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

Ata da sexta reunião do NDE do Curso de Graduação em
Fisioterapia, realizada no dia 24 de março de 2015, às
1 0h00min, na sala 304 bloco A - do Campus Araranguá.
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No dia vinte a quatro 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 Soarem 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 dos planos de ensino 2015.1. A prosa.
Gisele apresentou os problemas de cada plano de ensino que foram levantados pela prosa. Gisele,
Heloyse e Poliana. A prosa. Gisele irá enviar e-mail para todos os professores com as
modificações necessárias no plano de ensino. Aprovado por unanimidade. Item 2: Informes
sobre a Reunião com o Departamento de Ensino. A Prosa. Núbia falou sobre a possibilidade
de criação das disciplinas de estágio em bloco constituído por diferentes disciplinas para atender
as necessidades de alunos que precisam de cargas horárias diferentes. A Prosa. Danielle falou
que no formato de blocos os alunos podem reprovar na disciplina de estágio por somente 2
semestres. A prosa. Núbia apresentou os problemas da carga horária do currículo atual e
informou que a coordenação está realizando um levantamento da situação de cada aluno para
que situação seja passada no NDE. Não havendo mais nada a ser discutido, o Professora Núbia
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 12 horas, da qual, para constar,
eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio, Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica,
lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 24 de março de
2015
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