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ATA DA VIGÉSIMA REUN]ÀO EXTRAORDINÁRIA DO NLJC'l,Eo DoC'llN'l'}
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTllRAPI./\

Ata da vigésima nona reunião extraordinária do Núclc.~
Docente Estruturante do Cuido de Graduação ci))
Fisioterapia, realizada no dia 07 de dezembro clc 20 1 6. it-
1 0h00min. na sala 322 do Campus Aiaranguá.

).

Ncl dia sete de dezembro de dois mil e dezesseis. às dez horas- na sala 322 do (an l)us
,'\raranguá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente [:stiutuiante do curso c]c

graduação eln Fisioterapia. devidamente convocados: prof'essoi Alessandro l Itlullcnthal.
prol'essor Alexandre Marcio Marcolino, professora Angélica Clistianc Ox.ando. flrolLssont
Cristiane Meneghelli Rudolph: professora Danielle Soares Roclaa Vicira. proftssoril llclo} sc
Unam Kuriki. professor Paulo Marcondes de Carvalho Junior: professora Ralhela Sil\. a Nlolcild
sob a Presidência do coordenador do Curso de Fisioterapia. proíêssor Ralhei Início 13arbosa. cruel
cumprimentou a todos e havendo quórum: deu por aberta à reunião. A seguia. o prol. Riilacl
submeteu à pauta para apreciação com os seguintes Itens: Item l: .AI)tox:ação cla ttlíi da :í:
Reunião Ordinária do NDE; Item 2: Aprovação dos planos de ensino clãs discil)liílas iclbrct ícs
ao semestre 20] 7; Item 3: Sugestão de alteração do regimento dc I'((. iclbrcntc li l)lanilllti cic
pontuação dos traballlos; Item 4: Discussão sobre a situação dos alunos quc cursarítm as antigas
disciplinas de estágios Item 5: Outros que surgirem. A pauta foi apto\ada por unalaimiclaclc. .\
seguir. o prof] Rafae] prosseguiu a reunião passando a discutir o Item 1 : Aprovação da afa d2i
21" Reunião Ordinária do NDE. Colocado em votação. AI)sovado pot unanimidaclc. N.i
sequência passaram a analisar o Item 2: Aprovação dos planos de ensino das disciplina
referentes ao semestre 2017. Foi dado início a discussão e sanadas algumas dúx,idas sol)rc os
itens a serem colvigidos nos planos de ensino: as ementas e bibliogl'anãs de\:em estar dc [tcniclt'
com o currículo novo; os códigos e pré-requisitos devem ser conferidos com o cubículo antigo.
Sanadas as dúvidas. as orientações foram para corrigia' o plallo de Ciilesiologia 11. pois os
lbriados estavam errados e na nona semana traria prejuízos ao collteúdo. A prof'essora Danicllc
apontou quê: f'ez pequenas alterações de formatação no plano de Fisioterapia el-n C'ardiologia í.
sendo que está recomendando a professora a introduzir a carga llolária prática no plano clc
ensii[o. conho está no PPC novo. A mesma recomendação sela colocada para a discil)]ií a (]c
Fisiologia do exercício; além disso. em Fisiologia do exet'cicio. o prolbssor clcx.eiá icalocai '}
collteúdo levando em consideração os feriados. Exercício físico e reallilitLlção laoux c altcraçãt- çlc
forlllatação. Em Fisioterapia em Cadio]ogia ]]. algumas avaliações quc \alem Unia não l\ttuin
incluídas no plano de ensino. assim será recomendado ao proJbssor quc as inclua no l)lona. (.'tl ll
relação a Fisiote['apta em Pneumologia l e 11- TCC l e TI e Estágio en] ('aiclion'espiral(\rin ]\)tat]]
feitas pequenas alterações de formatação. Para o Estágio de observação clínica a citrga lloi-;ili:i
tbi passada pal'a a prática e o cronograma genérico foi deixado genérico. scm colocação dos
[ocais de estágio. Para o Estágio em traumato-ortopedia ]. os feriados e os hoiiirios c]c início d }s
aulas folaln corrigidos. Para a Fisioterapia Preventiva foi corrigida a ielaçào entre pnitica .,
teoria: feriados e bibliograüla também foram corrigidos. Para Fisioterapia em Dermato-l'uncioil.ll
também foram corrigidos aos mesmos aspectos. O plallo de Recursos Terapêuticos ll cHIa\ l
corneto. Ein I'elação ao eixo de Neurologia-Pediatria. o plano de Ginecologia e Obstetrícia it.i
i'ecomendado que se corrigisse a tumba prática e correção .dos pré-requisitos conforme. culll;kult»
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antigo. No plano de Prótese e Ortese, inserir aula prática. Para Neuroüsiologia há necessidade de
arar carga horária teórica e prática, inserir feriados e realojar o conteúdo, inserir data da

