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,'\TA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NLJCI.Eo DOCEN'l'l
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADLJAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da décima primeira reunião ordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Graduação cm
Fisioterapia. realizada no dia 26 de outullro cle 20 1 5. iis
16h20lnin. na sala 306 do Campus Ataranguá.

l
No dia \ illte e seis de outubro de dois mil e quinze. às dezasseis horas e x,'intc minutos. na sala
306 do Campus Aiaranguá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturtintc
do curso de graduação em Fisioterapia. de''-'idamente convocados: professora Daniellc Soarcs
Rocha Vieira. professora Gisele Augustini Lo'ç'atei. professora Heloyse Unam Kuril<i. Piolbssora
.laneisa Flanck Virtuoso. plofêssora Poliana I'enasso Bezerra sob a Presidência da proltssora
Núbia (.arclli Pereira de Avelar. coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia. que
cumprimentou a todos e havendo quórum. deu por aberta à reunião. A seguir. a prolêssoia Núbia
(.arelli submeteu à pauta para apreciação com os seguintes itens: Item 1: Aprovação da l I"
Reunião Extraordinária do NDE. Item 2: Abordagem de conteúdos pertinentes às políticas dc
educação ambiental. de educação em direitos llumanos e de educação das relações étnico-raciais
e para o ensino de história e cultura abro-brasileira. al'Ficara e indígena. Item 3: Apro\ação
planos de ensino das disciplinas Epidemiologia. Saúde Pública. IJistologia e Embriologia.
Legislação e Administração e Fisioterapia P]'eventiva. Item 4: Outros que surgirem. neste item tt
prole. Gisele pediu pala inserir dois pontos de pauta: 5) Questões ref'Crentes ao Estágio 201 f). l .
6) Aplcscntação do I'CC flora da data prevista com .justificativa. A seguir- a viola. Núbía
l)rosseguiu a reunião passando a discutir o Item 1 : Aprovação da 1 1" Reunião Extraordinária
do NDE. Colocado em votação. sem considerações a ata lbí provada l)or unanimidade. Na
sequência passaram a analisar o Item 2: Abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de
educação ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-
raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Comi a
palavra a prol'a. Núbía leu Q memorando 240/ARA/201 5 enviado ao DEN relérente a este ponto.
Sugeriu que o prof. Giovani acrescente sobre a cultura africana na ementa cja discil)lha de
Relações Inteiétnicas. uma vez que o Prof. Giovani disse que também al)arda este l)unto ]la
disciplina. Destacou sobre a educação em Direitos Flui-nados. A prata. Gisele acredita quc as
seguintes disciplinas do curso abordam Educação em Direitos llumanos: Bioética. Psicologiít.
Atenção a Portadores de Deficiência. A pl'ol'a. Núbia leu a ementa da discil)lida de Bioética c
sugeriu adicional na ementa desta disciplina: Princípios de Educação en] Direitos Humanos. I'ara
clísclplina de Atenção a Portadores de Deficiência. a prole. Núbia sugeriu adicionar Dignidade
Humana e Igualdade de Direitos. A prata. [lelolse sugeriu adicionar também Democracia cla
educação. A prata. Núbia leu a ementa da disciplina de Psicologia. A profh- lleloyse sugeriu
adicionar Respeito aos Direitos Humanos na disciplina de Psicologia. Colocado em \:citação.
A})ro\ado por unanimidade. A seguia'. Item 3: Aprovação planos dc ensino das disciplinas
Epidemiologia, Saúde Pública, Histologia e Embriologia, Legislação e Administração c
Fisioterapia Preventiva. A prata. Núbia disse que essas disciplinas iniciaram tardiamente
devido a glexe dos técnicos-administrativos. A prol'a. Núbia disse que lbi nas salas com as
l)iotéssoras novas para conversar sobre as reposições e que sábado é dia leu\,o. Além disso. disse
quc kverciro sela senlestl'e lesivo. Disse ainda. que em conversa telefónica c.om o DEN. o ('t !n
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ainda terá que aprovar o mês de fevereiro como mês letivo. A prosa. Núbia convidou a piora
lote e a prosa. Ana Inês para participarem da reunião. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. A prosa. lone disse que está com um atraso de 20 horas na disciplina de
Epidemiologia. Foi sugerido pelo NDE iniciar a disciplina às 07:30 e as 13 horas restantes serão
distribuídos nos dias do TCC: 26/11 (naanha 08:20 às 11:50 e tarde 13:30 às 16:50) e 27/1 1
(10:10 às 1 1 :50 e 13:30 Às 16 horas). A prosa. Poliana sugeriu passar uma lista com o nome dos
alunos e as duas opções. Para Histologia e embriologia, são 30 horas de atraso. A prosa. Danielle
e Ana Inês sugeriram para eles reporem na semana do dia 07 ao dia 18 dezembro. A prosa.
Poliana sugeriu reposição durante seis sábados. A prosa. Núbia disse que existem alunos que
trabalham no sábado. Ficou então definido dividir às 30 horas na semana do dia 07 ao dia 1 8 de
dezembro: 10 horas do dia 07 ao 12 e 20 horas do dia 14 ao 18 de dezembro ou uma segunda
opção 10 horas do dia 07 ao dia 18 e 20 horas do dia 15 ao dia 19 de fevereiro (pela manhã).
Para as disciplinas de Preventiva e Legislação: faltam 24 horas. 10 horas serão repostas nos dias
do TCC (26 e 27 de novembro) na parte da manhã para preventiva e 10 horas à tarde para
Legislação. As demais 14 horas: preventiva - dia 15 a 19 de fevereiro de 1 5:10h às 17:40h. Para
legislação do dia 22 ao dia 26 de fevereiro das 15:10h às 17:40h. Saúde pública: Faltam 30 horas
de atraso. Similar a histologia e embriologia, porém na parte da tarde. Devido ao tardar da hora.
reunião foi suspensa e a Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião às 18h00min, da qual, para constar, eu, Danielle Soares Rocha Vieira. proíéssora.
subcoordenadora do curso, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.
Araranguá, 26 de outubro de 201 5.
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