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ATA DA QUINTA 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 dia 17 de março de 2015. às
IOh00min, na sala 304 t)loco A - do Campus Ai'aranguá.

9

No dia dezassete de março do ano de dois mil e quinze. às dez horas, na sala 304 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 sob a Presidência da primeira. que cumprimentou a
todos e. havendo quórum, deu por aberta a reunião. Em seguida. a Prosa. Núbia pediu para trocar
a ordem os itens de pauta 3 pelo item 4. Aprovado por unanimidade. Após prosseguiu a reunião
com os seguintes itens de pauta: item 1: Aprovação da 3' reunião extraordinária e 4" e 5"
reunião ordinárias do NDE. Colocadas em votação as atas foram aprovadas por unanimidade.
Posteriormente, Item 2: Cronograma de reuniões de NDE. Ficou combinado que as reuniões
ordinárias do NDE serão às terças-feiras às 1 0 horas. Dessa forma. as retmiões serão nos dias 14
de abril. 26 de maio, 07 de julho. Aprovado por unanimidade. Na sequência. item 3: Avaliação
planos de ensino e verificação das ementas e bibliografias. Ficou decidido quc as Prof'essoras
Gisele, Hcloyse e Poliana irão se reunir para adequação dos planos de ensino e as prof'essoras
Nubia e Danielle irão enviar a documentação necessária. Aprovado por unanimidade. A seguir.
item 4: Análise da nova proposta curricular. A prosa. Núbia apresentou a nova proposta
curricular que está sendo discutida pela comissão do PPC. Explicou os pontos mais importantes
das Diretrizes Curriculares e da Resolução de 2009. A prosa. Danielle sugeriu a mudança da
disciplina de Prótese e Ortese da 4 para 5 fase. A prosa. Núbia sugeriu mudar a disciplina de
P]'ótese e Ortese para 5' fase e trouxe as disciplinas de Metodologia e Legislação para a 4' fase. A
Prof'a. Danielle também sugeriu que não houvesse mudança do nome das disciplinas de Recursos
l e Recursos 11. A prosa. Poliana sugeriu que fosse pesquisada a carga horária das disciplinas de
outras universidades. A prosa. Poliana disse para não especificar os nomes dos estágios pela
dificuldade de conseguir locais de estágio. Aprovttdo por unanimidade. Não havendo mais nada a
ser discutido. o Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às
1 2 horas. da qual. para constar. eu, Danielle Soarem Rocha Vieira, subcoordenadora do curso. lavrei
a presente ata que, se aprovada. será assinada pelos presentes. Araranguá, 1 7 de março de 201 5.
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