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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
Ata da vigésima quarta reunião extraordinária do Núcleo

Docente Estruturantedo Curso de Graduação em
Fisioterapia.realizadano dia 05 de julho de 2017. às
08h30min. na sala 3 10 do Campus Araranguá.
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No dia cinco de .julho de dois mil e dezessete.às oito horas e trinta minutos. na sala 310 do
Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso

de graduação em Fisioterapia. devidamenteconvocados: professor Alessandl'o Haupenthal.
protêssora Angelica Cristiane Ovando. professora Crístiane Meneghellí Rudolph. professora
Danielle Soares Rocha Vieira. professora Heloyse Unam Kuriki. professora Rafaela Salva
Morena sob a presidência do coordenador do Curso de Fisioterapia. prof'essorAlexandre Marcio
Marcolino que cumprimentoua todos e havendoquórum. deu por aberta à reunião. O prof.

Alexandre informou que irá assumir a coordenação p/ó /e/7zporeem decorrência do af'astamento

do professor Rafael. Informou também. que o professor Rafael Inácio Barbosa justificou a
ausência na reunião. A seguir. o prof. Alexandre submeteuà pauta para apreciaçãocom os
seguintes itens: Item 1: Aprovação dos planos de ensino das disciplinas referentes ao semestre
2017.2: Item 2: Informes gerais. A pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir. o prof.
Alexandre prosseguiu a retmião passando a discutir o Item 1: Aprovação dos planos de ensino

das disciplinas referentesao semestre 2017.2.Foram repassadasas correçõesde cada plano

detalhadamentepor professor responsável: i) Prosa. Danielle - Fisioterapia em Cardiologia ll:
relatou que não precisa alterar nada. Os demais planos não foram enviados para a professora e.
portanto. não analisados. ii) Prosa. Angélica - Fisioterapia em Pediatria 1: mudar horário das
turmas teóricas para mais um crédito. E o estágioem Pediatria necessitacorrigir têriados no
conteúdo programático. Os demais planos não foram enviados para a professora e. portanto. não
analisados. iii) Prata. Heloyse - Estágio em Traumato Ortopedia 1: sem necessidade de
correções. Estágio em Traumato Ortopedia 11:correção de f'eriados. discriminação das turmas e
pré-iequísitos. Fisioterapia em Traumato Ortopedia 11:Correção das cargas horárias das turmas
práticas e teóricas e acrescentar dias não lesivos. Os demais planos não coram enviados para a
professora e. portanto. não analisados. iv) Protà. Cristiane - Epidemiologia: inserir comentário
em caso de ausência de professor. Biologia Celular e fi4olecular:inserção de alguns feriados.
Normalizar os termos das avaliações. Estágio em Fisioterapia em Saúde Coletiva: correção dos
feriados. Troca das cargas horárias. Histologia e Embriologia: Foí retirado f'Criadono dia 25 de
dezembro. Fisiologia Humana (ARA8000): Faltam inserir os seminários no cronograma. Este
precisará ser enviado novamente para a prof'escora. Os demais planos não foram enviados para a
prol'essora e. portanto. não analisados. v) Prata. Rafaela - Fisioterapia em Neurologia 11:sem
necessidade de modificações. Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia: sem necessidade de
modificações. Estágio em PNE: mudança das cargas horárias. Precisa modificar os locais de
estágio na Metodologia de Ensino. Os demais planos não foram enviados para a professora e.
portanto: não analisados. vi) Prof. Alessandro: acrescentarprova prática na primeira teórica. vii)
Prof. Alexandre - TCC 1: sem necessidade de alterações. TCC 11:alterar as datas para respeitar o
regimento de TCC (prazo mínimo de l semana entre entrega do trabalho final e defesa). Estágio
em Cardiorrespíratória: Mudou-se os termos para descrever a parte de acompanhamento e o peso
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Fisioterapia em Pediatria1: em pendência (a professora irá reajustar o conteúdo programático). u
45
' prof. Alessandro: chamouatençãopara necessidadede verificar as notasdas avallaçoes,de 0 a
46
10. A prosa. Heloyse sugeriu que seja incluído em todos os planos que em caso de plágio será
47
atribuída nota zero. Todos aprovados, exceto Fisioterapia em Pediatria 1, Fisiologia Humana,
48
Estágio em Neur(ilogiã Patologia. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A prosa
49
[)anielle pediu que a coordenaçãoenviasse um e-mail para cobrar.dos ausentesas correções dos
50
planos de ensino que foram designados a eles. O prof. Alexandre disse que irá chamar uma nova
disse
51
reunião Na sequênciapassarama analisar o Item 2: Informe gerais. O prof. Alexandre
52
que será chamada uma reunião hoje para discutir os critérios de avaliação do estágio. Por tlm.
Não havendo mais nada a ser discutido, o Professor Alexandre agradeceu a pre:flnça de todos e
54
deu por encerradaa reunião às IOh00min, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos
Prudêncío. Assistente em Administração, lavrei a presenteata que, se aprovada, será assinada
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pelos presentes.Araranguá, 05 dejulho de 2401
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