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ATA N' 02 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da segunda reunião do NDE do Curso de Graduação
em Fisioterapia. realizada no dia 13 de maio de 2014. às
14h15min. na sala 307 bloco A - do Campus Araranguá.
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No dia quatorze de maio do ano de dois mil e quatorze. às quatorze horas e quinze minutos. na
sala 307 bloco A do Campus .Jardim das Avenidas - Araranguá retmilam-se os seguintes
membros do Núcleo Docente estruturante - NDE do curso de graduação em Fisioterapia.
devidamente convocados. prof'essor Aderbal Aguçar Junior. prof'essora Danielle Soares Roclla
fieira. professora .lanaina Medeiros de Souza: prof'essora Gisele Agustini Loç'atei- professora
Helol'se Unam Kuriki, professora .lanaina Medeiros de Souza. professora Núbia Carelli de
A'Gelar e prof'essoia Poliana Penasso Bezerra e sob a Presidência do prof'essor Rafael Cypriano
Dutra. coordenador do Curso de graduação eln Fisioterapia: que cumprimentou a todos e
havendo quórtml. deu por aberta à reunião. Os prof'essores Rafae] ]nácio Barbosa: professora
Viviane de Menezes Cáceres. professora Rafaela Morelra e prof'essora Adriana Neves dos Santos
e professora Mirieli Denardi Limana solicitaram participação na reunião que íbi aceita com
unanimidade. Na sequência. o prof. Rafael Dutra submeteu à pauta para apreciação com os
seguintes itens: item l: Inserção de pré-requisitos na disciplina Fisiologia do Exercício. Item 2:
Regu[amento do TCC [ e ]]. ]tem 3: Novo currículo do curso de graduação em Hlsioterapia. A
pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir. foi discutido o item ]: Inserção de pré-
requisitos na disciplina Fisiologia do Exercício. O professor Aderbal relatou que a disciplina
referida está alagada na quinta fase com o único pré-requisito de morfoflsiologia. possibilitando
receber alunos da segunda fase. Solicitou mudança dos pré-requisitos para Cinesiologia l e
Bioquímica. A proposta foi aprovada com unanimidade. Na sequência. item 2: Regulamento do
TCC l e 11. Aberta colocação dos membros do TCC para o regulamento do TCC l e ll
comentários c sugestões. A prosa. Danielle expôs a insatisfação cona relação a haver a
necessidade de submeter um artigo se escolher como formato de artigo: tendo em vista a
dificuldade em se submeter artigos de revisão. Após discussão. ficou decidido que esse caso se
enquadraria como prometo da monografia. Aprovado por unanimidade. E por fim. item 3: Novo
currículo do curso de graduação em fisioterapia. Para o semestre 201 4.2 propõe-se a mudança
nos estágios l a V que serão suprimidos e ficarão concentrados no estágio Vl: na oitava fase. que
será renomeado para estágio 1. As disciplinas de acompanhamento teórico de estágio de l a V
também serão suprimidas. e será realizada uma disciplina de acompanhamento teórico do estágio
agora denominado Estágio 1. sendo a disciplina teórica denominada acompanhamento teórica de
estágio 1. Foi proposta unia DOVã grade curricular com alterações de nomes de algumas
disciplinas. adequações de carga-horária, inclusão de algumas disciplinas e exclusão de outras
(fusão de disciplinas correlatas). Foi analisada a grade proposta com relação à equivalência das
disciplinas que serão cursadas com aquelas que seriam cursadas na grade anterior. Foi f'Cita a
tabela de equivalências para a nova grade curricular. Após discussão. as normas foram aprovadas
sem considerações pelo NDE. Não havendo anais nada a ser discutido. o Professor Rafael
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 1 7]loras e 30 minutos. da qual.
para constar. eu. Márcia Elida Domingos Prudêncio. Assistente em Administração da Sq.retarda,
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Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá:
de maio de 2014.
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