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ATA Nº 10 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 2 

24/02/2015 3 

 4 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta 5 

minutos, na sala de reuniões da direção do setor de Ciências Biológicas, do Centro Politécnico da 6 

UFPR, reuniram-se, sob a presidência da Professora Vera Lúcia Israel, Coordenadora do Curso 7 

de Fisioterapia, os professores: Anna Raquel Silveira Gomes, Ana Carolina Brandt de Macedo, 8 

Arlete Ana Motter, Ariani Cavazzani Szkudlarek, Raciele Ivandra Guarda Korelo, Sibele Yoko 9 

Mattozo Takeda e Silvia Regina Valderramas, professoras do curso de Fisioterapia, Djanira 10 

Aparecida da Luz Veronez, representante titular do Departamento de Anatomia, Karin Braun 11 

Prado representante titular do Departamento de Patologia, Katya Naliwaiko, representante titular 12 

do Departamento de Biologia Celular, Manoel Carlos Toth Quintilhan Vice-coordenador do 13 

Curso de Fisioterapia, Miguel Daniel Noseda representante titular do Departamento de 14 

Bioquímica, Nina Amália Brancia Pagnan representante titular do Departamento de Genética, e a 15 

servidora técnico administrativo Maria Emilia Martins Ferreira para secretariar a reunião. Como 16 

representantes dos discentes estavam presentes os alunos: Rogério de Souza Braga e Jéssica 17 

Hosana de Paula. Justificada as ausências dos professores: Fernando Dias e Janaína Menezes 18 

Zanoveli. Com o número legal de membros a Senhora Presidente declarou aberta a sessão. Foi 19 

incluído o item de pauta 2.9. Professor orientador para aluna indígena. O item 2.2 Aprovação dos 20 

planos de trabalho de monitoria e IC foi alterado para Comunicação dos planos de trabalho de 21 

monitoria e aprovação das IC. Na ORDEM DO DIA, na discussão dos itens. Informes. 1.1) 22 

Formulário de avaliação dos docentes pelos discentes. A secretária Maria Emilia apresentou o 23 

layout do formulário e como o aluno deverá respondê-lo. 1.2) Apresentação da nova 24 

professora Ana Carolina Brandt de Macedo. A professora Ana Carolina, aprovada no último 25 

concurso para docente do curso de Fisioterapia, apresentou-se para o Colegiado discorrendo 26 

sobre suas atividades e experiências profissionais. A coordenadora deu as boas vindas à 27 

professora e solicitou aos novos discentes que representarão, a partir de hoje, os discentes no 28 

Colegiado para se apresentarem. Assim, o aluno Rogério de Souza Braga apresentou-se como 29 

membro titular representante dos discentes no Colegiado e indicou os outros membros: Jéssica 30 

Hosana de Paula como representante titular, Breno Monte Serrat de Moura e Marina Aleixo 31 

como membros suplentes. 1.3) Resultado do Concurso Vestibular. A secretaria Maria Emilia 32 

informou que inicialmente chegaram 43 alunos encaminhados pelo NAA e para a segunda 33 

chamada chegaram mais nove alunos. 1.4) Grade horária semanal de 1º e 3º períodos de 34 

2015/1. A professora Vera questionou se todos receberam a grade horária devido a problemas 35 

com o novo e-mail. Todos confirmaram recebimento. 1.5) Relatos da Semana de Integração de 36 

Novos Estudantes e evento da residência HC. As professoras Sílvia e Ariani fizeram um relato 37 

sobre a semana de integração. A Profa. Ariani relatou sobre as atividades realizadas para a 38 

recepção do calouros durante a Semana de Integração que aconteceu no prédio da Farmacologia 39 

e a Profa. Sílvia discorreu sobre a participação dos alunos no evento da residência do HC. 1.6) 40 

Evento CREFITO -8. A profa. Vera informou que o Conselho Regional de Fisioterapia realiza 41 

anualmente uma jornada acadêmica para os calouros do curso de Fisioterapia de Curitiba e 42 

região metropolitana e este ano será realizada em parceria com a UFPR. O evento acontecerá no 43 

dia 18 de março no período da manhã no auditório do Setor de Ciências Sociais. A previsão é 44 
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que participem em torno de 300 alunos. O objetivo da Jornada é informar os alunos sobre a 45 

profissão de fisioterapeuta no Brasil e no mundo. 1.7) Co-orientação Mestrado em Saúde da 46 

Criança e do Adolescente. A profa. Arlete informou que desde 2013 é co-orientadora do projeto 47 

de mestrado da fisioterapeuta do HC Marimar Goretti Andreazza Madeira cujo título da pesquisa 48 

é: Estudo Comparativo de Medidas Não Farmacológicas para Alívio da Dor Durante a Aspiração 49 

de Vias Aéreas Superiores em Recém-nascidos Prematuros. A aluna pertence ao Programa de 50 

Pós Graduação Mestrado e Doutorado em Saúde da Criança e do Adolescente da UFPR e 51 

durante o segundo semestre a aluna iniciará suas atividades do estágio em docência nas 52 

disciplinas ministradas pela professora. A profa. Arlete, também informou que outra 53 

fisioterapeuta do HC e aluna Doutorado em Distúrbios da Comunicação da Universidade Tuiuti 54 

do Paraná, Regina Helena Senff Gomes, solicitou à professora realizar o seu estágio de docência 55 

nas disciplinas que a professora ministra no curso de Fisioterapia. 2) Ordem do Dia. 2.1) 56 

Aprovação da ata da 9ª reunião de 16/12. A ata foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas. 57 

2.2) Comunicação dos planos de trabalho de monitoria e aprovação das IC. A profa. Vera 58 

comunicou que submeteu no edital de monitoria pedido de bolsa para iniciação à docência. A 59 

seleção de monitores será feita para as disciplinas: Reconhecimento Profissional em Saúde, 60 

Panoramas da Fisioterapia no Brasil e no Mundo e Neurofuncional I ministradas pela profa. 61 

Vera, Recursos Terapêuticos Complementares ministrada pela profa. Sibele e Recursos 62 

Termofototerapêuticos da profa. Raciele. Com relação aos projetos de Iniciação Científica, serão 63 

apresentados os seguintes projetos: Avaliação da Saúde dos Servidores da UFPR - Profa. Arlete 64 

Ana Motter; Programa de Fisioterapia Aquática: Avaliação e Intervenção em Doença de 65 

Parkinson – Profa. Vera Lúcia Israel; Aplicação de Recursos Eletrotermofoterapêuticos em 66 

pacientes com dor lombar – Profa. Ana Carolina Brandt de Macêdo; Desempenho funcional e 67 

indicadores de sarcopenia em pacientes com DPOC usuários de oxigenioterapia domiciliar – 68 

Profa. Sílvia Regina Valderramas e Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Agravos em 69 

Adolescentes – Profa. Ariani Cavazzani Szkudlarek. 2.3) Autorização para afastamento do 70 

país. A profa. Vera informou que seus trabalhos enviados para o Congresso Mundial da 71 

Fisioterapia – WCPT Congress 2015, foram aceitos e solicitou aprovação do Colegiado para seu 72 

afastamento no período do evento que acontecerá do dia 1 a 4 de maio de 2015, lembrando que 73 

devido ao evento ser em um pais asiático, o seu período de afastamento deverá ser do dia 29 de 74 

abril a 10 de maio. Informou também que o professor Manoel a substituirá nas questões 75 

administrativas da Coordenação e a profa. Anna Raquel a substituirá nas atividades docentes e 76 

contará com a ajuda para profa. Sibele caso necessário. Todos concordaram e a solicitação foi 77 

aprovada pelo colegiado sem ressalvas. 2.4) Avaliação das solicitações de quebra de pré-78 

requisito. A profa. Karin Prado, representante titular do Departamento de Patologia no 79 

colegiado, relatou o parecer referente às solicitações de quebra de pré-requisito para a disciplina 80 

BP060 Patologia Básica aplicada à Fisioterapia. Foram deferidas as solicitações de três alunos: 81 

Kelly Cristina Dias Pereira, Iara Ferreira Penteado e Mylena Barão dos Santos Ivanski que 82 

apesar de apresentarem pendência apenas na disciplina de Anatomia I, importante para o 83 

conhecimento do organismo, poderão cursar a disciplina de Patologia Básica aplicada à 84 

Fisioterapia o que não comprometerá a sua periodização. Os demais alunos tiveram suas 85 

solicitações indeferidas, são eles: Rogério de Souza Braga, Indianara Cristina dos Santos, Aline 86 

Steffen Albanski, Maryelle Paula do Amaral e Lyandra Franco Carneiro que apresentam em 87 

comum dependência na disciplina de Fundamentos da Bioquímica, cujo conteúdo é fundamental 88 
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para melhor compreensão dos processos moleculares envolvidos nas manifestações patológicas 89 

do organismo humano. 2.5) Avaliação das solicitações de equivalências (Anatomia, 90 

Fisiologia, Patologia, Genética e Cinesiofuncional). A secretaria Maria Emilia informou que 91 

ainda estão chegando solicitações de equivalências por esta razão sugeriu que todas as 92 

solicitações fossem avaliadas juntas na próxima reunião de colegiado. Lembrou ainda da 93 

necessidade de antecipar a próxima reunião que acontecerá dia 31 de março para o dia 24 de 94 

março uma vez que o prazo limite para deliberação do colegiado bem como registro das 95 

equivalências no sistema é o dia 27 de março. Todos concordaram com a antecipação da reunião. 96 

2.6) Recurso para matrícula em PA III da aluna Juliana Siega. O recurso da aluna para 97 

realizar o PA III individualmente foi indeferido e sugerido que a aluna integre um grupo que 98 

melhor se aproxime do seu objetivo. O aluno Breno Monte Serrat que não havia formado equipe 99 

da disciplina PAIII solicitou integrar o grupo dos alunos Helena e Lin. Foi aprovada a solicitação 100 

e o tema do grupo tornou-se: Prevalência de lesões em jogadores de futebol americano da cidade 101 

de Curitiba e região metropolitana. A orientação ficou para ser definida posteriormente. 2.7) 102 

Apresentação de atividades do estágio pós-doutoral. A profa. Arlete fez uma apresentação 103 

sobre seu trabalho pós-doutoral realizado na área da Psicologia do Trabalho na Universidade do 104 

