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.\T..\ D.A Dt(. IM..\ TERCEIRA REUNI.AO EXTRAORDINARI.'\ DO NLr(. l.I'O[)O( ]=N ] ]
ESTRLi'l'LI R..\NTE DO CURSO DE GR.'\DOAÇÃO ENI ['']S]OT]'RA])]..\

Ata da décillla tel'ceia'a I'eu11ião exti'aordiilál'ia do Núcleo
Docente Estruturante do (.'urso dc Gr:icluaçào cill
[- isioterapia. rea]izada no (]]tt 09 dc dcz.eln])to dc :0 1 5. ;is
08h30min. na sala 306 do(.'impus .'\ralangutl.

l
No dia nove de dezembro de dois mil e quinze. às oito horas e trinta minutos. na salta 3o6 clo
(.'ainflus ,Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente l)lstiuturante do cui-se
cle graduação em f'isioterapía. devidamente con'tocados: prol'escora Adriana Ne\ cs dos Saillos.
pioltssora Danielle Sobres Rocha Víeira. Gisele Agustini Lovatel- prolbssora Helobse LÍlittln
Kuriki. protbssora Datada Cristine Bundchen .Tuna. professora Poliana I'crasso 13c,/aia.
l)ro]bssor Ra]he] ]nácio Balbosa. sob a Presidência da professora Núbia Carelli I'cidra clc
..\\cltir. coordenadora do Curso de Graduação eill Fisioterapia. que cumprimentou a todos c
haxcndo quórum. dcu por aberta à reunião. A seguia. a prof'essola Núbia (.'aielli submeteu ii
l)aula para apreciação com os seguintes itens: Item 1: Aprovação dos planos clc ensino.Lias
discil)lidas de \farão: Item 2: Análise dos planos de eilsíno 2016.1: Item 3: Moclillcação clips

ementas das disciplinas Pneumologia le ll e Cardiologia ll: Item 4: Discussão SOtIFC diagnC)suco
dc c\cisão: Item 5: ('ronngrama das reuniões ordinárias para o scnlestre lctivo 2016.1 : Item 6:
Outros que surgirem. A prole. Núbia pediu que fosse incluído no item +- ilaodiflcação das
cillenLas das disciplinas fisioterapia em Pneumologia 1. 11 e Cardiologia ll. ,,\ seguir. a l)lula.
Núbía piosscguiu a reunião passando a discutir o Item 1 : Aprovação dos planos dc ensino das
disciplinas de verão. A prof'a. Núbia apresentclu as modificações quc ficaram Ihltanclo lias
disciplinas de Ergonomia e de Fisioterapia Desportiva. Em seguida. colocou em \citação a
al)lotação de lodos os planos de ensino de x:farão. Aprovado por unanimidade. Na sccluência
l)assaram a analisar o Item 2: Análise dos planos de ensino 2016.1. Retoilaada a análise los
raianos dc ensino a partir da 5" fase: Cínesioterapia. Fisiote]-apta en] Geriatria. Ginecologia c
OtlstcLrícia. l:isiologia do Exercício (I'oi sugerido que o profêssol estenda o cronograma e incluti
ati\ idacje l)iáticasl: 6" Fase: Fisioterapia em Cardiologia 1. Fisioterapia em Traumato-ortol)cclia
lax isat o prolbssor que foi necessário modificar a carga horária das turmas práticas e te(\iicíls na
se\ta-tblra). Fisioterapia em Pediatria l (en\iar para Janaina ou para Raf'nela para sugerir mais
conteúdo. menos revisões para provas ou distribuir melhor o conteúdos. l:lsioterallia em
Neurologia 1. Fisioterapia em Pneumologia 1: 7" fase: Fisioterapia em Traumatologia ll (a llrollt.
Danicllc sugeriu quc se.la \:isto com o prol. Da 'rraumato-Ortopedia l sot)re a nccessidaclc clc
inclusão do lema de coluna). Fisioterapia em Neurologia 11. os planos de ensino das discil)linits
cJc (. aidiologia 11. Pneumologia ll e Pediatl'ia 11. 8" Fase: os planos de ensino clo estágio não
It)ram en\lados: 9" fase. Estágio Super-''-'isionado. Estágio Cardíoncsl)iralf)ria. l st:IBID
Supervisionado em Tiaumatologia. Reumatologia e Reumatologia 11- Estágio Sul)erx isionticlo cm
Ncuiologia. .'\ profa. Núbia apresentou as mudanças realizadas pelos l)rolbssores Ralttcl [)urra
nas disciplinas dc Imunologia e Famlacologia. Aprovado por unanimidade. l;m scguicla. It)t-itill

apresentadas as mudanças do Prol;. Aderbal relacionados aos planos de ensino dc ('incsiologiu l.
[)cvicjo ao Larc]ar da hora. o piano de ensino do prof. Aderbal será avaliado na pió'<inla rcullião.
A seguir. item 3: Modificação das ementas das disciplinas I'neumologia l e ll e Cardiologia
ll. .'\ flrolh. l)anielle disse que discutiu com a prole. Daiana,nobre a neccssidaclc dc nluditilça
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dessas disciplinas tendo em vista a demanda dos alunos. A proposta é mudar o conteúdo de
Oxigenoterapia da Pneumologia l para a Pneumologia ll e o conteúdo de Cirurgias Torácicas
disciplinas de Pneumologia l para a Cardiologia 11. Colocado em votação. Aprovado f)or
unanimidade. Devido ao tardar da hora, a reunião foi suspendida e os itens 4 e 5 serão discutido
na próxima reunião. Por fim, Não havendo mais nada a ser discutido, a Professora Núbia
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às IOh00min. da qual. para constar.
eu. Danielle Soarem Rocha Vieira, professora, subcoordenadora do curso. lavrei a presente ata
que. se aprovada. será assinada pelos presentes. Araranguá. 07 de dezembro de 201 5.
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