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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Do NUCLEO DoCENTI
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRAD[JAÇAO EMj- ]S]OTERA]']A

Ata da décillla sexta I'eunião extl'aol'clinál-ia do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Graduação clll

Fisioterapia: realizada ilo dia 13 cle al)I'il cle 201r). ãs
08h00min. na sala 118 do Campus Araranguá.

l
No dia treze de abril de dois mil e dezesseis. às oito horas. na sala 1 1 8 do Campus Araianguíl.
reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante clo curso cle graduação cm
ITisioterapia. devidamente con'.'ocados: profbssoJa Adriana Neves Lias Santos. proléssoin
Daníelle Sobres Rocha fieira. Gísele Agustini Lovatel. prolbssora lleloysc L,iriam l<uiil<i.
l)iot'essora .laneisa Fianck Virtuoso. prof'essoi Ratael Início Barl)ostt. Prolbssora Vivianc clc
Menezes Cáceres sob a Presidência da cooidenadola clo ('urso cle Fisioterapia. prolbssoia N(1llia
Careli de .Avelar. que cumprimentou a todos e havendo quórum. deu pol aberta à reunião. ,,\
seguir. a professora Núbia .lustiHlcou a ausência da prof'essora I'oliana c submeteu à l)autii llartt
apreciação com os seguintes itens: Item 1: Discussão sobre impacto pcclagógico dc lbltas l)or
doenças crónicas: Item 2: Análise e discussão dos horários para o semestre lctixo 2016.2: Item
3: Discussão sobre estágios curriculares. A seguir. a ptofa. Núbia l)rosseguiu a icunião passiinclo
a díscuti] o Item 1: Discussão sobre impacto pedagógico de faltas por doenças crónicas. .:\
Profb. Núbia disse que uma aluna que apresenta uma doença ciõnica procurou a coordenação
dizendo que precisará se afastar para tratamento crónico. Falou que loi orientada pelo DEN a
elaborar estratégias para abordar o caso do aluno e discutir em NDE qual seritt o iml)acto
pedagógico de í'altas que excedessem a 25% conforme estatlelecido pela resolução 1 7. A l)iolh.
Núbia sugeriu que o NDE elenque as disciplinas em que as f'altas não sejam possa\'eis. A I'rolei.
Danielle reforçou a necessidade de apresentação dos atestados do médico c de comi)rox antes dc
busca dos medicamentos. O NDE elencos as disciplinas que não sela possí\cl iepol caso a aluna
apresente faltas superiores a 25%. pois tratam-se de disciplinas coill granclc carga piálicti.
Anatomia l e 11: BMTA: Desenvolvimento Humano (ficou de ser conllrmado com o Prolbssor
responsáx.'el). Recursos Terapêuticos l e 11: Fisioterapia DermatoFuncional: l;isiolcr:tília ctll
Traumatologia 11: Estágios. Na sequência passaram a analisar o Item 2: Aniílise c discussão dos
horários para o semestre letivo 2016.2. A plolh. Núbia apresentou a planillla quc mostra tis
disciplinas rcl'Crentes a matriz curricular antiga e nova. Foi discutido que a inserção l)rogicssiva
do currículo 2016.] ilá disponibilizar mais tempo para ptlrticillação cm ativiclaclcs
extracurriculares. contudo de forma provisória. será ileccssário quc as turinas sc .luiltcm
(currículos 201 1 .1 e 201 6.1 ). A profà. Núbia disse que será possível .juntitr as turmas tcnclo cnl

\,isto que disciplinas que são plé-requisitos foram alagadas no mesmo horái-io. AI)rescnlou tis
propostas dos horários em cada fase. Explicou que no semestre quc \cm haverá aumento tla
carga hoiálio de estágio para 4]4 horas. com 23 horas/semana. As discil)Ilhas ol)cativas a sclcill
ohrtadas no próximo semestre: Microscopia Otíca. Fundamentos de Biociências. Ciências c
Tecnologia: Atenção a Poiladores de Deficiência. Fundamentos de Ortopedia. Desportiva.
A'çaliação do Desenx'ol-,imenso Infantil ou Psicomotricidade. Rel'orçou quc disciplinas optati\ as
também estão sendo ofertadas no verão e inverno para compensar os déíícits anLeríoies. A prolli.
Núbia apresentou a proposta de distribuição das optati\'as po} cada Ihse. A l)roltl. llclol.sc
perguntou se os alunos estão cientes da necessidade de fazei a,gptativas. A f)roía. Nut)ia (]issc
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que na disciplina de Fundamentos de Fisioterapia foi apresentado o currículo do curso e todas as
disciplinas e atividades que os alunos têm que cumprir. Na sequência, Item 3: Discussão sobre
estágios curriculares. A prata. Gisele pediu para inserir este ponto de pauta no NDE. Ela disse
que existe a possibilidade de abertura de novos campos de estágio. A prosa. Gisele colocou sobre
a organização do Estágio em Dermato-funcional. A prosa. Núbia, Viviane e Danielle reforçaram
que este estágio somente está previsto para o PPC novo, quando os alunos da nova matriz
chegarem na 10' fase, provavelmente em 2020. A prosa. Gisele explicou que para o semestre
haverá necessidade de adequar o estágio em Saúde Coletiva e trazê-lo para Araranguá nas 2's,
4's e 5's. Explicou a necessidade de llaudanças dos estágios de Neurologia e Geriatria. Serão
realizados três dias de Neuro ]la nova clínica do Bom Pastor para que os alunos tenllam contato
com novos casos de pacientes. E o estágio de Geriatria irá dois dias para o Arroio do Salva. A
prosa. Gisele apresentou todos os estágios e atividades que irão ser desenvolvidas na nova clínica
do Bom Pastor. Por Him. Não havendo mais nada a ser discutido, a Professora Danielle agradeceu
a presença de todos e deu por encerrada a reunião às IOh00min, 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, 13 de abril de 2016.
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