Porto em Portugal, sob o título: O cotidiano do trabalho portuário: Analisando as atividades dos 105 

estivadores à luz da ergonomia. 2.8) Vaga convênio PEC-G. A profa. Vera informou que o 106 

prof. Siqueira da Coordenadoria de Mobilidade Acadêmica encaminhou um ofício solicitando à 107 

Coordenação da Fisioterapia que indicasse o número de vagas que o curso poderá oferecer para 108 

os candidatos do Programa de Estudantes – Convênio de Graduação PEC-G. O colegiado decidiu 109 

em não oferecer vagas para o programa neste momento devido ao curso de Fisioterapia ser de 110 

recente implantação na Universidade. 2.9) Professor orientador para aluna indígena. A profa. 111 

Vera informou que o Núcleo Universitário de Educação Indígena – NUEI solicitou à 112 

Coordenação do Curso de Fisioterapia a indicação de um professor orientador para acompanhar a 113 

aluna indígena Roksandra Luiza da Silva aprovada no último vestibular dos povos indígenas. A 114 

profa. Ariani prontificou-se em acompanhar a aluna até a aluna iniciar a disciplina Projeto de 115 

Aprendizagem quando terá um mediador. Todos concordaram. Não havendo mais manifestações 116 

e nenhum assunto a tratar, declarou-se encerrada a reunião às dezessete horas e cinco minutos, na 117 

qual eu, Maria Emilia Martins Ferreira, lavrei esta ata, Curitiba, 24 de fevereiro de 2015. 118 
 119 
 120 
 121 
 122 

Maria Emilia Martins Ferreira 123 
Sec. da Coordenação Matr. 204376 124 

Curso de Fisioterapia – BL/UFPR 125 

 126 
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ATA Nº 11 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 1 

24/03/2015 2 

 3 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, 4 

na sala de reuniões da direção do setor de Ciências Biológicas, do Centro Politécnico da UFPR, 5 

reuniram-se, sob a presidência da Professora Vera Lúcia Israel, Coordenadora do Curso de 6 

Fisioterapia, os professores: Anna Raquel Silveira Gomes, Ana Carolina Brandt de Macedo, 7 

Arlete Ana Motter, Ariani Cavazzani Szkudlarek, Raciele Ivandra Guarda Korelo, Sibele Yoko 8 

Mattozo Takeda e Silvia Regina Valderramas, professoras do curso de Fisioterapia, Djanira 9 

Aparecida da Luz Veronez, representante titular do Departamento de Anatomia, Joice Maria da 10 

Cunha, representante suplente do Departamento de Farmacologia, Katya Naliwaiko, 11 

representante titular do Departamento de Biologia Celular, Manoel Carlos Toth Quintilhan Vice-12 

coordenador do Curso de Fisioterapia, Miguel Daniel Noseda representante titular do 13 

Departamento de Bioquímica, Nina Amália Brancia Pagnan representante titular do 14 

Departamento de Genética, e a servidora técnico administrativo Maria Emilia Martins Ferreira 15 

para secretariar a reunião. Como representantes dos discentes estavam presentes os alunos: 16 

Rogério de Souza Braga e Jéssica Hosana de Paula. Justificada as ausências dos professores: 17 

Fernando Dias e Karin Braun Prado. Foram incluídos os seguintes pontos de pauta: 1.5) 18 

Aprovação do Regimento do PA e TCC, 1.6) Aprovação do parecer de mérito do projeto de ação 19 

docente da profa. Ana Carolina e 1.7) 1ª Avaliação do Estágio Probatório da profa. Ariani 20 

Cavazzani Szkudlarek, e foi incluída a comunicação 2.4) Entrada do aluno Luis Henrique 21 

Paladini. Com o número legal de membros a Senhora Presidente declarou aberta a sessão para 22 

tratar assuntos descritos na sequência. Aprovação da ata da 10ª reunião de 24/02/2015. A ata 23 

foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas. Na ORDEM DO DIA, na discussão dos itens. 1) 24 

Ordem do Dia. 1.1) Aprovação das solicitações de equivalências (Anatomia, Fisiologia, 25 

Patologia, Genética, Bioquímica, Biologia Celular, Cinesiofuncional, Políticas Públicas, 26 

Reconhecimento Profissional em Sáude, Avaliação Fisoterapeutica I e II, Fisioterapia na 27 

Promoção e Prevenção, Ética e Deontologia em Fisioterapia, Panoramas da Fisioterapia no 28 

Brasil e no Mundo, Gestão em Fisioterapia, Fisioterapia Aquática, Fisioterapia 29 

Dermatofuncional, Desenvolvimento bio-psico-social, Ergonomia e Fisioterapia do 30 
Trabalho, Projeto de Aprendizagem I e Recursos Terapêuticos Manuais I. A secretária 31 

Maria Emilia apresentou uma planilha com os pareceres dos professores responsáveis pela 32 

disciplina ou do respectivo departamento. A planilha com os pareceres está anexo à este 33 

documento. 1.2) Matrícula em PA III da aluna Juliana Siega. A aluna Juliana Siega, que na 34 

última reunião de colegiado teve o seu pedido para realizar o PA individualmente indeferido, 35 

integrou-se a uma equipe formada por três alunos. Assim, foi sugerido pela profa. Vera que 36 

constasse no regimento que trata das diretrizes para a elaboração e execução do projeto de 37 

aprendizagem e trabalho de conclusão de curso a possibilidade de a equipe do projeto de 38 

aprendizagem ser formada por dupla, trio ou quarteto. Mantendo-se, portanto, vetada a execução 39 

individual do projeto de aprendizagem. Todos concordaram com a sugestão da profa. Vera. 1.3) 40 

Alunos matriculados 2015/1 excesso de alunos nas salas. A profa. Vera relatou o problema de 41 

superlotação nas salas de aula, principalmente nos laboratórios que não comportam o número 42 

excessivo de alunos que ainda estão entrando no curso devido às chamadas nominais feitas 43 

através do SISU, PROVAR, vestibular indígena e chamadas complementares do vestibular. A 44 
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prof. Vera relatou que essa situação se repete na maioria dos cursos da Universidade e que será 45 

ponto de pauta na reunião do Fórum dos Coordenadores que será realizada amanhã. 1.4) Parecer 46 

sobre os PIT´s das docentes fisioterapeutas. O professor Manoel deu o parecer favorável aos 47 

Planos Individuais de Trabalho das professoras do curso de Fisioterapia: Anna Raquel Gomes, 48 

Ana Carolina Brandt de Macedo, Arlete Ana Motter, Ariani Cavazzani Szkudlarek, Raciele 49 

Ivandra Guarda Korelo, Sibele Yoko Mattozo Takeda, Sílvia Regina Valderramas e Vera Lúcia 50 

Israel. Assim, os PIT´s serão encaminhados para aprovação na Plenária Setorial. 1.5) Aprovação 51 

do Regimento do PA e TCC. O documento que rege sobre as diretrizes para a elaboração e 52 

execução do projeto de aprendizagem e trabalho de conclusão de curso – TCC foi aprovado por 53 

unanimidade e sem ressalvas. 1.6) Aprovação do parecer de mérito do projeto de ação 54 

docente da profa. Ana Carolina. A profa. Sibele relatou que o projeto da profa. Ana Carolina, 55 

Aplicação dos recursos eletrotermofototerapeuticos em pacientes com dor lombar, trata uma 56 

temática atual e relevante para a área da Fisioterapia. O projeto tem uma abordagem 57 

metodológica abrangente e adequada ao que foi proposto. Assim, a profa. Sibele concluiu sua 58 

fala dando parecer favorável ao projeto. 1.7) 1ª Avaliação do Estágio Probatório da profa. 59 

Ariani Cavazzani Szkudlarek. A professora Sibele Yoko Mattozo Takeda, que participou da 60 

comissão de avaliação do estágio probatório da professora Ariani Cavazzani Szkudlarek, junto 61 

com as professoras Katya Naliwaiko do Departamento de Biologia Celular e Maria Angélica 62 

Haddad do Departamento de Zoologia, informou que a docente atingiu a pontuação máxima no 63 

estágio probatório, contribuindo de forma cabal para o desenvolvimento do Curso de 64 

Fisioterapia. 2. Comunicações. 2.1) Reuniões do Colegiado. A profa. Vera comunicou que em 65 

reunião com o Diretor do Setor, Prof. Luiz Cláudio, que tratou de esclarecer algumas questões 66 

administrativas do Curso de Fisioterapia devido às suas peculiaridades por ainda estar em 67 

processo de implantação, ficou definido que as reuniões do Colegiado deverão se resumir em 68 

duas por semestre ou quando por alguma necessidade for convocada. Informou que a próxima 69 

reunião está agendada para o dia 30/06. 2.2) Fórum dos Coordenadores de Curso 25/03. A 70 

profa. Vera informou que a reunião do Fórum acontecerá amanhã, dia 25/03 quando será tratada, 71 

além de outras questões, a situação da entrada nos novos alunos. 2.3) Evento CREFITO e 72 

Conferência Municipal de Saúde. A profa. Vera comunicou que o Evento do CREFITO IV 73 

Jornada Acadêmica de Fisioterapia realizada em 18/03 que teve como tema central trazer a 74 

experiência de profissionais da Fisioterapia que moraram fora do país no tocante à experiência 75 

profissional no exterior e tecnologias em uso nesses países. A profa. Vera também informou que 76 

a profa. Ariani representará o curso de Fisioterapia na Conferência Municipal de Saúde que 77 

acontecerá dia 31/03. 2.4) Entrada do aluno Luis Henrique Paladini. A secretária Maria 78 

Emilia informou a entrada do aluno Luis Henrique Paladini no dia 23/03. Sua matrícula deverá 79 

ser feita ainda esta semana através de processo a ser encaminhado para o NAA. Não havendo 80 

mais manifestações e nenhum assunto a tratar, declarou-se encerrada a reunião às dezesseis horas 81 

e trinta minutos, na qual eu, Maria Emilia Martins Ferreira, lavrei esta ata, Curitiba, 24 de março 82 

de 2015. 83 
 84 
 85 
 86 
 87 

Maria Emilia Martins Ferreira 88 
Sec. da Coordenação Matr. 204376 89 
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ATA Nº 12 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 1 

26/05/2015 2 

 3 
Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, na 4 

sala de reuniões da direção do setor de Ciências Biológicas, do Centro Politécnico da UFPR, 5 

reuniram-se, sob a presidência da Professora Vera Lúcia Israel, Coordenadora do Curso de 6 

