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

Ata da quarta reunião do NDE do Curso de Graduação
em Fisioterapia, realizada no día 03 de dezembro de
2014, às 16h00min, na sala 319 bloco A - do Campus
Araranguá.
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No dia três de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às dezasseis horas, na sala 3 19 bloco A
do Campus Jardim das Avenidas - Araranguá reuniram-se os seguintes membros do Núcleo
Docente estruturante - NDE do curso de graduação em Fisioterapia, devidamente convocados:
professora Núbia Carelli Pereira de Avelar, professora Danielle Soares Rocha Vieira, professora
Gisele Augustin Lovatel, professora Heloyse Kuriki, professora Poliana Penasso Bezerra sob a
Presidência da primeira, que cumprimentou a todos e, havendo quórum, deu por aberta a reunião
com os seguintes itens de pauta: item 1: Aprovação do Regimento de Atividades
Complementares. A prosa. Viviane, coordenadora das atividades complementares, apresentou
aos membros do NDE as mudanças propostas para o regimento de atividades complementares do
curso de fisioterapia. O regimento foi discutido ponto a ponto e após ampla discussão o
regimento foi aprovado por unanimidade pelos membros do NDE. Item 2: aprovação das
ementas da grade curricular. Devido ao avançar do horário, o segundo item de pauta foi
suspenso e será inserido em outra reunião do NDE. Não havendo mais nada a ser discutido, o
Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 18 horas, da
qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos Prudência, Assistente em Administração da
Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.
Araranguá, 03 de dezembro de 2014.


