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.Vi..\ D.'\ DEC{N4A SEGUNDA REUNIÃO EX'l'RAORDIN/\RIA DO NL,r(. [,[EO DO(. ]:N ] ]

ES'l'RUTIJRANTE DO CURSO DE GRADLTAÇ'Â0 EM FIS101'1:R.\PIA

Ata da décima segunda reunião extrtlordiilál'ia do Nficlco
Docente Está'uturante do Curso de (iraduacão c]]]
Fisioterapia. realizada no dia 07 clc clezeml)i-o clc 20 1 5. íi)
1 6h30min. na sala 308 do Campus Araranguá.

l
No dia sete de dezembro de dois mil e quinze. às dezesseís horas e trinta minutos. na sala 3 8 clo
(.impus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante clo cui-se
de giacluação em F'isiotelapia. dex.:idamente con'tocados: prolbssora Adriana Ne\ es Lias Santos.
professora Daníelle Sobres Rocha Vieira. Gisele Agustini Lo'batel. prolLssora llclo sc [ r]ialll
Kurllçi. proltssora Daiana (.iistine Bundchen .Tuna. ptolêssora Poliana Penasso [3c/.cita.
llio[bssor Ra[hc[ [nácio Bartlosa. sob a Presidência da professora Núbia Carc]]i Pcicila (]c
.'\velar. coordenadora do Curso de Graduação en] Fisioterapia. que cumprimentou a to(tos c
ha\cllclo qu(Irum. deu por aberta à reunião. A seguir. a professora Núbia (.arclli sul)meteu ii
pauta })ara apreciação com os seguintes itens: Item 1: Aprovação dos planos dc ensino das
disciplinas clc verão: Item 2: Proposta de implementação atividadcs criticas clo curso clc
Fisioterapia: Item 3: .Análise dos planos de ensino 2016.1 : Item 4: Discussão sobre diagnostico
cJc evasão: Item 5: Outros que surgirem. A ptofa. Núbia pediu que fosse incluído no ítcin +.
moclilícação das emelltas das disciplinas Fisioterapia em Pneumologia 1. 11 e ('ardiologia ll. .'\
seguir- a profh. N(!bia prosseguiu a reunião passando a discutir o Item 1 : Aprovação dos planos
de ensino das disciplinas de verão. Os professores se reuniram para avaliar cada um dos lllanos
cle ensino. Foram realizadas as modificações necessárias. Colocado em votação. ,\piovaclo l)oi
unaniiniclade. com exceção das disciplinas de Ergonomia e de Fisioterapia Desl)ortix a (luc it)raill
cnviacjas para os piotessoles para discussão. Na secluência passaram ti anttlisar o Item 2:
Proposta de implementação atividades práticas do curso de Fisioterapia. .,\ prolli. Núllia
reli)rçou a importância de auillentar as ati\idades práticas clãs disciplinas clo cuido c l)ara
guialmos os planos de ensino do semestre 2016.1. A seguir. item 3: Análise dos planos dc
ensino 2016.1. A prol'a. Núbía distribuiu os planos de ensino de cada [ktse entre os pro]bssorcs.
l:m seguida. o NDE realizou índí'çídualmente as alterações em cada um dos l)lados clc cilsiiln.
Sendo analisado cla 1" fase o plano de ensino da disciplina de Saúde Púlllica: da 2" 1'asc I'isiologiti
c l:piclcmiologia. da 3" fase foram analisados os planos: Metodologia da Pesquisa. Itllunologin.
Recursos Tciapêutícos 1. (- inesiologia 1: da 4" hse: Bases. Métodos e I'étnicas dc .\\dilação:
Farmacologia. Cinesiologia 1}. Em relação às disciplinas de Imunologia e dc l amlacologia. a
piolh. Núbia sugeriu que selara realizadas 3 provas tendo cm vista o gianclc núnlcio clc
lepra\açõc's da disciplina. Em relação às disciplinas de (- inesiologia l e ll. lbi sugerido colocam
conteúdo programático na 1 6" semana e deixar segunda chamada e REC para a 1 7" semana. l oi
sugerido também ao professor aumentar a carga horalia prática da discí})Ilha. ,\provado l)OI
unanimicJade. Por fim. Não havendo mais nada a ser discutido- a Prolbssora Núbia agradeceu a
presença dc todos e deu poJ encerrada a reunião ãs 1 8h00min. da qual. para constar. eu. Danicllc
Soarcs Rocha Vieira. prolbssora. subcoordenadola do curso. lacrei a flicscnte ata club- sc
afnlo\ ada. será assinada pelos f)recentes. Araranguá. 05 de dezembro cle 20 1 5.
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