Fisioterapia, os professores: Anna Raquel Silveira Gomes, Ana Carolina Brandt de Macedo, 7 

Arlete Ana Motter, Ariani Cavazzani Szkudlarek, Raciele Ivandra Guarda Korelo e Sibele Yoko 8 

Mattozo Takeda, professoras do curso de Fisioterapia, Djanira Aparecida da Luz Veronez, 9 

representante titular do Departamento de Anatomia, Janaína Menezes Zanoveli, representante 10 

titular do Departamento de Farmacologia, Karin Braun Prado representante titular do 11 

Departamento de Patologia, Manoel Carlos Toth Quintilhan Vice-coordenador do Curso de 12 

Fisioterapia e representante suplente do Departamento de Biologia Celular, Miguel Daniel 13 

Noseda representante titular do Departamento de Bioquímica e a servidora técnico 14 

administrativo Maria Emilia Martins Ferreira para secretariar a reunião. Como representantes 15 

dos discentes estavam presentes os alunos: Rogério de Souza Braga, Jéssica Hosana de Paula e 16 

Breno Mont Serrat de Moura. Justificada as ausências dos professores: Fernando Dias e Katya 17 

Naliwaiko, Nina Amália Brancia Pagnan e Sílvia Regina Valderramas. Foram incluídos o 18 

seguinte ponto de pauta: 1.3) Vagas PROVAR 2015/2016. Com o número legal de membros a 19 

Senhora Presidente declarou aberta a sessão para tratar assuntos descritos na sequência. 20 

Aprovação da ata da 11ª reunião de 24/03/2015. A ata foi aprovada por unanimidade e sem 21 

ressalvas. Na ORDEM DO DIA, na discussão dos itens. 1) Ordem do Dia. 1.1) Alteração da 22 

Resolução 55/2014-CEPE que trata do calendário de 20 semanas do Curso de Fisioterapia 23 

(antecipar o término do 2º semestre letivo de 2015 para o dia 15 de dezembro, 24 

possibilitando a realização dos exames finais no período de 16 a 22 de dezembro, solicitado 25 
pelo NAA). A Profa. Vera informou que o Prof. Robson Bolzon, Coordenador da Coordenação 26 

de Políticas de Acesso e Permanência na Graduação, COPAP/NAA/PROGRAD, entrou em 27 

contato com a Coordenação do Curso de Fisioterapia para informar que os cursos de Medicina e 28 

Engenharia Mecânica Noturno, cursos que também seguem o calendário de 20 semanas, assim 29 

como a Fisioterapia, enviaram uma solicitação ao Núcleo de Assuntos Acadêmicos (NAA), para 30 

antecipar o término do 2º semestre letivo de 2015 para o dia 15 de dezembro de 2015 e 31 

consequentemente deslocar a semana dos exames finais de 4 a 9 de janeiro de 2016 para o 32 

período de 16 a 22 de dezembro de 2015. Como o pedido, caso aprovado pelo CEPE, envolverá 33 

a alteração da Resolução 55/2014-CEPE que abrange o curso de Fisioterapia, o prof. Robson 34 

solicitou ao Colegiado do Curso de Fisioterapia se manifestasse a respeito da possibilidade de 35 

acompanhar essa alteração e indicasse quais procedimentos seriam realizados para o 36 

cumprimento das cargas horárias das disciplinas. O Colegiado aprovou em acompanhar a 37 

solicitação dos dois primeiros cursos, antecipando a semana dos exames finais para o período de 38 

16 a 22 de dezembro de 2015 e adaptando a hora-aula de 50 minutos para 60 minutos a fim de 39 

cumprir a carga horária de cada disciplina. 1.2) Avaliação pedagógica do semestre 2015/1 e 40 

análise entre disciplinas de conteúdos. A professora Vera comentou que a profa. Djanira 41 

trouxe a preocupação com relação à dinâmica dos conteúdos correlatos entre as disciplinas de 42 

um mesmo período e conteúdos preparatórios para as disciplinas dos períodos subsequentes 43 

visando, assim, um melhor aproveitamento do aluno em sala. A profa. Vera sugeriu, então, em 44 
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fazer temática a próxima reunião do colegiado no dia 30 de junho para tratar desses ajustes nos 45 

planos de aula. Todos concordaram. A secretária Maria Emília encaminhará para todos os planos 46 

de aula das disciplinas do 1º ao 4º período. Os professores fizeram uma avaliação do perfil das 47 

duas turmas do curso: 2014 e 2015. E foi constatado por todos a falta de comprometimento da 48 

turma de 2015 com o curso e a que a turma 2014, talvez por ter um número menor de alunos e 49 

por já estarem mais envolvidos com o curso, tem se mostrado mais interessada. 1.3) Vagas 50 

PROVAR 2015/2016. A secretária Maria Emília apresentou o quadro enviado pela 51 

PROGRAD/PROVAR com o número total de vagas a serem ofertadas pelo curso de Fisioterapia, 52 

16 (dezesseis) vagas e confrontou com outro quadro que apresenta o número de ingressantes no 53 

curso de Fisioterapia em 2015. A quantidade de alunos que ingressaram no curso de Fisioterapia 54 

pela forma de ingresso vestibular foi de 35 alunos preenchendo, portanto, todas as vagas 55 

ofertadas. Já pela forma ENEM entraram 27, sendo que a previsão era de entrarem 15 alunos 56 

havendo, então, um excesso de 12 alunos. Além desses, entrou, ainda, uma aluna pelo vestibular 57 

indígena e dois de reopção de curso, totalizando 65 alunos ingressantes no ano de 2015. Após 58 

ampla discussão e considerações feitas pelos professores a respeito da dificuldade de ministrar 59 

aulas, principalmente às de laboratório, com número excessivo de alunos, mesmo dividindo em 60 

duas turmas, ocorre prejuízo no aprendizado dos estudantes. Assim, o colegiado do curso de 61 

Fisioterapia decidiu por ofertar 4 (quatro) vagas na modalidade “vestibular” para o PROVAR 62 

2015/2016. 2. Comunicações. 2.1) Fórum dos Coordenadores de Curso 20/05. A profa. Vera 63 

comunicou que no dia 20/05 acontecerá reunião do Fórum dos Coordenadores para discutir sobre 64 

a organização da Feira de Cursos e Profissões. A profa. Vera solicitou aos representantes dos 65 

discentes, presentes na reunião, que fosse indicado um aluno para integrar a comissão 66 

organizadora da feira de profissões do curso de Fisioterapia composta pelos professores Manoel, 67 

Ana Raquel e Ariani. 2.2) Conferência Municipal de Saúde. A profa. Vera comunicou que as 68 

profas. Ana Carolina e Arlete representarão o curso na Conferência Municipal de Saúde que 69 

acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de julho do corrente. 2.3) Inventário 2015. A secretaria Maria 70 

Emília informou que saiu uma resolução da COPLAD cujo objetivo é estabelecer normas e 71 

procedimentos da gestão patrimonial da Universidade. Informou, ainda, que o levantamento já 72 

está sendo providenciado. A profa. Djanira complementou esclarecendo que essa resolução se 73 

deu em decorrência a uma demanda do Ministério Público de que a UFPR faça um inventário da 74 

carga patrimonial de todos os servidores da Universidade a fim de localizar e estimar o 75 

patrimônio da Universidade. 2.3) Estagio probatório profa. Sílvia. A profa. Arlete informou 76 

que fez parte do comitê de avaliação do estágio probatório da profa. Sílvia Valderramas que a 77 

professora atingiu a pontuação máxima, apresentou toda a documentação exigida e foi aprovada 78 

na primeira etapa do estágio probatório. A profa. Arlete ressaltou a relevante contribuição da 79 

professora Sílvia para o curso de Fisioterapia. 2.4) Manifesto dos alunos do curso de 80 

Fisioterapia. O aluno Breno Monte Serrat fez a leitura de um documento que até esta data não 81 

foi entregue à Coordenação do curso de Fisioterapia. Não havendo mais manifestações e nenhum 82 

assunto a tratar, declarou-se encerrada a reunião às dezessete horas e trinta minutos, na qual eu, 83 

Maria Emilia Martins Ferreira, lavrei esta ata, Curitiba, 26 de maio de 2015. 84 
 85 
 86 
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Sec. da Coordenação Matr. 204376 88 

Curso de Fisioterapia – BL/UFPR 89 

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


                                                                                                              

Centro Politécnico - CEP: 81531-990 – Curitiba/PR 
Telefones: (41) 3361-1699 
www.ufpr.br/cfisio@ufpr.br 

 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Ciências Biológicas 
Coordenação do Curso de Fisioterapia 

  

ATA Nº 13 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 1 

30/06/2015 2 

 3 
Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, na sala de 4 

reuniões da direção do setor de Ciências Biológicas, do Centro Politécnico da UFPR, reuniram-5 

se, sob a presidência da Professora Vera Lúcia Israel, Coordenadora do Curso de Fisioterapia, os 6 

professores: Anna Raquel Silveira Gomes, Ana Carolina Brandt de Macedo, Arlete Ana Motter, 7 

Ariani Cavazzani Szkudlarek, Raciele Ivandra Guarda Korelo, Sibele Yoko Mattozo Takeda e 8 

Silvia Regina Valderramas, professoras do curso de Fisioterapia, Djanira Aparecida da Luz 9 

Veronez, representante titular do Departamento de Anatomia, Karin Braun Prado representante 10 

titular do Departamento de Patologia, Katya Naliwaiko representante titular do Departamento de 11 

Biologia Celular, Manoel Carlos Toth Quintilhan Vice-coordenador do Curso de Fisioterapia, 12 

Fernando Dias representando titular do Departamento de Fisiologia, Nina Amália Brancia 13 

Pagnan representante titular do Departamento de Genética, Joice Maria da Cunha representante 14 

suplente do Departamento de Farmacologia e a servidora técnico administrativo Maria Emilia 15 

Martins Ferreira para secretariar a reunião. Como representantes dos discentes estavam presentes 16 

os alunos: Rogério de Souza Braga e Breno Mont Serrat de Moura. Justificada a ausência do 17 

professor: Miguel Daniel Noseda. Foram incluídos os seguintes pontos de pauta: 1.5) Aprovação 18 

do Projeto de Aprendizagem: “Prevalência de lesões de jogadores de futebol americano na 19 

cidade de Curitiba e região metropolitana”; 1.6) Mudança de horário da disciplinas e 1.7) FDA, e 20 

as comunicações: 2.2) Afastamento da profa. Anna Raquel para participação em evento; 2.3) 21 

