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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da vigésima terceira reunião extraordinária do
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em
Fisioterapia, realizada no dia 28 de junho de 2017, às
1 0h00min, na sala 303 do Campus Araranguá.

9
No.día vinte e oito de junho de dois míl e dezessete, às dez horas, na sala 303 do Campus
Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso de
graduação em Fisioterapia, devidamente convocados: professor Alessandro Haupenthal,
professora Ctistiane Meneghelli Rudolph, professora Danielle Soares Rocha Vieira, professora
Heloyse Unam Kuriki, professora Rafaela Silva Moreira sob a Presidência do coordenador do
Curso de Fisioterapia, professor Rafael Inácio Barbosa, que cumprimentou a todos e havendo
quórum, deu por aberta à reunião. A seguir o prof. Rafael informou que os professores Angelica
Cristiane Ovando e Paulo Marcondes Carvalho Junior justificaram a ausência na reunião. Na
sequência, o prof. Rafael submeteu à pauta para apreciação com os seguintes itens: Item l:
Aprovação da ata da 21' Reunião ordinária e 22' extraordinária do NDE; Item 2: Discussão
sobre o regimento de TCC: possibilidade de apresentação de trabalho já publicado e como
proceder com a nota de alunos que não realizaram a entrega de documentos obrigatórios; Item
3: Outros que surgirem. A pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir, o prof. Rafael
prosseguiu a reunião passando a discutir (i Item 1: Aprovação da ata da 21' Reunião ordinária e
22' extraordinária do NDE. Colocado em votação a aprovação. Aprovado por unanimidade.
Posteriormente passaram a.analisar o Item 2: Discussão sobre o regimento de TCC
possibilidade de apresentação de trabalho já publicado e como proceder com a nota de
alunos que não realizaram a entrega de documentos obrigatórios. A prosa. Danielle falou
que solicitou essa reunião com esses dois pontos devido ao fechamento das notas. I' item - Ela
gostaria de saber se deve considerar nota zero ou a nota dada pela banca (devido não submeter ao
comítê de ética). Após discussão o colegiado decidiu que pelo regimento foi considerado nota
zero, caso haja recurso para quem não entregar os documentos necessários. 2' item --
Possibilidade de considerar trabalho já publicado. Após discussão ficou decidido, que isso será
possível caso q aluno sda o aluno I' ou 2' autor e que haja anuência do orientador. Também
ficou decidido alterar no regimento esse ponto. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. A seguir, Item 3: Informes gerais. A prosa. Rafaela solicitou, como coordenadora
de estágio, a possibilidade de incluir como ponto de pauta informações sobre o acompanhamento
de estágio, fazer uma relação de informes aos alunos para esclarecer no início do semestre. Por
fim, Não havendo mais nada a ser discutido, o Professor Rafael agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a reunião às 10h40min, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos
Prudência, Assistente em Administração, lavrei a presente ata'que, se aprovada, será assinada
pelos presentes. Araranguá, 28 dejunho de 2017.
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