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.\'l'/'\ [)A OI I'.AV'.\ REUNIÃO EXTRAORDIN/\RIA DO NU(.'l,[lO DO('EN']']=
ESTRO íl'URANll; DO C'IJRSO DE(.iRADIÍA(.'AO EM I'lS10TITR.API.A

Ata da Dita\a i'eunião extraoi'diníiria do Núcleo l)occilte
Estruturante do (.'urso de Graduação cin l-isiotcrapia.
realizada no dia 02 dc.junho dc 2015. ãs 10:0011. ilít s;ila
304 do (.'impus .'\raranguá.

l No diit dois dc .junho do ano de dois mil c cluinze. às dcz horas. na sala 304 clo (. alllllus
.,\iatangu:t- icuniiam-se os segui]]tes memt)]os do Núcleo [)occntc l:strutuianLe do curso c]c

graduação ei [;ísioterapia- devidamente convocados: piolLssora Daniclle Soarcs Rocha viciru.
flioléssora (iisele Agustini l,ovatel. prof'essor Ralhei (. y})dano Dutra. Ralhei In:Seio Barbostt.
l)roíbssora I'oliana Penasso Bezerra. prolbssora l lelolsc Unam l<uriki c como con\idades as
f)rotbssoias Nlitieli Denardi Limana e Víl,gane de Menczes Cáceres sob a Presidência cla
ptolbssora dúbia Carclli Peneira de A\'falar. coordenadora do Curso de Ciraduação cm
l-isíoteraflia. que cumprimentou a todos c havendo quórum. deu por al)efta à reunião. A scuuir. a
1)1-0lbssora Núbia (.aielli sul)meteu a pauta alara apreciação com os seguintes itens c sullitcns:
Item 1: Análise dos domínios do PP(.: - Estrutura e conteúdos cuniculaics: - Nlctodologia: -
Estágio Cunlcular super\ísionado - Análise do Regimento: - Ati\idaclcs ('oillplcnlcnLarcs: -
miai)alllo dc (.inclusão clc (.urso e - Apoio ao discente. Posteriormente. posto cm vot ção ti
l)aula it)i aprovada flor unanimidade. A seguir passou-se a discutir o item 1: Análise dos
domínios do PPC: - Estrutura e conteúdos curriculares. A pool'a. Núllia disse club tc\c uma
icunião na quinta passada com a Díretora cJo Departamento de Ensino. Pro]h. Tercza. cine
qucsliol ou solllc as mudanças do I'PC e reli)içou a necessidade para o tcmllo dc intcgialização
do curso sci icalizado em 5 anos. A proa. "l'preza disse que a Câmara de (iracluação não iiá
a})ro\ar o PPC se não faassar })aia 5 anos. com base na caiba horária elevada dc algumas lltscs c
ao não atcndiillcnto da Resolução 1 7/1-Jl-S(. . Além disso. a professora Jcrcza clucstionou illuito
sollrc a alocução das discll)lidas nas terças. quartas e quintas c a ProlLssora Núllia reli)içou cla
nccessidaclc de melhor distribuição das disciplinas no deconer da semana para pcnnilir ao aluno
maior rendimento acadêmico. A prole. Núbia apresentou estaoço dc mudanças l)aias tis clílêrcjltcs
teses para o cun'ículo 2016.1. Todos os pi'olbssoi'cs sugeriram mudanças. A l)rollt. Nttllia
cluestlonou sot)le a necessidade de alterar as cargas horárias práticas. A prole. Gisclc Lovatcl
i-assaltou a imf]ortância cle aumentar a carga horária prática dos estttgios tendo cn] \isLtl o
entendimento da UFSC sobre a realização dos estágios. .'\ prol'a. Danielle sugeriu mudar l)clo
menos as cargas horárias l)Fálicas das disciplinas aplicadas. A l)rolo. Núbia disse que a maioria
das ementas leram aprovadas e club será agendada uma reunião para análise das en antas que
estão faltando. Disse tambén). quc algumas relêrências básicas c complemcnttues l)rccisanl scr
rc\ latas. A praia. Gisele se responsabilizou por conferir as billliopallas c entrar cill conlUIo coill
os ptolbssorcs. /\ seguia. o item l\metodologia ft)i discuLiclo. A l)iolh. (iisclc allicscntou a
melodologiti de realização das atividades académicas do curso. PosterionllcnLC. iniciou-sc d
discussão sot)rc os Estágios Curriculares supervisionado - .Análise do Regimento. .,\ l)ioltt.
l lclol. se leu l)ara os ploíêssorcs a Falte do estágio escrita no PPC. A profh. Núhia lcvtintou como
ficará a questão de lbltas no estágio quando os alunos lbrcm l)articil)ar de congresso. A l)rolo.
l lclol.se realizou então a leitura do regimento do estágio. O regimento de estágio í\)l colocacln
cm votação pelo NDE cona as nlodiflcações realizadas pelos meml)ros do NI)I'. r'rollt.. Núlliti
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encerou reunião aqui e demais pontos serão discutidos na próxima reunião. 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. Daníelle Soares Rocha Vieira. professora.
subcoordenadora do curso. lavrei a presente ata que. se aprovada. será assinada pelos presentes.
Araranguá. 02 de junho de 201 5.
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