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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NUCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
Ata da décima reunião extraordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Fisioterapia.

realizadano dia 22 de junho de 2015. às 16h00min.na
sala 308 do Campus Araranguá.
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No dia vinte e dois de .junho de dois mil e quinze. às dezesseishoras. na sala 308 do Campus
Araranguá: reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso de
graduação em Fisioterapia. devidamente convocados: professora Danielle SoaremRocha Vieira.
professora Gisele Augustini Lovatel, professora Heloyse Unam Kuriki. prof'essoraPojiana
Penasso Bezerra. professor Rafae] Inácio Barbosa. professores convidados Viviane de Menezes
Cáceres. Aderbal Silva Aguçar Júnior sob a Presidência da professora Núbia Carelli Pereira de

A't'falar.coordenadorado Curso de Graduaçãoem Fisioterapia,que culnprinlentoua todose

havendo quórum. deu por aberta à reunião. A seguir. a professora Núbla Carelli submeteu à
pauta para apreciação com os seguintes itens: ]tem ]: Análise dos conteúdos curriculares das
disciplinas de Neurofisiologia, Cinesiologia e Fisiologia. Item 2: Análise/elaboraçãodas
ementasdas disciplinas Fisioterapia Preventiva. Estágios Curriculares Obrigatórios. Nivelamento
e Estágio Observacional. Item 3: Apresentaçãodas bibliograílas básicas e complementaresdas
disciplinas de Genética. Fundamentos de Fisioterapia. Legislação e Administração Profissional.
Cinesiologia 1: Cinesiologia 11:Fisioterapia Preventiva. Pskologia. Desenvolvimento Humano.
Fisiologia do Exercício, Fisioterapia em Pediatria T. Fisioterapia em Pediatria ]]. Fisioterapia en]
Traumato-Ortopedia 11.Estágios Curriculares Obrigatórios e Estágio Obseivacional e disciplinas

optativas. Item 4: Análise da matriz curricular proposta para o currículo 2016. 1. Item 5: Análise
dos p[anos de ensino das disciplinas de Fundamentosde Ortopedia, Estágios. TCC ] e TCC ]] do
semestre 2015.2. Item 6: Solicitação de mudança de horário do semestre 2015.2 da Pi'of'a.
Rafaela Moreira. Após. colocado em votação a pauta foi aprovada por tuaanimidade.A seguir. a
prosa. Núbia prosseguiu a retmião passando a discutir o Item 1: Análise dos conteúdos

curriculares das disciplinas de Neurofisiologia, Cinesiologia e Fisiologia. A prof'a.Núbia leu
as ementasde cada uma das disciplinas. A prosa. Viviane disse que não entendeuo porquê do
ponto de pauta porque .já havia discutido com a prosa. Gisele sobre a divisão do conteúdo entre
as disciplinas. Além disso, disse que não tem como não abordar a Neuroãisiologia na disciplina
de Fisiologia. A prosa. Gisele disse que não leciónou nada de novo na disciplina d:e
Neuroütsiologia. pois os alunos haviam visto o conteúdo. A prosa. Núbia apresentou o plano de
ensino do l)rof. Aderbal antes e após as modiílcações de conteúdo e o prof'essor retirou o
conteúdo relacionado à Neurofisiologia; mais precisamente da contrição muscular. da disciplina
de Cinesíologia 1. A prosa. Núbia sugeriu que o prof. Aderbal acrescente maior conteúdo prático

na sua disciplina. A prosa. Heloyse expôs que na ementa da disciplina de BiofTsica f'oi
acrescentado conceitos de torque. A prosa. Núbia conferiu o plano de ensino da BiofTsica e fbi
-,eriflcado que os conteúdos se complementam e 1lãose sobrepõem. Ena relação as disciplinas de
Neuroflsiologia e Fisiologia: as professoras irão reestruturaro conteúdo programática e os planos
de ensino serão passados para aprovação em outra reunião ordinária. Na sequência passaram a
analisar o Item 2: Análise/elaboração das ementas das disciplinas Fisioterapia Preventiva,

Estágios Curriculare! Obrigatl#ios, Nivelamento e Estágio Observacional. A prata. Núbia
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disse que como as disciplinas Fisioterapia Preventiva e Saúde Pública apresentam ementas muito
similares, há necessidade de discussão dessas ementas. Os professores discutiram as ementas das
duas disciplinas. Em seguida, elaboraram em conjunto a ementa da disciplina de Nivelamento l
e a ementa da disciplina de Estágio Observacional. Depois, foram elaboradas, as ementas das

disciplinasde estágio i)brigatóriopara a 8' fase. A seguir, item 3: Apresentação das
bibliograHxasbásicas e complementaresdas disciplinas de Genética, Fundamentos de
Fisioterapia, Legislação e Administração Profissional, Cinesiologia 1, Cinesiologia ll,
Fisioterapia Preventiva, Psicologia, Desenvolvimento Humano, Fisiologia do Exercício,
Fisioterapia em Pediatria 1, Fisioterapia em Pediatria 11, Fisioterapia em TraumatoOrtopedia 11,Estágios Curriculares Obrigatórios e Estágio Observacional e disciplinas

optativas. A prosa. Gisele apresentoutodos os ajustese sugestõesdas referênciasbibliográficas
dessas disciplinas e a Prosa. Núbia irá enviar para todos os professores das disciplinas para
realizar os ajustes necessários. Posteriormente, Item 4: Análise da matriz curricular proposta
para o currículo 2016.1. A prosa. Núbia disse que enviou para todos os professoresa matriz
curricular para 2016.1 que foi discutida previamentepara o NDE. A matriz foi apresentadae
novamente discutida pelo NDE. Foi levantada a necessidade de dividir a disciplina de
Imagenologia entre os professores das diferentes áreas, bem como a disciplina de Fundamentos
de Fisioterapia.Aprovado por unanimidade.Após, item 5: Análise dos planos de ensino das
disciplinas de Fundamentos de Ortopedia, Estágios, TCC l e TCC ll do semestre2015.2.
Foram analisados os'planos de ensino das disciplinas Fundamentos de Ortopedia, TCC l e 11.Foi
elaborada a ementa da disciplina Fundamentos de Ortopedia, TCC 1, TCC ll e Estágio VII. A
prosa. Núbia sugeriu que o Prof. Rafael inclua duas referências digitais na bibliografia
complementar.Os professores foram novamente orientados a comprar novos livros. Por fim,
item 6: Solicitação de mudança de horário do semestre2015.2da Profa. Rafaela Moreira.
A prosa. Núbia leu a solicitação da Prosa. Rafaela enviada por e-mail solicitando a modiâcação
no dia que a professora ficaria no estágio e nessa argumentaçãoa professora destacou que os
alunos não ficariam prejudicados uma vez que-outra professora iria lesionar no dia proposto.
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.Não havendo mais nada a ser discutido, a
Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 18h00min, da
qual, para constar, eu, Danielle Soares Rocha Vieira, professora, subcoordenadorado curso,
lavrei a presenteata
ata que
que: se
se aprovada
aprovad?7seráassinadapelos presentes.Araranguá, 22 de junho de
2015
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