Ajustes de calendário; 2.4) Defesa de doutorado da profa. Raciele. Com o número legal de 22 

membros a Senhora Presidente declarou aberta a sessão para tratar assuntos descritos na 23 

sequência. Aprovação da ata da 12ª reunião do colegiado de 26/05/2015. A ata foi aprovada 24 

por unanimidade e sem ressalvas. Na ORDEM DO DIA, na discussão dos itens. 1) Ordem do 25 

Dia. 1.1) Reunião temática: Ajuste dos planos de aula. Após ampla discussão, o colegiado 26 

decidiu realizar as próximas reuniões temáticas em etapas: inicialmente entre as disciplinas 27 

básicas e depois por períodos. A coordenadora do curso, Profa. Vera Israel e o Vice-28 

coordenador, prof. Manoel Quintilhan, ficaram se elaborar uma agenda de reuniões temáticas e 29 

encaminhar para todos os membros do colegiado até o mês de agosto do corrente. 1.2) Processo 30 

nº 23075.082466/2015-31 de transferência de curso de aluna do PEC-G para o curso de 31 
Fisioterapia. A conselheira, profa. Karin Braun Prado, a pedido da Coordenadora do Curso de 32 

Fisioterapia, fez o parecer do Processo nº 23075.082466/2015-31 em que a aluna Dahvia Amoy 33 

Hylton, vinculada ao programa PEC-G, solicita a sua transferência para o curso de Fisioterapia. 34 

A profa. Karin Braun leu seu parecer, anexo a este Extrato de Ata, e indeferiu a solicitação de 35 

transferência. O Colegiado aprovou por unanimidade o parecer da conselheira. 1.3) Licença 36 

capacitação. A profa. Vera informou ao colegiado que devido a um problema no sistema de 37 

visto americano a sua licença capacitação que estava prevista para julho de 2015 sofreu alteração 38 

para o mês de fevereiro de 2016, então a licença de 3 meses foi solicitada para novembro de 39 

2015 e janeiro e fevereiro de 2016. Informou, ainda, que nesse período as professoras Sibele, 40 

Ana Raquel e Ana Carolina ficarão responsáveis pelos seus encargos didáticos e o prof. Manoel 41 

responsável pela coordenação do curso e na ausência de ambos, a profa. Ana Carolina 42 
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prontificou-se a responder pela coordenação. 1.4) Aprovação de Projeto de Aprendizagem 43 

"Efeitos da cinesioterapia nos sintomas ósteomusculares e qualidade de vida de servidores 44 

da universidade federal do Paraná" dos estudantes: LYANDRA FRANCO CARNEIRO, 45 
RAIANE DA SILVA LIMA E ROGÉRIO DE SOUZA BRAGA. A profa. Arlete fez a leitura 46 

do parecer de mérito do Projeto de Aprendizagem o qual ela é orientadora e a profa. Ana 47 

Carolina de Macedo é colaboradora. O parecer foi feito pela profa. Raciele Korelo e foi aprovado 48 

por unanimidade pelo colegiado do curso de Fisioterapia. 1.5) Aprovação do Projeto de 49 

Aprendizagem: Prevalência de lesões de jogadores de futebol americano na cidade de 50 
Curitiba e região metropolitana. A profa. Ana Carolina fez a leitura do parecer de mérito do 51 

Projeto de Aprendizagem o qual ela é orientadora, a profa. Ariane é Co-orientadora e a profa. 52 

Anna Raquel é colaboradora. O parecer foi feito pela profa. Raciele Korelo e foi aprovado por 53 

unanimidade pelo colegiado do curso de Fisioterapia. 1.6) Mudança de horário da disciplinas. 54 

O discente Rogério informou que os alunos fizeram uma solicitação aos departamentos de 55 

Farmacologia e Biologia Celular e à profa. Arlete responsável pela disciplina de Fisioterapia 56 

Respiratória para alteração dos horários das disciplinas dos referidos departamentos e da 57 

disciplina Fisioterapia Respiratória para que os alunos que pegaram dependência em Bioquímica 58 

e Farmacologia possam cursar Farmacologia e Fisioterapia Respiratória. Após ampla discussão a 59 

profa. Vera informou que os departamentos analisarão a solicitação dos alunos e posteriormente 60 

informarão à coordenação da Fisioterapia. 1.7) FDA. A profa. Vera informou que ainda não foi 61 

lançado o edital do FDA. Informou ainda que a prioridade é para compra de livros. Foi aprovada 62 

pelo colegiado a submissão de projetos para aquisição de bibliografia e equipamentos para o 63 

FDA 2015. 2. Comunicações. 2.1) Calendário acadêmico. A secretária Maria Emília informou 64 

que já disponibilizou as disciplinas no sistema para lançamento de notas. Informou, também, que 65 

ainda não recebemos resposta do CEPE com relação à consulta feita pelo NAA ao curso de 66 

Fisioterapia quanto à antecipação do término do segundo. 2.2) Afastamento da profa. Anna 67 

Raquel para participação em evento. A profa. Anna Raquel comunicou que participará do I 68 

Congresso Brasileiro de Fisioterapia Traumato-ortopédica que acontecerá de 17/09 a 19/09 do 69 

corrente na cidade de Porto Alegre-RS. O Evento é organizado pela Associação Brasileira de 70 

Fisioterapia Traumato-ortopédica. A profa. Anna Raquel informou, ainda, que seus encargos 71 

didáticos ficarão sob a responsabilidade da profa. Vera Israel. 2.3) Ajustes de calendário. A 72 

profa. Vera comunicou que devido alguns ajustes de férias das docentes do curso de Fisioterapia, 73 

o calendário da primeira semana de aulas sofrerá algumas adaptações. Esse calendário será em 74 

breve informado aos alunos. 2.4) Defesa de doutorado da profa. Raciele. A profa. Vera 75 

informou que a profa. Raciele defenderá a sua tese de doutorado no dia 09 de julho do corrente 76 

às 9:30h no auditório da Fisiologia. Não havendo mais manifestações e nenhum assunto a tratar, 77 

declarou-se encerrada a reunião às dezessete horas e quarenta minutos, na qual eu, Maria Emilia 78 

Martins Ferreira, lavrei esta ata, Curitiba, 30 de junho de 2015. 79 
 80 
 81 
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ATA Nº 14 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 1 

25/08/2015 2 

 3 
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, na 4 

sala de reuniões da direção do setor de Ciências Biológicas, do Centro Politécnico da UFPR, 5 

reuniram-se, sob a presidência da Professora Vera Lúcia Israel, Coordenadora do Curso de 6 

Fisioterapia, os professores: Anna Raquel Silveira Gomes, Ana Carolina Brandt de Macedo, 7 

Arlete Ana Motter, Ariani Cavazzani Szkudlarek, Raciele Ivandra Guarda Korelo, Sibele Yoko 8 

Mattozo Takeda e Silvia Regina Valderramas, professoras do curso de Fisioterapia, Djanira 9 

Aparecida da Luz Veronez, representante titular do Departamento de Anatomia, Joice Maria da 10 

Cunha representante suplente do Departamento de Farmacologia, Karin Braun Prado 11 

representante titular do Departamento de Patologia, Katya Naliwaiko representante titular do 12 

Departamento de Biologia Celular, Manoel Carlos Toth Quintilhan Vice-coordenador do Curso 13 

de Fisioterapia, Miguel Noseda representante titular do Departamento de Bioquímica, Nina 14 

Amália Brancia Pagnan representante titular do Departamento de Genética e a servidora técnico-15 

administrativo Maria Emilia Martins Ferreira para secretariar a reunião. Como representantes 16 

dos discentes estavam presentes os alunos: Breno Mont Serrat de Moura e Jéssica Hosana de 17 

Paula. Justificada a ausência do professor: Fernando Dias. Foi incluído o seguinte ponto de 18 

pauta: 1.8) Processos de Licitação. Com o número legal de membros a Senhora Presidente 19 

declarou aberta a sessão para tratar assuntos descritos na sequência. Aprovação da ata da 13ª 20 

reunião do colegiado de 30/06/2015. A ata foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas. Na 21 

ORDEM DO DIA, na discussão dos itens. 1) Ordem do Dia. 1.1) Aprovação do regimento de 22 

estágio e composição da COE. Após discussão, o parágrafo 1º do artigo 4º do Capítulo III de 23 

que trata a Comissão Orientadora de Estágio - COE foi ajustado e ficou com o seguinte texto: “§ 24 

1 – Os membros da COE serão indicados pelo colegiado do curso, com mandato de dois anos. A 25 

COE será constituída, como membro nato, a vice-coordenação e por no mínimo três docentes 26 

preferencialmente com experiência na área de Fisioterapia”. O regimento de estágio, então, foi 27 

aprovado pelo colegiado. 1.2) Análise de quebra de correquisito da disciplina Fisiologia para 28 

Fisioterapia e quebra de pré-requisito para disciplina Farmacologia aplicada à 29 
Fisioterapia. A profa. Vera informou que foram abertos dois processos, o primeiro referente à 30 

quebra de correquisito da disciplina BF078-Fisiologia para Fisioterapia I que era lecionada no 1º 31 

período e tinha como correquisito as disciplinas do 1º período: BA042-Anatomia Humana I, 32 

BQ049-Fundamentos da Bioquímica e BC062-Biologia Celular I. Ocorre que atualmente a 33 

disciplina BF078-Fisiologia para Fisioterapia I encontra-se no 2º período e a exigência dos 34 

correquisitos impossibilita a matrícula dos alunos. O departamento de Fisiologia em resposta à 35 

solicitação deliberou em reunião plenária departamental que a disciplina BF078-Fisiologia para 36 

Fisioterapia I terá como pré-requisito as disciplinas BA042-Anatomia Humana I e BQ049-37 

Fundamentos da Bioquímica e a disciplina BA043-Anatomia Humana II como correquisito e a 38 

disciplina BF080-Fisiologia para Fisioterapia II, do 3º período, terá como pré-requisito a 39 

disciplina BF078-Fisiologia para Fisioterapia I. As alterações foram aprovadas pelo colegiado. O 40 

segundo processo diz respeito à solicitação de quebra de pré-requisito da disciplina BT056-41 

