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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NUCLEO DOCENTE
ESI'RUTURANTE' DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da Vigésima .primeira reunião extraordinária do
Núcleo Doc.ente Estruturante do Curso de Graduação em
Fisioterapia, rea]izada no dia ]5 de março de 20]7, às
09h30min. na sala 303 do Campus Araranguá.
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No dia quinze de março de dois mil e dezassete, às nove horas e trinta minutos. na sala 303 do
Campus Araranguá. reuniram-se os seguilltes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso
de graduação em Fisioterapia, dçvídanente convocados: professor Alexandre Marcio Marcoliho,
professora Angelica Cristiane Ovando, professora Danlelle Soarem Rocha Vieirá: professora
lleloyse Unam Kuriki, professor Paulo Marcondes de C.arvalho Jui?ior, professora Rafaela Silvo
Mol'eira sob a Presidência do coordenador do .Curso de Fisioterapia. pro$essol' Rafae] Inácío
Bal'bosa. que cumprimentou a todos e havendo) quórum, deu por aberta à reunião. A seguir, o
prof. Rafael submeteu à pauta para. apreciação com ós seguintes itens: ]tem ] : Aprovação da ata
da 20' Reunião extraordinária do NDE; Item 2: Aprovação dos planos de ensino das disciblillas
referentes ao semestre 201 7. 1 ; ]tem ,3: Aprovação da correção do' metnorando ] 75/ARA/2016:
Item 4: Ati.vidades relacionadas a disciplina de acompanhamento de estágio; Item S: Alteração
nas atividades do estágio de fisioterapia em pediatria; Item 6: Inclusão das disciplinasPrograma
de intercâmbio no currícu]o 20]6.]; Item 7: Informes gerais. A pauta foi aprovada por
unanin[]dade. A seguir, o prof. Rafae] prosseguiu a reunião passando a discutir o atem l:
Aprovação da ata da 20' Reunião extraordinária do NDE. Colocado em votação aprovação
da ata da 20" reunião extj'aordillária. Aprovado por unanimidade. Na sequência . passaram a
analisar o Item 2: Aprovação dos planos de ensino das disciplinas referentes ao semestre
2017.1. O prof. Rafael disse que enviou os planos anteriormente aos membros, sendo estes:
Estágio Supervisionado - Nivelamento 1. Estágio Supervisionado - Nivelamento IT, Fundamentos
de Fi:sioterapia, Fisioterapia em Pediatria 1, Recursos Terapêuticos 1, Fisioterapia em Geriatria e
Fisiologia Humana. Os planos passados foram aprovados com as correções sugeridas. Na
sequência, Item 3: Aprovação da correção do memorando 175/ARA/2016. O profl Rafael
relatou que já foi feito o memorando n' ]0/ARA/2017 com â correção da portaria.n'
777/2016/PROGRAD, acrescentando as turmas a serem dispensadas de acordo com a
equivalência das disciplinas. Infomlou que o DEN solicitou que o mesmo sda passado no NDE. e
no coiegiado para aprovação.. Desse }nodo, coloca em aprovação o memorando 1 0/ARA/201 7.
Aprovado por utaanimidade. A seguia, item 4: Atividades relacionadas a disciplina de
acompanhamento de estágio. A prosa, Rafaela relatou que os alunos questionaram sobre o
acolllpanhaménto no estágio, tendo em vista a fa].ta de professores. Após discussão, foi sugerido
aguardar a chegada dos professores substitutos e se não vierem, realizarem visitas aos locais e
posteriormente passar em colegiado novamente. Cojócado em votação. Aprovado por
unanimidade. Na sequência, item5: Alteração nas atividades do . estágio de fisioterapia em
pediatria. A pri)fa. Rafaeia relatou sobre as' visitas as concedentes.. Disse que a APÕE tem
i.nteresse. Após discilssão, foi sugerido realizar o estágio duas vezes na APAE e nos próximos
]neses fazer um estudo com aplicação de estágio no hospital Regional. Após. será apresentado o
assunto novamente ao NDE. Posteriomlente, item 6: Inclusão das disciplinas Programa de
Intercâmbio no,,Ç$rrículo 2016.1. O prof. Rafael falou do problema que tiveram os alunos8'# ' 4w' ® . 1
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Cardos e Yola ao pedirem para sair em intercâmbio porque a disciplina não constava no currículo
201 ] -1 . Deste modo, coloca em votação a inclusão das disciplinas Programa de Intercâtnbio no
currículo 2016.1 . Aprovado por unanimidade. Por ülm, Não havendo mais nada a ser discutido. o
Professor Rafael agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 1 0h30min, da
qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio, Assistente eln Administração. lavrei a
presenteata que, se aprovada. será assinada pelos presentes. Araranguá. 1 5 de março de 201 7.
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