e a data de criação do curso. a
Proltssora Patrícia esclareceu que essas informações podem ser obtidf$ com as técnicas
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aclminisUativas da Secretaria Académica. Na sequência. o Protêssor Claus apresentou no
R)rmulário. os trechos que dizem respeito a forlrla de acesso ao coiso. esclarecendo quc
preencheu as informações de acordo com o que regulamenta a Resolução 17/Cun/97. Todos
concordaram. T)ando continuidade. apresentou o item que diz respeito ao TCC. sendo que neste
item sugiram dix,urgências por parte dos membros do Colegiado. O Professor Claus ressaltou que
o que I'or apresentado ao MEC neste formulário. não poderá ser alterado até a ''-'isita dos
avaliadores. Nesse sentido. a Professora Regina manifestou-se dizendo que é lecomendá't'el que
NI)E e Colegiada trabalhem \,usando o aperfeiçoamento do Curso. e que essas questões c
sugestões de melhoramentos sejam apresentadas aos avaliador'es do l\4EC. como forma dc
demonstrar o empenho de todos em prol do curso. Foi também analisado um quadro club
apresenta a grade cul'ricular do curso e a listagem das disciplinas de estágio e seus respecti'''os
acompanhamentos teóricos. No que diz respeito aos estágios- o representante do CREDITO
questionou sobre quais são as atividades desenvolvidas no estágio da 3" Fase. uma vez que
com\)rme os regulamentos do órgão. as disciplinas de estágio devem iniciar à partir da 6" 1;ase. O
Professor Rafael C),priano respondeu dizendo que na 3' Fase os alunos desenvol'ç'em as
atividades de estágio na APÕE e no CIART- com práticas preventivas sempre orientadas pelo
Proltssol. Nesse sentido. o Pt'oféssor Claus esclareceu que í'ez uma consulta ao CREFITO c
obteve inhlmação de que essa regra dos estágios à partir da 6" Fase só se aplica aos estágios não
curriculares. O representante do CREFITO compreendeu os esclarecimentos apresentados c
ressaltou a importância de o aprendizado no estágio acompanhar as evoluções de acordo com o
quc os alunos ''.ão aprendendo em sala de aula. Na sequencia. os membros do colegiada
sugeriram ao Professor Claus que a expressão -apêndice'' seja substituída por ''anexo'' no
lbrmulário do MEC. Ao final surgiram algumas dúvidas quanto a aprovação do documento
elaborado no que diz respeito a alteração das ementas das disciplinas que foram propostas pelo
NDE mas que ainda não passaram pela aprovação do Colegiada. Nesse sentido. o Proltssor
(.'latas ltz unl telef'oneilla ao Professor Sérvio Pinto e obteve a informação de que as alterações
nas ementas podem ser feitas pelo Colegiado. sem precisar passar pela Câmara de Ensino. A
Proftssoia Regida ressaltou que as alterações significativas devem ser encaminhadas ao DAt
por meio de portaria para serem incorporadas ao sistema CAGR. Sendo assim. todos de comum
acordo aprovaram por unanimidade o preenchimento do formulário para reconhecimento do
curso perante o MEC. levando-se em consideração todas as alterações sugeridas na reunião c
textos I'omlulados com a colaboração de todos. inclusive as ementas das disciplinas e
bibliograias. que poderão ser revistas posteriormente. Dando continuidade passaram ao Item 2.
AFarovação da lista de capacitação docente do curso de Fisiotel-apta referente ao quinquénio
2014-2018: Com a palavra o Prof'essor Rafael Cypriano Dutra. esclareceu aos presentes que o
plano de capacitação foi elaborado pela concisão anteriormente designada.

levando em

consideração 'as solicitações de al'astamento que foram enviadas pelos prol.bssoies do curso
gentio do prazo estabelecido. ressaltando que esse plano de capacitaçã,o precisa ser entregue a
Direação Académica para posteriores providências até o dia 30/10 (amanhã). Sendo assim.
explicou que o plano prevê a possibilidade de afastamento simultâneo de 2 (dois) docentes l)or
período. sendo que nos casos em que houver mais do que dois pedidos a serem

atendidos a

prioiidadc será a data de posse na UFSC. Em seguida. hz a leitura dos ped.idos de
afastamento

Cine fbiam os seguintes: Em 20]4. Professores Resina e Gíovani. em 20] 5 'Professores (- maus c
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Rafael Cypriano, em 2016 Professoras Janaína e Heloíse, em 2017 Professoras Rafaela e Viviane
(curta duração) e Professor Aderbal, em 2018 Professores Danielle e Rafael Barbosa. O
Professor Rafael Cypriano ressaltou que esses foram os pedidos apresentados dentro do prazo
proposto pela Comissão, mas que esse plano será atualizado anualmente, podendo ser
modificado conforme forem feitos novos pedidos, disse também que obteve junto ao DEN a
informação de que as saídas para pós-doutorado e doutorado geram direito a contratação de
professor substituto, quanto a essa informação a Professora Patrícia pediu que buscassem um
documento formal junto ao DEN visando documentar essa possibilidade de contratação de
substituto, uma vez que vai de encontro com o que costuma acontecer na Universidade.
Submetido a votação, o plano de capacitação dos docentes do curso de Fisioterapia foi aprovado
por unanimidade pelo Colegiado. Não havendo mais nada a ser discutido, o Professor Claus
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 12 horas e 20 minutos, da qual.
para constar, eu, Carine Fagundes de Moraes, Assistente em Administração da Secretaria
Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 29
de outubro de 2013.

/

\-r

@

( r\ltlü. ü.« í'u.b'«- 'b 4oth«

)r>«y-""- "-

61


