
F"

Ü
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDA;DE FEDERA'L; DE SANTA CATARINA
CAMPUS,A:RARA:NGUA-ARA

RUA PEDRA ]0Ã0 PEREIRAS NO i;S01 BAIRRO MATO"ALTO ': CEP 88900-000 t ARARANGUA-SC
TELEFONES:+ 55(048) 3721-6448/ + 55(048) 3522-2408/ FAX+ 55(048) 3522-2408

www .ara ra ng ua . ufsc .br

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da décima reunião ordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 21 de setembro de 2015. às 16h20min.

na sala 31)7 do Campus Araranguá.

j
No dia vinte e um de setembro de dois mi] e quinze, às dezesseis horas e vinte ]ninutos. na sala
307 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 Danielle Soares Rocha Vieira, professora Poliana Penasso Bezerra, professor
Rafàe] Início Barbosa, sob a Presidência da professora Núbia Carelli Peneira de Avelar.
coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia; que cumprimentou a todos e havendo
quórum: deu por aberta à reunião. A seguir. a professora Núbia Carelli submeteu à pauta para
apreciação com os seguintes itens: Item 1: Aprovação dos planos de Ensino das disciplinas
Fundamentos de Fisioterapia: Imagenologia, Fisiologia. Neuroflsiologia. Biofíslca. Fisioterapia
eln Pediatria l e Estágio Supervisionado em Trautnato]ogia. Ortopedia e Reumato]ogia ]. Estágio
Supervisionado em Pessoas com Necessidades Especiais, Estágio Supervisionado em Saúde
Coletiva/Saúde da Mulher e Estágio Supervisionado em Geriatria e Gerontologia. Item 2:
Apresentação das referências bibliográficas básicas e comp]enlentares do currícu]o 201 6. ] . Item
3: Estratégias para imp]einentação do Currícu]o 2016.] . Após: colocado em votação a pauta foi
aprovada por unaninaidade. A seguir: a prosa. Núbia prosseguiu a reunião passando a discutir o
Item 1: Aprovação dos planos de Ensino das disciplinas Fundamentos de Fisioterapia,
Imagenologia, Fisiologia, Neurofisiologia, Biofísica, Fisioterapia em Pediatria l e Estágio
Supervisionado em Traumatologia, Ortopedia e Reumatologia 1, Estágio Supervisionado
em Pessoas com Necessidades Especiais, Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva/Saúde
da Mulher e .Estágio Supervisionado em Geriatria e Gerontologia. Foram lidos os planos de
ensino pela professora Daniejle e todos os membros do colegiado conferiram todos os planos de
ensino e realizaram as correções necessárias. Recomendou-se novamente para a professora da
disciplina de Fisiologia que reduza o conteúdo de Neuroflsiologia. A prata Núbia disse que
recebeu reclamações referentes ao professor de Biofísica, que não está cumprimento o plano de
ensino e que está focado em muito cálculo. A prosa. Núbia chamou o prof. para conversar e com
os proas. Evy e Everton. Colocados a aprovação dos planos de ensino em votação. Aprovado por
unanimidade. Na sequência passaram a allalisar o Item 2: Apresentação das referências
bibliográficas básicas e complementares do currículo 2016.1. Como o levantamento das
bibliografias não foi finalizado, este ponto de pauta será passado para a próxima reullião. A
seguir. Item 3: Estratégias para implementação do Currícu]o 20]6.1 . A prosa.. Núbia colocou
em discussão como será realizada a transição entre os currículos. A prosa. Mirieli irá deixar
Ànatonlia l e a substituta prosa. Ana Inez; que já deu a disciplina poderá assumir. A prosa. Núbia
pâs em discussão quem irá da a NeuroHtsiologia e a Fisiologia Humana. A prof'a Poliana disse
não deveria mudar isto para o próximo semestre. pois irá descobrir a Cardiologia 1. Para o
semestre que vem, todos os professores concordam que não será possível implementar o estágio
de Dermato-funcional. A prosa. Danielle expôs a importância de aumentar a carga hol'alia prática

Núbia infomlou que o Departamento de Ensino ainda
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precisará aprovar o novo PPC para implementação. A professora Núbia apresentou a planilha de
previsão da implementação do novo currículo já apresentada em outras reuniões de colegiado e
NDE. Não' havendo mais nada a ser discutido, a Professora Núbia agradeceu a presença de todos
e deu por encerrada a reunião às 18h00min, da qual, para constar, eu, Danielle Soares .Rocha
Vieíra, professora, subcoordenadora do curso, lavrei a presente ata que, se aprovada, será
assinada pelos presentes. Araranguá, 21 de setembro de 2015.
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