Farmacologia para Fisioterapia I para a disciplina BQ049-Fundamentos da Bioquímica. O 42 

departamento de Farmacologia, após análise do processo, deu parecer contrário á quebra de pré-43 

requisito.1.3)Aprovação de projeto de pesquisa da aluna Jordana Barbosa da Silva. O 44 
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projeto de pesquisa da referida aluna intitulado "Relação entre a função sexual feminina com 45 

características clínicas, nível de atividade física, nível de depressão, qualidade de vida e 46 

funcionalidade da musculatura do assoalho pélvico e abdominal, em universitárias" sob 47 

orientação da Profa. Raciele I. G. Korelo e coorientação da Profa. Ariani C. Szkudlarek, com 48 

parecer de mérito favorável da profa. Sibele Takeda foi aprovado pelo colegiado do curso de 49 

Fisioterapia. 1.4) Aprovação do PVA dos alunos Gabriela Carrascosa Molina, Luiza 50 

Bendhack e Ruan Felipe Michalouski. O PVA dos referidos alunos, em saúde do idoso, será 51 

realizado no Hospital de Clínicas (HC) da UFPR; Unidade Clínica e Ambulatório de saúde do 52 

idoso do HC/UFPR, sob a supervisão da médica geriátrica Dra. Adriane Miró Vianna Benke e 53 

orientação da professora Anna Raquel Silveira Gomes, foi aprovado pelo colegiado do curso de 54 

Fisioterapia. 1.5) Continuidade do Projeto de Aprendizagem da aluna Jordana Barbosa 55 

intitulado "Relação entre a função sexual feminina com características clínicas, nível de 56 

atividade física, nível de depressão, qualidade de vida e funcionalidade da musculatura do 57 
assoalho pélvico e abdominal, em universitárias. A aluna Jordana Barbosa trouxe para 58 

apreciação do colegiado a solicitação de continuidade de seu PA uma vez que a sua dupla de 59 

projeto trancou a matrícula e conforme o Regulamento de TCC e PA do Curso de Fisioterapia 60 

que diz em seu §1 do Art. 3º que “O projeto de aprendizagem e TCC deverão ser desenvolvidos 61 

em duplas, trios ou quartetos de estudantes” impossibilitando o desenvolvimento do projeto. 62 

Após ampla discussão e por se tratar de uma situação ímpar todos os membros do colegiado 63 

concordaram em aprovar que a aluna dê continuidade sozinha ao projeto. A profa. Raciele 64 

sugeriu alteração do referido parágrafo, permitindo que os grupos de PA seja somente composto 65 

por trios ou quartetos de alunos. A profa. Vera sugeriu que fosse constituída uma comissão para 66 

avaliar essa alteração e trazer um parecer para a reunião de colegiado do mês de outubro. A 67 

comissão foi criada e composta pela profa. Anna Raquel, representando as docentes do NDE, 68 

pela profa. Djanira, representando os docentes das disciplinas básicas do curso e pelo aluno 69 

Breno representando os discentes do curso. 1.6) Projeto de extensão submetido no SIGEU. A 70 

profa. Ariani apresentou, para aprovação do colegiado, a proposta de projeto de extensão 71 

universitária cujo título é “ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO 72 

PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES ENTRE CRIANÇAS DE ESCOLAS DO 73 
MUNICÍPIO DE CURITIBA”. A professora explicou que este é um projeto que já acontece 74 

em duas cidades do estado de Minas Gerais e tem como objetivo promover ações educativas em 75 

saúde como hábitos de higiene, alimentação saudável e conhecimentos básicos sobre algumas 76 

doenças cardiovasculares. Esses conhecimentos serão transmitidos através de atividades 77 

ministradas pelos professores da rede de ensino e terão enfoque lúdico (teatro de fantoches) e 78 

didático. A profa. Ariani acrescentou que ela é a coordenadora do projeto e a profa. Dra. Lupe 79 

Furtado Alle, do departamento de Genética da UFPR é a vice-coordenadora. A proposta foi 80 

aprovada por unanimidade pelo colegiado. 1.7) Avaliação pelos alunos das turmas 2014 e 2015 81 

das disciplinas e docentes do semestre 2015/1. A profa. Vera solicitou aos representantes 82 

discentes que reforcem para a turma 2014 a importância de responder a avaliação das disciplinas 83 

e docentes no site. A professora, também, comunicou que em breve estará disponível a avaliação 84 

para as disciplina e docentes de 2015/1 e 2015/2. 1.8) Processos de Licitação. A profa. Vera 85 

relatou que o processo de licitação de compra de equipamentos para o curso cujo valor total é de 86 

R$162.000 (cento e sessenta e dois mil) reais, R$29.971 (vinte e nove mil e novecentos e setenta 87 

e um) reais foram para o FDA emergencial do fluxo contínuo e o restante, R$132.029 (cento e 88 
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trinta e dois mil e vinte e nove) reais, foi liberado pela direção do setor para aquisição dos 89 

equipamentos dos pregões de 2014 que vencem no final do mês de outubro de 2015. A profa. 90 

Vera solicitou que as professoras Raciele, Sibele e Anna Raquel, responsáveis pelos 91 

equipamentos dos referidos pregões, fizessem os termos de referência dos pregões para 92 

encaminhar o processo com maior brevidade para não perder os prazos dos pregões. 2. 93 

Comunicações. 2.1) Atualização das Fichas 1 e 2 (Bibliografia complementar-5 títulos). A 94 

profa. Vera solicitou aos docentes responsáveis pelas disciplinas de Farmacologia aplicada à 95 

Fisioterapia e Biologia Celular que enviassem a versão Word das fichas 1 e 2 para que a 96 

coordenação possa encaminhar no processo do e-MEC. 2.2) Calendário acadêmico: Resolução 97 

nº032/15 CEPE (19 semanas). A profa. Vera informou que saiu a resolução do CEPE que 98 

antecipa o final do 2ºsemestre letivo de 2015 para o dia 15 de dezembro, possibilitando a 99 

realização dos exames finais no período de 16 a 22 de dezembro. 2.3) Feira de profissões. A 100 

profa. Vera agradeceu o esforço da equipe da organização da Feira de Profissões, composta pelas 101 

professoras Anna Raquel e Ariani e pelos discentes, pela realização e sucesso da feira e a todos 102 

que contribuíram no evento. 2.4) Aluno de intercâmbio. A profa. Vera apresentou o aluno 103 

Alcides Sebastian Ibarra Alegre, intercambista do programa de mobilidade acadêmica do curso 104 

de medicina e que está cursando algumas disciplinas na Fisioterapia. O intercambista fez um 105 

agradecimento à Universidade Federal do Paraná e ao Curso de Fisioterapia e entregou à 106 

coordenadora do curso um presente de sua universidade na Argentina. 2.5) Greve. A profa. Vera 107 

comentou que as docentes Fisioterapeutas não aderiram à greve devido aos compromissos já 108 

firmados com as entidades parceiras que possuem os seus cronogramas próprios de atendimento. 109 

E após discussão foi sugerido àqueles docentes que aderiram à greve que a reposição das aulas 110 

de suas disciplinas ao final da greve seja acertada diretamente com os alunos caso o CEPE não 111 

suspenda o calendário. Não havendo mais manifestações e nenhum assunto a tratar, declarou-se 112 

encerrada a reunião às dezessete horas e quarenta minutos, na qual eu, Maria Emilia Martins 113 

Ferreira, lavrei esta ata, Curitiba, 25 de agosto de 2015. 114 
 115 
 116 
 117 
 118 

Maria Emilia Martins Ferreira 119 
Sec. da Coordenação Matr. 204376 120 

Curso de Fisioterapia – BL/UFPR 121 
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 2 

 3 

ATA Nº 15 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 4 

29/09/2015 5 

 6 

 7 

 8 

 9 
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, 10 

na sala de reuniões da direção do setor de Ciências Biológicas, do Centro Politécnico da UFPR, 11 

reuniram-se, sob a presidência da Professora Vera Lúcia Israel, Coordenadora do Curso de 12 

Fisioterapia, os professores: Anna Raquel Silveira Gomes, Ana Carolina Brandt de Macedo, 13 

Arlete Ana Motter, Ariani Cavazzani Szkudlarek, Raciele Ivandra Guarda Korelo, Sibele Yoko 14 

Mattozo Takeda e Silvia Regina Valderramas, professoras do curso de Fisioterapia, Djanira 15 

Aparecida da Luz Veronez, representante titular do Departamento de Anatomia, Fernando Dias 16 

representante titular do Departamento de Fisiologia, Janaína Menezes Zanoveli representante 17 

titular do Departamento de Farmacologia, Katya Naliwaiko representante titular do 18 

Departamento de Biologia Celular, Miguel Noseda representante titular do Departamento de 19 

Bioquímica, Nina Amália Brancia Pagnan representante titular do Departamento de Genética e a 20 

servidora técnico-administrativo Maria Emilia Martins Ferreira para secretariar a reunião. Como 21 

representantes dos discentes estavam presentes os alunos: Jéssica Hosana de Paula e Madeline 22 

Luíza Ferreira Pivovarsky. Justificada a ausência dos professores: Karin Braun Prado e Manoel 23 

Carlos Toth Quintilhan. Com o número legal de membros a Senhora Presidente declarou aberta a 24 

sessão para tratar assuntos descritos na sequência. Aprovação da ata da 14ª reunião do 25 

colegiado de 25/08/2015. A ata foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas. Na ORDEM DO 26 

DIA, na discussão dos itens. 1) Ordem do Dia. 1.1) Horário 2016/1. A profa. Vera apresentou a 27 

versão preliminar do Horário 2016/1 que foi aprovado pelo Colegiado. 1.2) Reunião temática: 28 

Ajuste dos planos de aula entre as básicas. A professora Vera falou sobre a importância da 29 

integração entre os planos de aula das disciplinas básicas e entre as básicas e as 30 

profissionalizantes. A professora Katya comentou ser importante que as professoras das 31 

disciplinas profissionalizantes relatassem sobre o conteúdo adquirido pelos alunos da turma 2014 32 

e 2015 e o que esperam em termos de preparo de conhecimento que os alunos precisam ter das 33 

disciplinas básicas para que se desse um andamento mais direcionado para a área de interesse da 34 

Fisioterapia. Os professores fizeram suas considerações de acertos entre as disciplinas básicas e 35 

entre as básicas e as profissionalizantes. A professora Djanira sugeriu que os planos de aula 36 

fossem disponibilizados para todos para sugestões de ajustes. A profa. Vera comentou que está é 37 

a primeira discussão a respeito do ajuste e que será retomada. 1.3) Concursos Públicos 38 

