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

Ata da décima oitava reunião extraordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Graduação em
Fisioterapia. i'ealizada no dia 07 de julho de 2016. às
08h20min. na sala 118 do Campus Ai'aranguá.

2
No dia sete de julho de dois mil e dezasseis: às oito horas e vinte minutos. na sala 1 18 do
Campus Araranguá: reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do Guisa
de graduação em Fisioterapia. devidamente convocados: professora Adriana Neves dos Santos.
professora Danielle Soares Rocha Vieira, Gisele Agustini Lovatel: professora .Janeisa Franck
Virtuoso sob a Presidência da coordenadora do Curso de Fisioterapia. professora Núbia Carelli
de Avelar. que cumprimentou a todos e havendo quórum. deu por aberta à reunião. A seguir. a
professora Núbia justificou a ausência da professora Poliana e submeteu à pauta para apreciação
com os seguintes itens: Item 1 : Apro't,ação da ata da 1 7' Reunião Extraordinária do NDE: Item
2: Estratégias para entrega dos planos de ensino faltantes para o semestre letivo 201 6.2: Item 3:
Cronograma de reuniões ordinárias do NDE para o semestre lesivo 2016.2: Item 4: Informes
sobre discussão com membros de reavaliação do Ministério da Educação= Item 5: Discussão
sobre campos dos estágios supervisionados do curso de Graduação em Fisioterapia: Item 6:
Informes Gerais. A seguir. a prosa. Núbia prosseguiu a reunião passando a discutir o Item l:
Aprovação da ata da 17' Reunião Extraordinária do NDE. A prosa. Núbia ]eu a ata da ] 7"
Reunião Ordinária aos membros presentes. Colocado em discussão. Não houve insel'ções ou
modificações. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência passaram a
analisar o Item 2: Estratégias para entrega dos planos de ensino faltantes para o semestre
lesivo 2016.2. A prosa. Núbia disse que os seguintes planos de ensino ainda precisam ser
analisados: Biologia Celular e Molecular. Genética. Fundamentos de Fisioterapia. Bioquímica.
Neurotlsiologia: Histologia e Embríologia. Fisioterapia Preventiva. Metodologia da Pesquisa,
Desenvolvimento Humano. Imagem. Neuro l e Neuro 11. Pediatria 11. Estágio em Traumato l.
Estágio el-n Pediatria. TCC ] e TCC ]]. Atenção para portadores de Necessidades Especiais.
Estágio de Atenção para portadores de Necessidades Especiais. Fundamentos de Biociências.
Toxicologia. Bioestatística. Disse tambélll que a prosa. Danielle irá cona'emir os planos de
Bioestatística. Toxico e FLmdamentos de Biociênc.ias. A prosa. Viviane: Genética. Bioquímica.
Biologia Celular e Molecular. Metodologia da Pesquisa. A prosa. Núbia: Fundamentos de
Fisioterapia. A prosa. Gisele: Estágio em Atenção a portadores de deficiência. A prata. Adriana:
TCC l e 11. A prof'a. .Taneisa: Histologia e Fisioterapia Preventiva. A prosa. Heloyse: Estágio em
Traumato 1. Na sequência. Item 3: Cronograma de reuniões ordinárias do NDE para o
semestre letivo 20]6.2. A prof'a. Núbia sugeriu que as reuniões de NDE para a terceira quarta-
fêil'a clo mês para preceder as reuniões de colegiado. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Após- item 4: Informes sobre discussão com membros de reavaliação do
Ministério da Educação. A profh. Núbla destacou as sugestões da Comissão de avaliação do
MEC para incrementar a t'elação prática com as disciplinas. A prosa. Gisele perguntou soba'e os
estágios. A profà. Núbia disse que a comissão também destacou o número de pacientes que são
atendidos pelos alunos e sobre o fluxo de recrutamento dos pacientes. A prof'a. Gisele disse quc o
estágio de Atenção a Portadores de Deficiência está em tese de construção e comentou também
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que o fluxo de atendimento dos pacientes será realizado pelos flsioterapeutas do local. O estágio
em NeuroHisiologia foi trazido também para Araranguá para permitir maior diversificação

dos

casos dos pacientes A seguir, item 5: Discussão sobre campos dos estágios supervisionados
do curso de Graduação em Fisioterapia. A prosa: Gisele levantou alguns pontos.e disse que na
semana que vem irá marcar uma reunião cona todos os supervisores de estágio: 1) 9". fase:
Estágio Em Pediatria: a prosa. Lousiana e a Franciani disseram que o número de pacientes
atendidos era pequeno e que expandiram. o atendimento para a enfermaria. Colocado em
discussão. Foi sugerido pelos professores os seguintes encaminhamentos:. tentar atmlentar o
fluxo de atendimento de atendimentos no hospital; veriHlcar a possibilidade de atender
neuropediatria na APAE (2 x semana) e manter o estágio hospitalar atendendo na.pegatria
ambulatorial e enfermaria .(3 x/semana). 2) Estágio em Traumato-ortopedia 11: A prosa. Gisele
disse que dos 5 dias que eles ficam no hospital estão atendendo apenas l dia na enfermaria. O

de complexidade precisará ser ajustado. A prosa. Danielle sugeriu para Traumato l ampliar
o atendimento -voltado para a promoção da saúde. 3) Estágios futuros: O estágio Traumato-
Ortopedia/Dernlatofuncional será implementado em apenas no novo PPC em 2020 e deverá ser
feito um fluxo de atendimento dos pacientes. 4) Estágio em Neurologia: aumentar número de
pacientes e grupos dq promoção à saúde. 5) Estágio em Cardiorrespiratória: Necessidade de
implementar a reabilitação cardiopulmonar. 6) A prosa. Núbia' sugeriu que nos
acompanhamentos sqa realizado uma integração entre as diferentes áreas de atuação para
melhorar a abordagem para os pacientes. 7) Estágios 8 fase: Saúde Coletiva: A prosa. Núbia
explicou que atualmente o estágio está no Arroio e a ideia é trazer o estágio para a Araranguá
para permitir o aumento do grau de complexidade. A prosa. Gisele sugeriu duas vezes na semana
em duas UBS em Araranguá. Para o outro dia as seguintes possibilidades: Internação Domiciliar,
Atendimento Domiciliar e NASF. 8) Atenção a Portadores: l dia no Haras, 2 dias na APÕE e l
dia na clínica. A Prosa. Núbia sugeriu ampliar para incluir próteses e órteses. Na sequência.
Informes Gerais. A prosa. Núbia trouxe para o NDE os pontos positivos e negativos da disciplina
de Fundamentos levantados pelos alunos da disciplina. Relatou das diülculdades de retorno das
atividades avaliativas de cada professor. Disse que a prosa. Viviane sugeriu que seja realizada
capacitação para o ENADE. A pro'fà. Núbia sugeriu utilizar o Nivelamento para preparar para
ENADE, utilizando as duas primeiras semanas do Nivelamento. Por nim, não havendo mais nada
a ser discutido, a Professora Danielle agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
retmião às llh00min, 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 julho de 2016.
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