avaliação 4. nas semanas de avaliação inserir conteúdo no outro dia, arrumar nome do docente na
assinatura do plano. Para o Estágio em portadores. de necessidades especiais estava correto. Para
Fisioterapia em Neurologia 1: recomendar que siga a relação teórica-prática de 4:2 como está no
PPC. Fisioterapia em Neurologia ll correto. Estágio em Neurologia correto. Fisioterapia em
Pediatria ll alterações já realizadas. Eixo das disciplinas básicas: Fisiologia Humana - currículo
antigo colam f'estas pequenas alterações. Fisiologia Humana - currículo novo: inserir os créditos
práticos. Histologia e Embriologia: inserir créditos práticos (relação 2:1) .e horários das turmas
práticas, inserir local de atendimento ao aluno, inserir feriados e realojar conteúdo, inserir data
da avaliação 4. Biologia celular e molecular: inserir número de créditos (relação 3:1), inserir
turmas práticas, retirar informação de que sábado é dia útil e que o aluno terá direito a vista de
prova após l semana, seminários não constam no item de avaliações. Epidemiologia está correto.
Patologia: nome de quem assina está diferente do responsável pela disciplina, corrigir a
bibliografia complementar. Saúde publica e Farmacologia foram alteradas as referencias básicas
e complementares, respectivamente. Anatomia l e ll estágio em Saúde Coletiva, Bioquímica
Fisiológica e Imunologia estavam corretos com pequenas alterações de formatação. Os demais
planos não foram enviados. Os planos passados foram aprovados com as correções sugeridas. Na
sequência, Item 3: Sugestão de alteração do regimento de TCC referente à planilha de
pontuação dos trabalhos. A prosa Danielle, coordenadora de TCC 1, relatou que não havia
item especifico para as normas de formatação da ABNT e sugeriu acrescentar un] item de
avaliação relacionado a isso. Sugeriu-se juntar os tópicos tipo de estudo e local de estudo com
nota de 0.5 e acrescentar o item de normas da ABNT com valor de 0,75. Outra sugestão foi em
relação à pontuação do trabalho escrito: retirar o item de nota do orientador. As alterações
sugeridas foram aprovadas por unanimidade. A seguir, item 4: Discussão sobre a situação dos
alunos quc cursaram as antigas disciplinas de estágio. O prof. Rafael disse que alguns alunos
solicittuam redução de carga horária dos estágios da oitava fase, pois já cursaram estágios
anteriormente. O NDE recotnendou que se conversasse com os alunos orientando a necessidade'
de fazer o estágio completo. O DEN/PROGRAD deverá ser consultado para verificar a
viabilidade de reduzir a carga-horária em cada disciplina de estágio, caso não seja possa'ç'el.
deverão solicitar Validação de disciplinas, mas terão que cumprir o número total de horas em que
se matricularem. Caso eles possam ter sua carga-horária reduzida, deverão cursa-la dentro do
cronograma normal de estágio para viabilizar os rodízios de turma e o andamento normal do
estágio. Por 6im. Não havendo mais nada a ser discutido, o Professor Rafael agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião às l Ih00min, da qual, para constar, eu, Márcia
Elida Domingos Prudência, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, se aprovada.
será assinada pelos presentes.
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