
PROCESSO 1064/037 - CEFID/UDESC   

AMPLIAÇÃO DE CARGA HORARIA 

INTERESSADO: PROP. PATRICIA COSSETIN TEIXEIRA 

HISTORICO 

Em 15/08/2003 a profa. Patricia Cossetin Teixeira solicita ao Dpto. de PreVençãO, AvaliaçãO e 

Reabilitação do CEFID a ampliação de carga horária de 20 para 40 horas por estar assumindo 

urna nova disciplina no Curso de GraduaçãO em Fisioterapia, Cinesioterapia, com 9 créditos 

alem da disciplina de Fisioterapia Preventiva II, com 6 créditos, e um projeto de pesquisa em 

andamento. Anexou planilha do Plano Individual de Trabalho. 

Foi aprovado no Departamento de Prevenção, Avaliação e Reabilitação em reunião de 

18/08/2003, após cumpridas diligencias solicitadas pelo relator. Foi aprovado no Conselho de 

Centro em reunião de 13/11/2003. Encaminhado a PROEN em 19/11/2003, esta remeteu 0 

processo a PROPED em 04/12/2003para analise quanto as atividades de pesquisa. 

Encontradas divergências pela PROPED, retomou 0 processo a PROEN que 0 baixou em 

diligencia ao Centro em 19/12/2003. Atendidas as diligencias (novo PIT) 0 processo retomou a 

PROEN. 

Na Instrução Técnica da PROEN, consta que, sanadas as incorreções, a solicitação está de 

acordo com as normas de ampliação de Regime de Trabalho - Resolução 001/200l - 

CONSEPE. 

ANALISE 

O pedido de ampliação de carga horária apresentada pela professora, de acordo com a 

instrução técnica da Coordenação de Capacitação e MovimentaçãO Docente da PROEN, 

cumpre todas as exigências da resolução 001/2001 CONSEPE. 

A necessidade de ampliação e motivada por estar assumindo em caráter definitivo disciplina no 

curso de graduação em Fisioterapia. 

Apresentou Plano Individual de Trabalho justificando a ampliação. 

A professora possui titulo de Mestre. 

A professora em vias de ser credenciada em disciplinas da área de conhecimento no curso de 

Fisioterapia. 

A professora apresentou declaraçãO de que nãO ira se aposentar nos pr6ximos 5 anos, não se 

encontra em estágio probatório e não esta respondendo processo disciplinar. 

VOTO 



Diante do exposto, somos de parecer favorável a ampliação de Regime de Trabalho de 20 para 

40 horas da professora Patricia Cossetin Teixeira, a partir de 01/03/2004. 


