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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINAR]A DO NUCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da sétima reu11ião extraordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 07 de abril de 20]5. às 10:00h. na saia
304 do Campus Araranguá.

2
No día sete de abril do ano de dois mil e quinze: às dez horas, na sala 304 do Campus Araranguá.
reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso de graduação em
Fisioterapia. devidamente convocados: professora Adriana Neves dos Santos. professora Gisele
Agustini Lovatel: professor Rafael Cypriano Dutra, professora Poliana Penasso Bezerra.
professora Heloyse Unam Kuriki sob a Presidência da professora Núbia Carelli Peneira de
A''.'dar, coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a todos e
havendo quórum, deu por aberta à reunião. A seguir, a professora Núbía Carelli submeteu a
pauta para apreciação com os seguintes itens: item ] : Apresentação diagnóstico académico
turmas 2011.1. 201 1.2 e 2012.1. Item 2: Análise das ementas das disciplinas do curso de
graduação em Fisioterapia - Currícu]o 2011.]. Item 3: Análise da bibliografia básica e
complementar. A pauta foi Aprovada por unanimidade. Após a prof. Núbia Carelli prosseguiu a
reunião passando a discutir o ]tem ]: Apresentação diagnóstico acadêmico turmas 2011.],
2011.2 e 2012.1. A professora Nubia colocou ao NDE que pelo diagnóstico acadêmico tbi
possível obter'ç'ar que mais de 60% dos alunos das turmas 201 1 .1 , 20] 1 .2 e 20] 2. 1 encontram-se
cm situação irregular. Com a finalidade de permitir que os mesmos consigam ctmaprir as
disciplinas que f'a]tam para üina]ização do curso de graduação no menor tempo possíve] e que o
a})rendizado sda otimizado para as próximas turmas, alguns levantamentos foram feitos como:
disponibilização de disciplinas de inverno e verão; levantamento das discip]inas que apresentam
alto índice de repto'ç'ação e discussão se as mesmas estão sendo ofertados no período certo e com
uma carga horária adequada; assim como; levantamento se as disciplinas que apresentam alto
índice de reprovação e as disciplinas que apresentam pré-requisito estão com choque de horário.
Aléns dessas colocações: foi observado que os alunos das fases acima citadas estão com uma
carga horária total de curso inferior a carga horária total proposta no novo prometo pedagógico do
Guisa de fisioterapia. No entanto. a carga horária total ofertada a essas turmas ainda está de
acordo com a carga horária total mínima estabelecida pelas diretrizes curriculares do Ministério
da Educação. Conforme as informações adquiridas pelo diagnóstico académico. discutiu-se então
a necessidade de reduzir a carga horária de algumas disciplinas. assim como modificar as fases
que algumas disciplinas acontecem visando que conteúdos mais complexos soam of'errados para
fases mais posteriores. Foi sugerido que um levantamento na matriz curricular de outros cursos
fosse realizado. visando observar se as cargas horárias dos mesmos condizem com as cargas
horárias atuals de algumas dislcplinas do curso de graduação de Fisioterapia da UFSC e as f'ases
ein que os mesmos acontecem. Em relação aos alunos das fases 2011.1. 2011.2 e 2012.1.
sugeriu-se que fossem disponibilizadas disciplinas de inverno visando: ofertar discipllilas
optativas. assim como permitir que estes alunos cursem disicplinas com alto índice dc
reprovação e que são pré-requisito para outras disciplinas. Estas medidas têm por finalidade
})ermitir uma redução no tempo necessário para integralização do curso. A seguir passaram a
analisar o Item 2: Análise dp$ ementas.,.da.s disciplinas do curso de graduação.ep
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Fisioterapia - Currículo 2011.1. Com a palavra a prof. Nubia iniciou a discussão a respeito das
ementas das disciplinas ofertadas no curso de graduação em Fisioterapia da UFSC. Foi sugerido
que todas as ementas fossem revistas pelo NDE com a finalidade de verificar se a ementa
proposta por cada disciplina condizia com o conteúdo que deve ser oferecido naquela disciplina
e se os conteúdos das ementas de diferentes disciplinas eram semelhantes. Verificou-se também
a necessidade de verificar a integração horizontal e vertical entre as disciplinas. Assim, os
membros do NDE discutiram os conteúdos da ementa de cada disciplina e ülzeram alguns ajustes
para adequa-las. Observou-se que as ementas das disciplinas Saúde Pública e Fisioterapia
Preventiva apresentavam conteúdo semelhante. Para as disciplinas de Genética e Farmacologia
foi verificado que o conteúdo fornecido estava muito aprofundado e continha informações muito
específicas. Assim, foram sugeridos conteúdos mais relacionados a Fisioterapia e com
informações essenciais a prática físioterapêutica. Para a disciplina Histologia e Embriologia
observou-se a ausência de conteúdos de embriologia na ementa. Da mesma forma, foi veri6lcada
a ausência de conteúdos importantes para o aluno de graduação em Fisioterapia na disciplina de
Patologia como inflamação, neoplasías, cicatrização e reparo tecidual. Para as disciplinas de
Anatomia sugeriu-se que cada uma delas, ou seja, Anatomia l e ll passassem a ter carga horária
total idêntica e que os conteúdos sistema muscular, ósseo e articular fossem alojados na ementa
da disciplina Anatomia 11. Com bases nestas observações, modiâlcações foram realizadas nestas
ementas. Considerando-se o horário, foi sugerido então que a discussão a respeito das ementas
continuasse na próxima reunião de NDE. Desta forma, passaram a analisar o Item 3: Análise da
bibliografia básica e complementar. Foi observado que as bibliografias básicas e
complementares contidas nos planos de ensino estavam desatualiazadas ou repetidas. Com a
chegada de novos livros, as professoras Gisele, Núbia e Heloyse ülcaram responsáveis por
verificar se as referências dos planos de ensino estavam de acordo com os livros presentes na
biblioteca e disponíveis online. A professora Gisele relatou que algumas referências estavam
contidas no plano de ensino de mais de uma disciplina e que alguns livros presentes na biblioteca
ainda não estavam sendo utilizados. Também se observou que, por conta. destes fatores, a relação
de quantidade de livros por aluno para cada disciplina, de acordo com as recomendações do
Ministério da Educação, não estava correta. Assim, as professoras Gisele, Heloyse e Poliana
Htzeram um levantamento das referências dos planos de ensino e contidas na biblioteca e
destacaram as disciplinas que apresentavam problemas em relação a referencias nos planos de
ensino e nas ementas. A professora Gisele disponibilizou-se para conversar com os professores
responsáveis pelas disicplinas e, juntamente com os mesmos, corrigir as referências. Não
havendo mais nada a ser discutido, a Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião às 12h00min, da qual, para constar, eu, Adriana Neves dos Santos, lavrei a
presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 07 de abril de 201 5
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