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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NUCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da décima quinta reunião extraordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Graduação eill
Fisioterapia. realizada no dia 16 de fevereiro dc 2016. às
1 0h00min, na sala 118 do Campus Ararallguá

a No dia dezesseis de fevereiro de dois mil e dezesseis, às dez lloras. na sala 1 18 do Cama)us
Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso cle
graduação em Fisioterapia, devidamente convocados: Gisele Agustini Lovatel. professora
Janeisa Franck Virtuoso, professora Poliana Penasso Bezerra. Prof'essora Viviane de Menczes
Cáceres sob a Presidência da professora Danielle Soares Rocha Vieira. subcoordenadola do
Curso de Graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a todos e havendo quórum. deu por
aberta à reunião. A seguir, a professora Danielle submeteu à pauta para apreciação com os
seguintes itens: Item ]: Aná]ise dos p]anos de ensino 2016.] ; Item 2: Cronograma das reuniões
ordinárias do NDE para o semestre letivo 2016. 1 . A seguir, a prosa.Danielle prosseguiu a reunião
passando a discutir o Item 1: Análise dos planos de ensino 2016.1. A prosa. Danielle explicou
que será necessário avaliar o plano de ensino da disciplina de verão de Bioestatística. A profb.
Danielle distribuiu os planos de ensino das disciplinas que precisam ser avaliadas para cada um
dos professores realizem análise com base no PPC e nos horários. As Prosas. Poliana e Gisele
avaliaram: Fundamentos de Fisioterapia, Anatomia 1, Biofísica, Bioestatística (2015.3). Foi
verificado que o prof. Trago colocou os dias da disciplina de Bioestatística errado. O prof. será
contatado. A Prosa. Viviane analisou: Psicologia, Genética e NeuroHisiologia. A prosa. .laneisa
analisou: Todos os estágios da 8' fase incluindo Nivelamento. A prosa. Danielle analisou:
Pediatria l e ll e Bioestatística. A prosa. Danielle colocou o método de ensino da disciplina de
Fundamentos de Fisioterapia. A prosa. Poliana sugeriu como fomla de avaliação um trabalho em
que os alunos visitem áreas de atuação e façam um relatório com base nisso. A prosa. Daniellc
sugeriu que seja realizado relatório referente às áreas de atuação. E em caso de tàlta. ele deverá
fazer uma pesquisa sobre a área de atuação. As prosas. Janeisa e Poliana sugeriram prova do
conteúdo e relatório das atividades. Em relação às disciplinas de Pediatria l e 11. os planos foram
discutidos tendo como base as sugestões das prosas. Rafaela e Janaina enviadas por e-mail. Ficou
acordado que iremos esperar os professores substitutos responsáveis pelas disciplinas chegarem
para o fechamento dos planos. Na sequência, passaram a analisar o Item 2: Cronograma das
reuniões ordinárias do NDE para o semestre letivo 2016.1. A prof'a. Danielle sugeriu a
naanutenção dos dias da reunião na última quarta-feira do mês pela manhã. Colocado em
votação. Aprovado por unanimidade. Por flm, não havendo mais nada a ser discutido. Lt
Professora Danielle agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 12h00min
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, 1 6 de f'evereiro
de 2016
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