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

FISIOTERAPIA

Ata da vigésima sétima reunião
extraordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em
Fisioterapia, realizada no dia 21 de fevereiro
de 2018, às 15h00mín, na sala 118 do
Campus Araranguá.
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No dia vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito, às quinze horas, na sala 1 18 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente
Estruturante do curso de graduação em Fisioterapia, devidamente convocados:
professora Heloyse Unam Kuriki, professora Rafaela Salva Moreira, professora
Cristiane Meneghelli Rudolph, professor Paulo Marcondes Carvalho Junior sob a
presidência do coordenador do Curso de Fisioterapia, professor Alexandre Marcio
Marcolino que cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta à reunião. O
prof. Alexandre infom\ou que as professoras Danielle, lone e Angélica justiHlcaram a
ausência na reunião. A seguir, o prof. Alexandre solicitou permissão para a
participação do professor Everton na reunião, aprovado por unanimidade. Em seguida
o professor Alexandre submeteu a pauta para apreciação com os seguintes itens: item
1 - aprovação da ata da reunião 26' extraordinária; item 2 - curricularização de
extensão; item 3 - apreciação e aprovação da retirada das disciplinas DCS7021 e
DCS7023 do rol das disciplinas optativas do curso de Hlsioterapia; item 4 - análise e
aprovação dos planos de ensino 2018-1; item 5 - análise das matrículas excedentes
para o estágio da 8' fase; item 6 - informes gerais. Item 1. Aprovação da ata da
reuniões 26' extraordinárias. A professora Heloyse solicitou alteração da ata e a
aprovação ficou para a próxima reunião. Item 2. Curricularização de extensão. O
professor Everton apresentou a demanda do PNE do MEC de 2014 que delibera que
todos os cursos de graduação precisarão incluir a carga horária de 10% do total do
curso em atividades de extensão como disciplinas elencadas no cubículo do curso.
Em 2017 a PROEX UFSC encaminhou o cronograma para que cada centro encontre
soluções para essa inclusão de carga horária no currículo do curso e apresentem a
proposta até 29/06/201 8 para a PROEX. O NDE ouviu a apresentação do professor e
tirou as dúvidas que surgiram. Item 3. Apreciação e aprovação da retirada das
disciplinas DCS7021 e DCS7023 do rol das disciplinas optativas do curso de
Fisioterapia. Colocado em votação a retirada das disciplinas. aprovado por
unanimidade. Item 4. Análise e aprovação dos planos de ensino 2018-1. Foram
apresentadas as pendências dos planos de ensino elencados para cada membro do
NDE, ficando pendentes para correção e aprovação na próxima reunião. Os planos:
DCS7904, DCS7458, DCS7486, DCS7812, DCS7487, DCS7815, DCS7814,
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DCS7494, DCS7493, DCS7457, DCS7405, DCS7822, DCS7417, DCS7427 e
DCS7481 foram aprovados por unanimidade após a análise do NDE. Item 5. Análise
das matrículas excedentes para o estágio da 8' fase. A professora Rafaela informou
que os grupos de estágio estão com alunos excedentes (mais de 6 alunos por grupo),
sendo três excedentes. O NDE discutiu a respeito, pensou em algumas soluções a
longo prazo (abertura de turma em terceiro trimestre/ alteração de PPC para criação
de mais carga horária de estágio). Como solução imediata, votou-se sobre a
disponibilização de vagas extras para este semestre e o envio de um memorando pma
a PROGRAD solicitando a contratação de mais um docente substituto para suprir a
carga horária excedente. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Item 6.
Informes gerais. O professor Alexandre colocou a necessidade de alteração do PPC,
que irá solicitar a composição de uma comissão para revisão e elaboração de novo
PPC. Salientou a necessidade de um subcoordenador para o curso de Fisioterapia,
principalmente prevendo uma nova visita do MEC ainda no primeiro semestre. O
professor Alexandre também informou que algumas disciplinas optativas. não foram
abertas devido ao baixo número de alunos, bem como a obrigatória DCS 7438.
Haverá duas disciplinas de TCC rodando ao mesmo tempo: DCS 7821 e 7822, 7481 e
7482. Há uma vaga ociosa no NDE que será solicitado ao departamento a eleição de
novo membro. O técnico José Eduardo procurou o professor Alexandre para propor
que fossem realizadas sessões de ginástica laboral com os técnicos, o professor
Alexandre recomendou conversar sobre isso com a professora lone. Por Him, Não
havendo mais nada a ser discutido, o Professor Alexandre agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a reunião às 16h10min, da qual, para constar, eu, Márcia
Elida Domingos Prudêncio, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 21 de fevereiro de 201 8.
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