(composição das bancas). A professora Vera comunicou que o curso de Fisioterapia, após 39 

aplicação do Modelo Institucional de Alocação de Vagas recebeu três vagas docentes. Para uma 40 

das vagas será chamada a segunda colocada aprovada no último concurso para o curso de 41 

Fisioterapia, professora Ana Márcia Delatre, A professora Vera relatou que foi feito um 42 

mapeamento das áreas do curso que precisam ser contempladas nos dois concursos. Assim, serão 43 

realizados concursos com as seguintes áreas específicas: Fisioterapia neurofuncional da infância 44 
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e adolescência, e Fisioterapia na saúde da mulher e do homem. A professora Vera convidou a 45 

todos os professores para participarem da banca dos concursos e informou que encaminhará um 46 

convite para os membros externos. 1.4) Aprovação das correções na Resolução 73/13 e 47 

portaria 128/2014. A professora Vera informou que a professora Maria Lúcia Accioly Teixeira 48 

Pinto, Coordenadora do Núcleo de Ensino de Graduação, respondeu à solicitação do colegiado 49 

do Curso de Fisioterapia sobre as correções na Resolução 73/13 e na Portaria 128. Relatou que a 50 

solicitação das disciplinas que são pré-requisitos da disciplina BF078-Fisiologia para 51 

Fisioterapia I sejam considerados correquisitos uma vez que as disciplinas estão no mesmo 52 

período, não poderá ser realizada por se tratar de reformulação curricular. A professora Vera 53 

enumerou as alterações solicitadas: i) correção do quadro de integralização curricular no Artigo 54 

2º da Resolução 73/13 CEPE, pois saiu com erro de digitação. Ao invés de 2620 horas foi 55 

digitado equivocadamente 2660 horas. ii) Na portaria de ajuste curricular 128/2014, para a 56 

disciplina BT056 e disciplina BF078 deverá ficar como correquisito, pois BF078 passou do 57 

primeiro para o segundo período. iii) Correção na carga horária da disciplina BF078, conforme 58 

ficha 1 constante no PPC do curso deverá ter 80 horas, duas padrão e duas de laboratório. iv) 59 

Que seja considerada apenas a disciplina BF078 como pré-requisito de BF080. v) Correção do 60 

somatório das cargas horárias do 5º período. Todas as alterações foram aprovadas pelo colegiado 61 

bem como o anteprojeto da Portaria enviada pela COPEG. 1.5) Aprovação do projeto de PA 62 

"Associação entre a capacidade funcional de exercício e qualidade de vida em pacientes 63 
com mucoviscidose". O Colegiado aprovou o Projeto de Aprendizagem intitulado "Associação 64 

entre a capacidade funcional de exercício e qualidade de vida em pacientes com mucoviscidose" 65 

dos alunos Bruna Cavon Luna, Fernanda Gaideski e Thaís do Amaral Tomasoni sob a orientação 66 

da profa. Sílvia Valderramas. 1.6) PVA dos estudantes Rogério Braga e Lyandra Carneiro no 67 

projeto Avaliação da saúde dos servidores da UFPR. Foi aprovado pelo colegiado o PVA dos 68 

alunos Rogério Braga e Lyandra Carneiro sob orientação da profa. Arlete Ana Motter. 1.7) 69 

Criação e denominação do futuro departamento de Fisioterapia. A professora Vera 70 

comunicou que no último Conselho Setorial foi informado pelo Diretor do Setor, prof. Luiz 71 

Cláudio, que após a contratação dos três docentes aprovados nos concursos que estão prestes a 72 

acontecer, totalizando onze docentes no curso de Fisioterapia, será criado o departamento do 73 

curso de Fisioterapia. Foi sugerido em reunião de curso que o nome do departamento seja 74 

“Departamento de Fisioterapia”. Todos aprovaram. 2. Comunicações. 2.1) Participação nos 75 

eventos: visita técnica e palestra na Universidade de Florença e participação e 76 
apresentações no congresso Working On Safety. A profa. Arlete fez um relato sobre sua 77 

participação nos eventos. 2.2) SIEPE. A profa. Vera lembrou que o SIEPE acontecerá nos dias 6 78 

e 7 de outubro e que nesses dias não haverá aula. 2.3) X Jornada. A profa. Vera convidou a 79 

todos para participarem da Jornada. A profa. Raciele fez um agradecimento à Direção do Setor 80 

pelo esforço para realização da Jornada da Fisioterapia. 2.4) Calendário CEPE para reposição 81 

de aulas. A profa. Vera lembrou aos professores que aderiram à greve que a Resolução do CEPE 82 

que trata do calendário de reposição de aulas indica que seja feito um plano de reposição dessas 83 

aulas e que esse plano seja aprovado em colegiado. 2.5) Comissão para avaliar a alteração do 84 

regulamento de TCC e PA. A profa Vera lembrou que foi composta uma comissão para tratar 85 

da alteração do regulamento do TCC e PA no que diz respeito a composição dos grupos. A 86 

comissão foi composta pelas professoras Ana Raquel, Djanira e pelo discente Breno. O resultado 87 

será apresentado pela comissão na reunião de Colegiado no mês de outubro. 2.6) Greve dos 88 
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técnicos administrativos. A secretaria Maria Emilia informou que na última reunião do 89 

SINDITEST foi decidido seguir a orientação do comando de greve nacional e retornar as 90 

atividades no dia cinco de outubro. Não havendo mais manifestações e nenhum assunto a tratar, 91 

declarou-se encerrada a reunião às dezessete horas e quarenta minutos, na qual eu, Maria Emilia 92 

Martins Ferreira, lavrei esta ata, Curitiba, 29 de setembro de 2015. 93 
 94 
 95 
 96 
 97 
 98 
 99 

Maria Emilia Martins Ferreira 100 
Sec. da Coordenação Matr. 204376 101 

Curso de Fisioterapia – BL/UFPR 102 
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 2 

ATA Nº 16 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 3 

27/10/2015 4 

 5 

 6 

 7 

 8 
Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, na 9 

sala de reuniões da direção do setor de Ciências Biológicas, do Centro Politécnico da UFPR, 10 

reuniram-se, sob a presidência da Professora Vera Lúcia Israel, Coordenadora do Curso de 11 

Fisioterapia, os professores: Anna Raquel Silveira Gomes, Ana Carolina Brandt de Macedo, Ana 12 

Márcia Delattre Zocolotti, Arlete Ana Motter, Ariani Cavazzani Szkudlarek, Raciele Ivandra 13 

Guarda Korelo, Sibele Yoko Mattozo Takeda e Silvia Regina Valderramas, professoras do curso 14 

de Fisioterapia, Djanira Aparecida da Luz Veronez, representante titular do Departamento de 15 

Anatomia, Katya Naliwaiko representante titular do Departamento de Biologia Celular, Miguel 16 

Noseda representante titular do Departamento de Bioquímica e a servidora técnico-17 

administrativo Maria Emilia Martins Ferreira para secretariar a reunião. Como representantes 18 

dos discentes estavam presentes os alunos: Madeline Luíza Ferreira Pivovarsky e Rogério de 19 

Souza Braga. Justificada a ausência dos professores: Fernando Dias, Janaína Menezes Zanoveli, 20 

Karin Braun Prado, Manoel Carlos Toth Quintilhan e Nina Amália Brancia Pagnan. Com o 21 

número legal de membros a Senhora Presidente declarou aberta a sessão para tratar assuntos 22 

descritos na sequência. Aprovação da ata da 15ª reunião do colegiado de 29/09/2015. A ata 23 

foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas. Na ORDEM DO DIA, na discussão dos itens. 1) 24 

Ordem do Dia. 1.1) Aprovação das datas e bancas dos concursos dos editais 25 

23075.093727/2015-49 e 23075.093729/2015-38. Foram aprovadas por unanimidade pelo 26 

colegiado as datas de início dos dois concursos da Fisioterapia previstos para a terceira e quarta 27 

semanas do mês de novembro e os docentes que comporão as bancas. O primeiro concurso cuja 28 

área de Conhecimento é FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NA INFÂNCIA E 29 

ADOLESCÊNCIA iniciará no dia 18/11/2015 e terá banca composta pelos seguintes docentes: 30 

TITULAR: Profa. Dra. Arlete Ana Motter, Profa. Dra. Raciele Ivandra Guarda Korelo, Profa. 31 

Dra. Djanira Aparecida da Luz Veronez, Prof. Dr. Paulo Cesar Barauce Bento e Profa. Dra. 32 

Raquel de Paula Carvalho como examinadora externa. SUPLENTE: Profa. Dra. Ariani 33 

Cavazzani Szkudlarek, Profa. Dra. Ana Marcia Delattre, Profa. Dra. Katya Naliwaiko, Profa. 34 

Dra. Joice Mara Facco Stefanello e Profa. Dra. Andréa L. Serio Bertoldi como examinadora 35 

externa, e o segundo concurso cuja área de Conhecimento é FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA 36 

MULHER E DO HOMEM iniciará no dia 23/11/2015. TITULAR: Profa. Dra. Arlete Ana 37 

Motter, Profa. Dra. Raciele Ivandra Guarda Korelo, Profa. Dra. Katya Naliwaiko, Profa. Dra. 38 

Neiva Leite e Profa. Dra. Fabiana Sperandio, como examinadora externa. SUPLENTE: Profa. 39 

Dra. Ana Carolina B. Macedo, Profa. Dra. Silvia Valderramas, Profa. Dra. Djanira Aparecida da 40 

Luz, Profa. Dra. Karen braun e Profa. Dra. Gesilani Júlia da Silva Honório como examinadora 41 

externa. 1.2) Aprovação da data de entrega das atividades formativas complementares 42 

2015. Foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado a data de 11/12/2015 para entrega das 43 

atividades formativas complementares. 1.3) Aprovação do parecer de mérito do projeto de 44 
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aprendizagem intitulado "Análise das repercussões da distonia cervical sobre a marcha 45 
humana, o equilíbrio, o medo de cair e o risco de quedas". O parecer de mérito do projeto de 46 

aprendizagem intitulado "Análise das repercussões da distonia cervical sobre a marcha humana, 47 

o equilíbrio, o medo de cair e o risco de quedas", das estudantes Ana Caroline Félix e Iara 48 

