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ATA DA 54ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE FISIOTERAPIA DE 1 

23/02/2021 2 
  3 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta 4 

e dois minutos, reuniu-se o Colegiado do curso de Fisioterapia, sob a presidência da 5 

professora Talita Gianello Gnoato Zotz, coordenadora do curso, através de 6 

videoconferência. Presentes os professores representantes dos departamentos de 7 

Anatomia: Carlos Alexandre dos Santos Haemmerle; departamento de Biologia Celular: 8 

Fernanda Fogagnoli Simas; departamento de Bioquímica: Sheila Maria Brochado 9 

Winnischofe; departamento de Farmacologia: Janaína Menezes Zanoveli; departamento 10 

de Fisiologia: Fernando Augusto Lavezzo Dias; departamento de Genética: Nina Amália 11 

Brancia Pagnan; departamento de Patologia: Edneia Amancio de Souza Ramos Cavalieri; 12 

departamento de Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia: Ana Carolina Brandt de 13 

Macedo, Ana Márcia Delattre Zocolotti, Anna Raquel Silveira Gomes, Arlete Ana 14 

Motter, Raciele Ivandra Guarda Korelo, Sibele Yoko Mattozo Takeda, Sílvia Regina 15 

Valderramas. Ausência justificada da docente: Vera Lúcia Israel. Como representantes 16 

discentes: Ana Luiza dos Santos Fiebrantz, Anna Carolina Alencar dos Santos e 17 

Leonardo Pires de Souza. As docentes Natália Boneti Moreira e Sílvia Letícia Pavão 18 

Rago ingressaram na reunião após as votações das pautas, por estarem participando na 19 

banca de processo seletivo para professor substituto (edital 025/21), às dezesseis horas e 20 

cinquenta minutos. Com o número legal de membros a Senhora Presidente declarou 21 

aberta a sessão para tratar assuntos descritos na sequência. Aprovação da ata da 53ª 22 

reunião ordinária de 24/11/20. Aprovada sem ressalvas. O ponto de pauta “Aprovação do 23 

resultado da 2ª etapa de avaliação de desempenho em estágio probatório da Profa. Sílvia 24 

Pavão” foi retirado da pauta. Foi incluído o ponto de pauta: “Proposta de suspensão de 25 

estágios não obrigatórios” ORDEM DO DIA. 1.1) Aprovação do resultado da 2ª etapa 26 

de avaliação de desempenho em estágio probatório da Profa. Natália Boneti. A 27 

Professora Fernanda relata que a comissão de avaliação da segunda etapa do estágio 28 

probatório da Profa. Natália, reuniu-se no dia 11/02/21, tendo a docente atingido  a 29 

pontuação máxima na avaliação, o período avaliado é referente a maio de 2020 até março 30 

de 2021 – Processo: 23075.001966/2021-29. Na sequência, a Presidente solicita a aprovação 31 

do resultado, sendo aprovado por unanimidade. 1.2) Proposta de suspensão de estágios 32 

não obrigatórios. A Professora Talita contextualiza o estágio não obrigatório no curso, 33 

esclarecendo que este é devidamente regulamentado, podendo ser realizado por alunos 34 

regularmente matriculados a partir do 6ºPeríodo, os estágios obrigatórios ocorrem 35 

durante o 7º e 8º Períodos do curso para alunos do currículo de 20 semanas.  Para cursar 36 

estágio não obrigatório o aluno deve enviar ofício de solicitação junto com a 37 

documentação pertinente (carta de aceite do fisioterapeuta preceptor, certidão negativa de 38 

débitos atualizada da clínica emitida na página do CREFITO-8, carta de anuência do 39 

professor orientador do TCC, carta de concordância do professor supervisor de estágio, 40 

declaração da clínica sobre apólice de seguros e a remuneração ao estudante) à COE que 41 

analisará toda a documentação, em caso de aceite, será emitido termo de estágio que deve 42 
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ser assinado por todas as partes envolvidas e posteriormente será enviado a COAFE 43 

