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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁR]A DO NUCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
Ata da décima primeira reunião extraordinária do Núcleo
Docente

Estruturante

do

Curso

de

Graduação

em

Fisioterapia. realizadano dia 05 de outubro de 2015. às
161]30min. na sala 308 do Campus Araranguá.
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No dia cinco de outubro de dois mil e quinze. às dezesseis horas e trinta minutos. na sala 308 do
Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso
de graduação em Fisioterapia. devidamente convocados: professora Adriana Neves dos Santos.
professora Danielle Soares Rocha Vieira. professora Heloyse Unam Kuriki. professora Poliana
Penasso Bezerra. professor Rafael Inácio Barbosa: sob a Presidência da professora Núbia Carelli
Peneira de Avelar. coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a

todos e havendo quórum. deu por aberta à reunião. A seguir. a professora Núbía Carellí
subi-meteu
à pauta para apreciação com os seguintesitens: ]tem ] : Aprovação das atas das 8". 9" e
10' Reuniões Ordinárias e 10' Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante: Item 2:

Aná[ise da propostade horários para o semestre]etivo 2016.]; ]tem 3: Análise das propostas
para disciplinas de verão; Item 4: Informes sobre considerações do novo PPC do Curso de
Fisioterapia pelo Departamento de Ensino. Após. colocado em votação a pauta foi aprovada por

unanimidade.
A seguir.a prosa.Núbiaprosseguiu
a reuniãopassalldo
a discutiro Item l:

Aprovação das atas das 8', 9' e 10' ReuniõesOrdinárias e 10' Reunião Extraordinária do

Núcleo Docente Estruturante. Sem nenhuma consideração: as atas foram todas aprovadas pol
unanimidade e assinadas pejos presentes. Na sequência passaram a analisar o Item 2: Análise da
proposta de horários para o semestre ]etivo 20]6.1. A professora Núbia apresentoua proposta
pat'a o 1lorário do semestre 2016.]. explicou que para alocação das horas e dos professores.
inicialmente. foram elencados os horários da oitava e nona fases. que contemplam os estágioscuUascargas-horárias são elevadas. Falou que foram realizadas as seguintes modificações: saída

da professora Janeisa das disciplinas Fisioterapia Dermato-funcionale Fisioterapia em

Reumatologia para supervisionar o estágio da Saúde da Mulher. Saída da prof'essoraMirieli da
Anatomia l para assumir as disciplinas Fisioterapia em Reumatologia e Fisioterapia Del'matoFunciona]. Disse que como as professoras Rafaela e Janaína estarão afastadas. as seguintes
disciplinas ficariam descobertas:DesenvolvimentoHumano. Estágio em Pedi.atria.Fisioterapia
em Pediatria [ e Pediatria ]]: Fisioterapia Preventiva, Legis]ação. Patologia e Prótese e Orteses.
Contudo. o Departamento de Ensino informou que para prof'essores com afastamento para
formação tem-se conseguido substitutos. O NDE sugeriu para um prof'essor substituto
(afastamentoprosa. .Tanaina)fossem alojadas as seguintesdisciplinas: Atenção a portadores de
necessidade especiais (optativa), psicomotricidade (optativa), Acompanhamento Pediatl'ia.
Desenvolvimento Humano e Pediatria 11. E, para o segundo professor substituto (afastamento
prf'a. Rafaela) fossem alojadas as disciplinas: Pediatria 1, Fisioterapia Preventiva. Legislação e
Prótese e Ortese. A prosa. Heloyse sugeriu alterar o horário de BMTA de quarta de manhã para
quarta à tarde, para quarta de manhã permanecer livre para participação em reuniões (colegiado.

NDE. departamento),pois este é o horário livre da maioria dos docentes.Ainda. para efeitos
didáticos. sugeriu colocar a prática da turma A de Ci.nesioteraplapara quinta-feira. .juntamente
com a turma B. Com relação ao horário da 6' fase: a disciplina de Atenção a Portadores de

.
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Necessidades especiais terá seu horário ajustado conforme horário do professor que assumirá a
disciplina. .Continuará descoberta a disciplina de Patologia. Caso o professor Rafael Dutra saia
para o pós-doutorado a Patologia 6caria coberta pelo seu substituto. Com as alterações sugeridas
o NDE aprovou, por unanimidade, o horário sugerido pela coordenação. A seguir, item 3:

Análise das propostas para disciplinas de verão. A prosa. Núbia expôs a previsão das
disciplinas a serem ofertadas entre 15/02 e l0/03 pelos professores que não têm direito à férias
neste período, com a seguinte distribuição: .Alethéia: Epidemiologia, Filosofia ou Sociologia;

Ana Carolina: Atenção à Portadoresde NecessidadeEspeciais; Ana Inês: Exercíci(i Físico e
Reabilitação; Suzana: Avaliação do desenvolvimentoinfantil; Roberta e Morgana: Ergonomia;
cone e Janeisa: Metodologia; Alexandre: Desportiva. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade.Posteriormente,
Item 4: Informes sobre consideraçõesdo novo PPC do Curso
," de Fisioterapia pelo Departamento de Ensino. A prosa.Núbia comentouque a prosa. Teresa
Cristina telefonou na ultima sexta-feira, elogiou o .PPC, mas fez algumas recomendações para
melhorar o PPC, como deixar mais claras algumas informações de onde são abordados
conteúdos de direitos humanos, educação ambiental e ética. Por Him, não havendo mais nada a
ser discutido, a Professora Núbia agradeceua presença de todos e deu por encerrada a reunião às
18h00min, da qual, para constar, eu, Danielle Soares Rocha Vieira, professora, subcoordenadora
do curso, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 05 de
outubro de 2015.
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