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.AT.,\ D.'\ DÉ(. I\'IA QUARTA REUNI.'\O EXTRAORDIN/\RIA DO NU(.'I,I'O DOC'I'N I I
ES'l'RUTUR.,'\NTE DO ('URSO DE GRADUAÇÃO EM I''leio'l ER,\PI.\

Ata da décima qualla reunião extraorditltii-ia clo Nticlco
Docente Estruturante dn (.'urso de (]iaduação cí)]
Fisiotera})ia. realizada no dia 1 1 dc clczcinl)!o clc 20 1 5. íi-
IOh00min. na sala 306 do(.'ampus Araranguá.

l
No dia onze de dezembro de dois míl e quinze. às dez horas. na sala 306 do(- impus Araianguá.
reuniram-se os seguintes membros do Núcleo [)ocente Estruturante do curso de graduação ci
f:isíoteiapia. devidamente cc)evocados: professora Adriana Nexos Lias Santos- l)rolüssota
l)anicllc Sobres Rocha fieira. Gisele Agustini Lovatel- professora Halo)se l.aliam Kuiil~i.
flrolessora Datada Cristine Bundchen .runs. prof'essora I'aliada Penasso Bezena. professor Rallicl
Ináclo }3aibosa. sob a Presidência da professora Núbia Carelli Peneira de A\dar. coordenadora
clo (. ui'se de Graduação em Fisioterapia. que cumpl'imentou a todos e ha\ ando quórum. deu l)or
atlcrta à reunião. A seguir- a prof'essora Núbia Carelli submeteu à pauta para aflreciação com os
seguintes itens: Item 1: Análise dos planos de ensino 2016.1: Item 2: Discussão sollt'c
diagnóstico de e\:asco: Item 3: Cronograma das reuniões ordinárias do NDE para o scincstic
leu\o .301 6.1 : Item +: Outros que surgirem. A pauta loi aprovada por unaninlícladc. A scguii-. u
l)rola. Núllia prosseguiu a reunião passando a discutir o Item 1: Aprovação dos planos dc
ensino das disciplinas de verão. Iniciou-se com análise da disciplina clc Nivclailacilto
íntbnllando as ati\idades iniciais e finais. Foram propostas discussões sobre ciclos dti villa c
abordagens terapêuticas em diferentes campos de atuaçõcs. Outra proposta seria al)rcscntttção
dos campos do estágio para alunos em fases iniciais. Optativas e T('(. : l(.( ll lacar claro
adio\ação em Março de 2016 para estabelecimento das datas de entrega dos materiais claro o
coordenação de TCC. Micrascopia ética: Foi sugerido ao professor para avaliar as \ íclcos-aulti c
cluis dc forma a aumentar as atívídades avaliatix.'as. Disciplina Fundamentos de ortopcclia:
,'\l)ro\ado sem modít]cações. Bioestatística: Apto'.ado sem mocií]]caçõcs. ]'oxicologia:
.-'\flrovado com pequenas modificações. Anatomia 11: aprox:ado sem mocliflcaçõcs. l histologia c
[illklriologia: sistema ]intático na semana da .jornada e T(.'(' foi retirado. Proposta cJo NI)[
dissolxcr atívídades de recuperação e substituta''-as na 18" e 19" semana. Patologia: Inserir
conteúdo ila semana que está .jornada de Fisioterapia. Verificar com o professor a abordagem dos
seminários na disciplina. O NDE irá a'çaliar novamente esse plallo de ensino em outra icunião.
Os membros do NDE discutiram as propostas de apresentação de seminários- qual cmhasamci LO
os discentes tei l e a proposta pal'a implementação. Fisioterapia em Delmatoll-incional: Vcrillctir
a f)ossibilídade de colocam pio\a substitutiva em outro dia díhrente a recuperação. l;oi s,crillcaclo
sc pala a segunda prova teria muito conteúdo a ser abordado. Reumatologia: no dia o+.o5.:o1 r)
retirar conteúdo- flois no dia 04 é feriado (padroeira da cidades. Foi sugerido l)clo NÍ)ll clci~.ai
lombalgía para atlotdagem eill Ortopedia. Foi sugerido inserir pane prittíca c veriliclti a
necessidade clc auilaentar as atix,idades de avaliação. Fisiologia cjo Exercício: I'ropoi atívicliidcs
práticas na disciplina. Foi sugerido aumentar a parte das adaptações aos e\crcícios clüilns
agudos e crónicos do exercício. Não toí abordado conteúdo em populações esl)ccíais conlt.)tillc
al)rcsentado na ementa. l.utilizar as 17". 18" e 19" semanas para imfllemcntação dos contclicl{)s
pior)oitos pelo N[)E. Cinesio]ogia ]: Colocar conteúdo na semana da prova. Cincsiologia ll:
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Pneumologia ll foi sugerido corrigir a forma de cálculo das avaliações e aumentar o nomeio de
provas. Devido ao tardar da hora, a reunião foi suspendida e os itens 2 e 3 serão discutido na
próxima reunião. Por 6im, Não havendo mais nada a ser discutido, a Professora Núbia agradeceu
a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 12h00nlin, da qual. pal'a constam'. eu.
Danielle Soares Rocha Vieira, professora, subcoordenadora do curso, lavrei a presente ata que.
se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 1 1 de dezembro de 20 1 5.
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