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ATA N' OI DA REUNIÃOEXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da primeirareunião do NDEdo Curso de Graduação
em Fisioterapia, realizada no dia 09 de outubrode 2013,
às 14 horas e 30 minutos,na sala 303 bloco A - do
Campus Araranguá.
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No dia nove de outubro do ano de dois mil e treze, àsquatorze horas e trinta minutos, na sala 303
bloco A do Campus Jardim das Avenidas - Araranguá reuniram-se os seguintes membros do
Núcleo Docente estruturante - NDE do curso de graduação em Fisioterapia, devidamente
convocados:Professor Rafael Cypriano Dutra,professor Aderbal Silva Aguçar Junior, professora
Danielle Soares Rocha Vieira, professora Gisele AgustiniLovatel, professora
HeloyseUliamKuriki, professora Janaina Medeiros de Souza, professora Poliana Penasso Bezerra
e professora convidada Viviane de Menezes Caceres sob a Presidência do primeiro. A professora
Núbia Carelli Pereira de Avelar justificou antecipadamente sua ausência, estando devidamente
afastada da universidade na presente data (licença gala). Na sequência, a prof. Rafael
cumprimentou a todos e,havendo quórum,deu por aberta a reunião, com os seguintes itens de
pauta: Item l :Aprovação do novo PPP da Fisioterapia (atualização de ementas e bibliografia).
Item 2: Outros que surgirem. No Item l :Aprovação do novo PPP da Fisioterapia (atualização de
ementas e bibliografia). Inicialmente, o Prof. Rafael sugeriua substituição da disciplina de
Fisioterapia Desportiva (optativa) pela disciplina de Fisiologia do exercício. Porém, ao se
conflitar as ementas o Prof. Aderbal observou que as disciplinas não possuem os mesmos
objetivos. Prof. Adebal relatou que a ementa da disciplina "Exercício físico e reabilitação" trata
dos mesmos objetivos da disciplina de Fisiologia do exercício. Desta maneira, foi acatada pelo
NDE a suspensão da disciplina "Exercício físico e reabilitação" que será suprida pela disciplina
supracitada. A Prosa. Janaína sugeriu a implantação de uma disciplina optativa de
Metodologia científica", porém, revisando as ementas o NDE observou que o conteúdo é

contemplado na disciplina de "Saúde Pública 11". 0 mesmo será averiguado por parte deste
núcleo para verificar se há necessidade de uma disciplina específica para tratar deste assunto. Foi
ainda sugerida, pelas Prosas. Gisele e Poliana, a criação de uma disciplina optativa denominada
Tópicos avançados em Neurociências e Reabilitação"; a mesma foi recomendada, pelo Prof.

Rafael, a ser inserida na disciplina já existente de "Tópicos avançados em Fisioterapia", que
possui flexibilidade de ementa que permita inserir este conteúdo. Nesta reunião foram revisadas
as ementas das disciplinas do plano pedagógico do curso e as referências básicas e
complementares das mesmas. Todas as ementas foram lidas e revisadas com relação à
continuidade dos conteúdos nas disciplinas afins, redundância de conteúdo e contemplação
adequada aos conteúdos programáticos. As referências foram analisadas e adequadas em relação
à disponibilidade na biblioteca e quantidade de referências básicas e complementares de acordo
com as recomendações do MEC. As alterações foram aprovadas por unanimidade. Item 2: outros
que surgirem. Não havendo mais nada a ser discutido, o Professor Rafaelagradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a reunião às 17horas horas e 30 minutos, da qual, para constar, eu,
MárciaElida Domingos Prudência, Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei ..i.,g
a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 09 de outubro d: 201 3./.i;L9õ'P''
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