(Coordenação de Atividades Formativas e Estágios) para formalização perante a 44 

Universidade e uma cópia do documento será enviada  ao CREFITO-8 indicando que o 45 

aluno está realizando estágio. Diante desse contexto, a Professora Talita relata que houve 46 

duas ocorrências no curso. No primeiro caso, um aluno entrou em contato com a COE 47 

em 05/08/20 para solicitar informações sobre estágios não obrigatórios e todo o trâmite 48 

foi informado via e-mail ao aluno, após isso o aluno encaminhou uma certidão negativa 49 

de débitos da clínica emitida em 2014, desta forma o aluno foi informado que o 50 

documento não atendia ao disposto no regulamento e após esse fato, o aluno não entrou 51 

mais em contato. No dia 17/02/21, a COE recebeu denúncia de que o referido aluno 52 

estava realizando estágio de forma irregular. A COE e a Coordenação verificaram que o 53 

aluno está matriculado no 5º Período do curso, foram feitas consultas a COAFE e ao 54 

CREFITO e foi esclarecido que a Coordenação deveria se encarregar da situação do 55 

aluno e a clínica ficaria em encargo do CREFITO-8 em caso de irregularidade. Desta 56 

forma, foi realizada reunião da COE com os seguintes encaminhamentos: a 57 

Coordenadora e a Presidente da COE reuniram-se com o aluno para que ele prestasse 58 

esclarecimentos, o aluno justificou-se dizendo que estava realizando estágio observatório 59 

e que em nenhum momento realizou atendimento aos pacientes. Na reunião, a 60 

Coordenadora esclareceu ao aluno que a modalidade de estágio observatório não existe 61 

perante o Conselho de classe e o aluno foi orientado a cessar imediatamente suas 62 

atividades na clínica, retratar-se publicamente em suas redes sociais e em documento que 63 

foi enviado à Coordenação. No segundo caso, a Coordenação recebeu comunicação de 64 

docente orientador de TCC de que seus alunos, que estão realizando estágio não 65 

obrigatório, estão apresentando comprometimento pedagógico d as atividades que estão 66 

desenvolvendo, inclusive do período especial. Diante dessas situações, a COE propôs que 67 

os estágios não obrigatórios sejam suspensos. A Coordenadora abre o tema para 68 

discussão, após discussões e esclarecimentos das docentes membros da COE, foi 69 

proposta a suspensão temporária dos estágios não obrigatórios até agosto de 2021 para 70 

novas solicitações. A Presidente coloca a proposta em votação, sendo aprovada por 15 71 

votos a favor e 1 voto contrário. COMUNICAÇÕES. 2.1) Perspectivas para 72 

graduação após término do ERE 2. A Professora Talita comunica que foi enviado 73 

documento da PROGRAD com alternativas letivas para a Universidade, ela traz um 74 

breve panorama das disciplinas ofertadas no curso durante os dois períodos especiais e 75 

faz um resumo das propostas da PROGRAD para retomada das atividades letivas. Na 76 

sequência, a Professora Talita solicita aos demais docentes que apresentem suas dúvidas 77 

para que sejam levadas a PROGRAD na próxima reunião. 2.2) Organização da semana 78 

dos calouros.  A Estudante Ana Luiza comunica que o Centro acadêmico está 79 

planejando a recepção aos calouros e informa que entrará em contato com os docentes 80 

para solicitar assistência. 2.3)  Posse da nova gestão do centro acadêmico InovaFisio 81 

2020-2021. As Estudantes Ana Luiza e Anna Carolina apresentam os nomes da nova 82 

gestão do CAFIS e a Professora Talita dá as boas vindas aos alunos. 2.4)  Aprovação da 83 

proposta para FDA ALEGRA. A Professora Talita comunica que o curso foi 84 
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contemplado no edital FDA ALEGRA porém a PROPLAN  não informou, até o 85 

momento, qual foi o montante. Assim que a Coordenação tiver mais informações, estas 86 

serão repassadas ao Colegiado.  Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a 87 

presença de todos e declarou encerrada, às dezessete horas e dezessete minutos, a reunião 88 

na qual eu, Patrícia Mitsu Hachiguti, secretária ad hoc, lavrei esta ata que será 89 

posteriormente aprovada e assinada pelos presentes à discussão. Curitiba, 23 de fevereiro 90 

de 2021.  91 

  92 

 93 

 94 

http://www.ufpr.br/cfisio@ufpr.br