Penteado, sob orientação da profa. Sibele Y. Mattozo Takeda foi aprovado pelo colegiado. 1.4) 49 

Homologação do resultado da 3ª avaliação do Estágio probatório do Prof. Fernando Dias. 50 
A professora Sibele fez um relato sobre o resultado da 3ª avalição de estágio probatório do Prof. 51 

Fernando Dias, comentou que o professor atingiu a nota máxima em sua avaliação e elogiou o 52 

professor pela sua contribuição e dedicação. Aprovado por unanimidade. 1.5) Processo de 53 

criação do departamento de Funcionalidade Humana. A professora Vera fez um relato sobre 54 

o andamento da criação do departamento do curso de Fisioterapia e informou que na reunião do 55 

Pleno Setorial a Profa. Ana Lúcia Tararthuch, Chefe do Departamento de Fisiologia, pediu vista 56 

do processo e solicitou que lhe fosse enviado um documento com aprovação do colegiado que 57 

contivesse o número de docentes doutores que comporão o departamento, uma justificativa do 58 

nome do departamento, a profa. Ana Lúcia ressaltou que o nome previamente escolhido pode ser 59 

modificado, e uma manifestação da profa. Ana Márcia solicitando alocação ao novo 60 

departamento. A profa. Vera constatou que o número de docentes doutores que comporão o novo 61 

Departamento serão onze docentes, sendo uma mestre com prazo de conclusão de seu doutorado 62 

previsto para 2016/1, dez doutoras, sendo duas vagas a serem preenchidas com os concursos de 63 

novembro de 2015. A profa. Ana Márcia leu o seu termo solicitando sua alocação ao 64 

departamento a ser criado e entregou à secretária para anexar ao processo. A profa. Vera, então, 65 

questionou os conselheiros quanto ao nome do novo departamento. Após alguma discussão foi 66 

decidido alterar o nome previamente escolhido, Departamento de Funcionalidade Humana, para 67 

Departamento de Prevenção e Reabilitação, sugerido pela professora Djanira. 1.6) Parecer do 68 

Processo de distribuição de dois docentes. A profa. Raciele relatou o processo de solicitação 69 

de redistribuição para o curso de Fisioterapia da UFPR dos docentes Camila Ferreira Leite e 70 

Shamyr Sulyvan de Castro lotados na Universidade Federal de Juiz de Fora-MG e Universidade 71 

Federal do Triângulo Minineiro-MG respectivamente. Após apresentação dos documentos, o 72 

colegiado do curso de Fisioterapia não manifestou interesse para redistribuição de vaga. 1.7) 73 

Cronograma de reposição das aulas devido à greve. A professora Vera informou que as 74 

professoras fisioterapeutas não aderiram à greve, assim, não precisam apresentar cronograma de 75 

reposição. Relatou que os professores, Nina Pagnan, do Departamento de Genética, Manoel 76 

Quintilham, do Departamento de Biologia Celular, Djanira Veronez, do Departamento de 77 

Anatomia, e Fernando Dias, do Departamento de Fisiologia, apresentaram seus cronogramas de 78 

reposição. Os cronogramas foram aprovados. Os demais professores Miguel Noseda e Janaína 79 

Zanoveli dos Departamentos de Bioquímica e Farmacologia respectivamente não tem aula este 80 

semestre no curso de Fisioterapia. 1.8) Alteração do Regimento de PA/TCC. A profa. Anna 81 

Raquel relatou que diante das solicitações de alguns alunos em dar continuidade em seus PA´s 82 

mesmo após os outros componentes de seus grupos terem desistido ou trancado o curso, ficou 83 

decidido na 14ª reunião do colegiado ocorrida em 25/08/2015 que seria formada uma comissão 84 

composta pelas professoras Anna Raquel Siveira, Djanira Veronez e pelo discente Breno Monte 85 

Serrat para analisar a alteração do Art. 3º que “O projeto de aprendizagem e TCC deverão ser 86 

desenvolvidos em duplas, trios ou quartetos de estudantes” do §1 do Regulamento de TCC e PA 87 

do Curso de Fisioterapia. A profa. Anna Raquel informou que a comissão decidiu retirar do 88 
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referido artigo as duplas. Assim, o Art. 3ª ficou da seguinte forma: “O projeto de aprendizagem e 89 

TCC deverão ser desenvolvidos em trios ou quartetos de estudantes”. Ainda por solicitação do 90 

colegiado a palavra “monográfico” foi retirada do texto do Regimento. A alteração foi aprovada. 91 

Ficou definido que a aprovação das indicações de orientador/co-orientador/colaborador de 92 

PA/TCC da turma 2015 será discutida no colegiado do dia 15 de dezembro e a data limite para 93 

os alunos entregarem o Anexo 1- Solicitação de Orientador do Regimento de TCC e PA ficou 94 

para o dia 08/12/2015. 1.9) Alteração de dia da semana e horário da disciplina Fisioterapia 95 

musculoesquelética II para Turma 2014 em 2016/1. Após verificação do horário 2016/1, o 96 

Colegiado aprovou a alteração solicitada pela profa. Anna Raquel. A disciplina mudou de 97 

segunda-feira para quarta-feira no mesmo horário. 1.10) Inclusão da alunas em PA. A profa. 98 

Ana Carolina solicitou a inclusão da aluna Jéssica Hosana de Paula no PA intitulado 99 

“Prevalência de Lesões em Jogadores de Futebol Americano na cidade de Curitiba e Região 100 

Metropolitana” sob sua orientação e a profa. Sílvia solicitou a inclusão da aluna Ana Flávia 101 

Nadalin no PA "Associação entre a capacidade funcional de exercícios e qualidade de vida em 102 

pacientes com mucoviscidose" sob sua orientação. Alterações aprovadas. 2. Comunicações. 2.1) 103 

Calendário 2016 (20 semanas). A profa. Vera informou que o calendário 2016 ainda não foi 104 

divulgado. 2.2) Agradecimento à comissão da organização da X Jornada. A profa. Vera fez 105 

um agradecimento à comissão organizadora da X Jornada Acadêmica da Fisioterapia em especial 106 

às professoras Ana Carolina, Sílvia e Raciele. 2.3) Licitações/FDA. A profa. Vera informou a 107 

situação das licitações e FDA para a compra de bibliografia e de equipamentos. 2.4) Prof. 108 

Manoel assume a coordenação no mês de novembro. A profa. Vera informou que o professor 109 

Manoel assume a coordenação no mês de novembro. 2.5)Avaliação 2015/1 pelos estudantes. A 110 

profa Vera informou que na reunião do colegiado de dezembro será apresentada a análise das 111 

respostas dos questionários de 2014 e então será encaminhado para os alunos o questionário para 112 

avaliação 2015/1. Não havendo mais manifestações e nenhum assunto a tratar, declarou-se 113 

encerrada a reunião às dezessete horas e vinte minutos, na qual eu, Maria Emilia Martins 114 

Ferreira, lavrei esta ata, Curitiba, 27 de outubro de 2015. 115 
 116 
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24/11/2015 5 

 6 

 7 

 8 

 9 
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta 10 

minutos, na sala de reuniões da direção do setor de Ciências Biológicas, do Centro Politécnico da 11 

UFPR, reuniram-se, sob a presidência do Professor Manoel Carlos Toth Quintilham, Vice-12 

Coordenadora do Curso de Fisioterapia, os professores: Anna Raquel Silveira Gomes, Ana 13 

Carolina Brandt de Macedo, Arlete Ana Motter, Ariani Cavazzani Szkudlarek, Raciele Ivandra 14 

Guarda Korelo, Sibele Yoko Mattozo Takeda e Silvia Regina Valderramas, professoras do curso 15 

de Fisioterapia, Katya Naliwaiko representante titular do Departamento de Biologia Celular, 16 

Miguel Noseda representante titular do Departamento de Bioquímica, Janaína Menezes Zanoveli 17 

representante titular do Departamento de Farmacologia e a servidora técnico-administrativo 18 

Maria Emilia Martins Ferreira para secretariar a reunião. Como representantes dos discentes 19 

estavam presentes os alunos: Madeline Luíza Ferreira Pivovarsky e Rogério de Souza Braga. 20 

Justificada a ausência dos professores: Djanira Aparecida da Luz Veronez, Fernando Dias, Karin 21 

Braun Prado, Nina Amália Brancia Pagnan e Vera Lúcia Israel. Com o número legal de membros 22 

o Senhor Presidente declarou aberta a sessão para tratar pauta única. Aprovação da ata da 16ª 23 

reunião do colegiado de 27/10/2015. A ata foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas. 24 

PAUTA ÚNICA: Aprovação do resultado do concurso para área FISIOTERAPIA 25 
NEUROFUNCIONAL NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. A profa. Raciele relatou o 26 

resultado do concurso de 01 (uma) vaga na carreira do magistério de ensino superior, na classe 27 

de Adjunto A, Nível I, regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais em Dedicação 28 

Exclusiva, área de conhecimento: Fisioterapia Neurofuncional na Infância e Adolescência, 29 

conforme edital 400/15-PROGEPE. Houveram 7(sete) inscritos, 1(uma) inscrição indeferida, 5 30 

(cinco) candidators compareceram para a prova escrita e desses 2 (dois) foram aprovados para a 31 

prova didática. Uma candidata foi aprovada e passou para a avaliação e defesa do currículo. A 32 

candidata aprovada foi TALITA GIANELLO GNOATO ZOTZ. Aprovado por unanimidade. 33 

Não havendo mais manifestações e nenhum assunto a tratar, declarou-se encerrada a reunião às 34 

dezesseis horas, na qual eu, Maria Emilia Martins Ferreira, lavrei esta ata, Curitiba, 24 de 35 

novembro de 2015. 36 
 37 
 38 
 39 
 40 

Maria Emilia Martins Ferreira 41 
Sec. da Coordenação Matr. 204376 42 

Curso de Fisioterapia – BL/UFPR 43 
 44 
 45 

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


                                                                                                              

Centro Politécnico - CEP: 81531-990 – Curitiba/PR 
Telefones: (41) 3361-1699 
www.ufpr.br/cfisio@ufpr.br 

 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Ciências Biológicas 
Coordenação do Curso de Fisioterapia 

  

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

FISIOTERAPIA 26/11/2015 2 

 3 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, 4 

na sala de reuniões da direção do setor de Ciências Biológicas, do Centro Politécnico da UFPR, 5 

reuniram-se, sob a presidência do Professor Manoel Carlos Toth Quintilham, Vice-Coordenador 6 

do Curso de Fisioterapia, os professores: Anna Raquel Silveira Gomes, Ana Carolina Brandt de 7 

Macedo, Ana Márcia Delattre Zocolotti, Ariani Cavazzani Szkudlarek, Raciele Ivandra Guarda 8 

Korelo, Sibele Yoko Mattozo Takeda e Silvia Regina Valderramas, professoras do curso de 9 

Fisioterapia, Katya Naliwaiko representante titular do Departamento de Biologia Celular, 10 

Djanira Aparecida da Luz Veronez representante do Departamento de Anatomia, Janaína 11 

Menezes Zanoveli representante titular do Departamento de Farmacologia e a servidora técnico-12 

administrativo Maria Emilia Martins Ferreira para secretariar a reunião. Como representantes 13 

dos discentes estava presente a aluna: Madeline Luíza Ferreira Pivovarsky. Justificada a ausência 14 

dos professores: Fernando Dias, Karin Braun Prado, Miguel Noseda, Nina Amália Brancia 15 

Pagnan e Vera Lúcia Israel. Com o número legal de membros o Senhor Presidente declarou 16 

aberta a sessão para tratar assuntos descritos na sequência. Aprovação da ata da 17ª reunião do 17 

colegiado de 24/11/2015. A ata foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas. Na ORDEM DO 18 

DIA, na discussão dos itens. 1) Ordem do Dia. 1.1) Aprovação do resultado do concurso para 19 

área FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM. A profa. Raciele relatou 20 

o resultado do concurso de 01 (uma) vaga na carreira do magistério de ensino superior, na classe 21 

de Adjunto A, Nível I, regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais em Dedicação 22 

Exclusiva, área de conhecimento: Fisioterapia na Saúde da Mulher e do Homem, conforme edital 23 

400/15-PROGEPE. Houve 8 (oito) inscritos, 2(duas) inscrições indeferidas, 4 (quatro) 24 

candidatos compareceram para a prova escrita e desses 3 (três) foram aprovados para a prova 25 

didática. Duas candidatas foram aprovadas e passaram para a avaliação e defesa do currículo. A 26 

candidata aprovada em primeiro lugar foi RUBNEIDE BARRETO SILVA GALLO e em 27 

segundo lugar SILVIA REGINA SHIWA. Aprovado por unanimidade. 1.2) Estágio 28 

Obrigatório e frequência regular.. A professora Djanira na qualidade de representante do Setor 29 

de Ciências Biológicas na Coordenação Geral de Estágios trouxe para o colegiado o 30 

questionamento da CGE referente ao entendimento dos docentes no que diz respeito à 31 

“frequência regular” dos alunos. Após ampla discussão, os docentes concordaram que, conforme 32 

o próprio Projeto Pedagógico do Curso de Fisioterapia prevê, é considerado como frequência 33 

regular e requisito para cursar o estágio obrigatório o aluno ter cursado e ser aprovado em todas 34 

as disciplinas obrigatórias do curso. Os docentes ressaltaram que o trancamento do curso ou a 35 

realização de intercâmbio em período antecedente não caracterizaria uma frequência irregular 36 

desde que tais situações estejam amparadas pelas resoluções e normas pela UFPR. Não havendo 37 

mais manifestações e nenhum assunto a tratar, declarou-se encerrada a reunião às dezesseis 38 

horas, na qual eu, Maria Emilia Martins Ferreira, lavrei esta ata, Curitiba, 26 de novembro de 39 

2015. 40 
 41 
 42 
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ATA Nº 18 DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 4 

15/12/2015 5 

 6 

 7 

 8 

 9 
Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, na 10 

sala de reuniões da direção do setor de Ciências Biológicas, do Centro Politécnico da UFPR, 11 

reuniram-se, sob a presidência da Professora Anna Raquel Silveira Gomes, decana do Curso de 12 

Fisioterapia, os professores: Ana Carolina Brandt de Macedo, Ana Márcia Delattre Zocolotti, 13 

Arlete Ana Motter, Ariani Cavazzani Szkudlarek, Raciele Ivandra Guarda Korelo e Sibele Yoko 14 

Mattozo Takeda, professoras do curso de Fisioterapia, Anderson J. Martino Andrade 15 

representante suplente do Departamento de Fisiologia, Janaína Menezes Zanoveli representante 16 

titular do Departamento de Farmacologia, Jaime Paba representante suplente do Departamento 17 

de Bioquímica, Nina Amália Brancia Pagnan representante titular do Departamento de Genética 18 

e a servidora técnico-administrativo Maria Emilia Martins Ferreira para secretariar a reunião. 19 

Como representante dos discentes estava presente a aluna: Madeline Luíza Ferreira Pivovarsky. 20 

Justificada a ausência dos professores: Karin Braun Prado, Katya Naliwaiko, Djanira Veronez e 21 

Manoel Carlos Toth Quintilham e Silvia Valderramas. Foi incluída a seguinte comunicação: 2.6) 22 

Parceria com a Procuradoria-Geral do Estado. Com o número legal de membros a Senhora 23 

Presidente declarou aberta a sessão para tratar assuntos descritos na sequência. Aprovação da ata 24 

da reunião extraordinária do colegiado de 26/11/2015. A ata foi aprovada por unanimidade e sem 25 

ressalvas. Na ORDEM DO DIA, na discussão dos itens. 1) Ordem do Dia. 1.1) Aprovação da 26 

COE do curso de Fisioterapia. Foi relatado que de acordo com o Regimento de Estágio do 27 

Curso o vice-coordenador do curso assume a coordenação da Comissão de Orientação de 28 

Estágio-COE, no entanto, devido à aposentadoria do Prof. Manoel Quintilham, a profa. Vera 29 

Israel na condição de coordenadora do curso se dispôs a assumir essa função até o fim do seu 30 

mandato. Foram propostos os seguintes nomes para compor a COE: Arlete Ana Motter, Ana 31 

Márcia Delattre, Ariani Szudlarek e Silvia Valderramas. A composição da COE foi aprovada por 32 

unanimidade. 1.2) Aprovação final do horário 2016/1. Após alguma discussão o horário  33 

2016/1 foi aprovado com pendência de confirmação do horário da disciplina do Departamento de 34 

Biologia Celular e do ajuste da disciplina Fisioterapia na promoção e prevenção da profa. Ariani. 35 

1.3) Aprovação das atividades da semana de integração dos calouros. A profa. Arlete 36 

apresentou o cronograma de atividades da semana de integração dos calouros previsto para os 37 

dias 16 e 17 de fevereiro. Foi alertado à representante discente que cabe a responsabilidade de 38 

organizar a Semana de Integração e a Jornada Acadêmica aos estudantes do curso. Aprovado por 39 

unanimidade. 1.4) Análise pedagógica do questionário de avaliação discente das disciplinas e 40 

docentes de 2014. A profa. Ariani fez um relato da análise pedagógica do questionário de 41 

avaliação discente das disciplinas e docentes para o segundo semestre de 2014. A profa. Ariani 42 

entregou o relatório com a análise para o representante de cada departamento que foi avaliado. 43 

1.5) Aprovação das datas das reuniões colegiado e NDE 2016. As datas propostas: NDE 16/02 44 
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- 15/03 - 19/04 – 17/05 - 21/06 - 19/07 -23/08 - 20/09 - 18/10 - 22/11 - 20/12 e COLEGIADO 45 

23/02 - 29/03 - 26/04 - 31/05 - 28/06 - 26/07 - 30/08 - 27/09 - 25/10; 29/11 - 20/12, foram 46 

aprovadas por unanimidade. 1.6) Aprovação da planilha de orientações de PA T2015. A 47 

profa. Anna Raquel apresentou a planilha contendo os orientadores, co-orientadores e 48 

colaboradores dos Projetos de Aprendizagem da turma 2015. Após ampla discussão foram 49 

definidos e aprovados os orientadores dos PA´s. Foi solicitado pelos professores das disciplinas 50 

básicas que a planilha lhes fosse encaminhada para análise e possível colaboração nos referidos 51 

trabalhos. A planilha foi aprovada por unanimidade. Documento anexo. 1.7) Homologação do 52 

resultado da 1ª avaliação do Estágio probatório da Profa. Ana Carolina Brandt de Macedo. 53 
A professora Raciele fez um relato sobre o resultado da 1ª avalição de estágio probatório da 54 

Profa. Ana Carolina Brandt de Macedo, comentou que a professora atingiu a nota máxima em 55 

sua avaliação e elogiou a professora pela sua contribuição e dedicação. Aprovado por 56 

unanimidade. 1.8) Previsão de disciplinas optativas para 2016. A secretaria Maria Emilia 57 

informou que encaminhou para os departamentos a consulta para disciplinas optativas mas não 58 

obteve resposta. A secretária informou que encaminhará a consulta novamente para os 59 

professores das disciplinas. 2. Comunicações. 2.1) Calendário 2015 e 2016. O calendário para 60 

2016 já foi divulgado pela PROGEPE e se encontra também no site do curso. 2.2) Questionários 61 

2015/1 e 2015/2. A secretária Maria Emilia informou que o questionário de avaliação está em 62 

fase de adequação e finalização. 2.3) Contratação das novas docentes. A secretaria Maria 63 

Emilia informou que o processo solicitando a nomeação das docentes aprovadas no último 64 

concurso já foi enviado para a PROGEPE. 2.4) Situação da criação do Departamento de 65 

Prevenção e Reabilitação CEPE-COUN. Na próxima quinta-feira o processo passará na 66 

reunião do COUN e então já será possível iniciar a organização de eleição para o departamento. 67 

2.5) Alterações da resolução 37/97. Foi comentado sobre a discussão levantada pelo CEPE para 68 

baixar a média para 50 a pedido do curso de matemática. O Setor de Ciências Biológicas não 69 

concorda com essa alteração. 2.6) Parceria com a Procuradoria-Geral do Estado. A profa. 70 

Arlete informou sobre a cooperação técnica que está pleiteando entre a UFPR e a Procuradoria 71 

Geral do Estado objetivando uma parceria institucional para aulas práticas na área de ergonomia 72 

do trabalho. Não havendo mais manifestações e nenhum assunto a tratar, declarou-se encerrada a 73 

reunião às dezessete horas e vinte minutos, na qual eu, Maria Emilia Martins Ferreira, lavrei esta 74 

ata, Curitiba, 16 de dezembro de 2015. 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
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