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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NU(.'Ll:O DO('F:NTE
ESTRUTURAN'rE DO CURSO DE GRADUAL'AO EM FISIOTERAPIA

Ata da décillla segunda reunião ordillária clo Níicleo
Docente Estruturante do (.urso de Graduação em
Fisioterapia. I'balizada no dia 23 dc no\ombro de 2015. às
1 6h20min. na sala 306 do Campus Araranguá.

l
No día \ iate e três de no\ombro de dois mil e quinze. às dezesseis horas e \iate minutos. na sala
306 do ('impus Araianguá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante
do curso de graduação em Fisioterapia. devidamente convocados: prof'assola Adriana Ne\es dos
Santos. plolbssola Danielle Sobres Rocha Vieila. professora Poliana Penasso Bezena. professor
Raf1lcl lilácio garbosa. prol'essora Helolse Kuriki. sob a Presidência da prol'essora Núbia ('arelli
Pereiia de A'gelar. prolbssora Gisele Lovatel. coordenadora clo (urso clc (graduação cill
l:isiotcrapia. que cumprimentou a todos e havendo quórum). deu por aberta à reunião. A seguir. a
protbssora Núbia Caielli submeteu à pauta para apreciação cona os seguintes itens: Item l:
.'\provação da ata da 1 1" Reunião Extraordinária do NDE. Item 2: fx4odiflcaçâo do tcillpo l)ara
validar atividades de pesquisa. extensão e monitolia do regimento de atividades complemcmares.
Item 3: Aprovação dos planos de ensino das disciplinas de verão. Item 4: Diagnóstico clc
Evasão dos alunos do curso de Fisioterapia. Item 5: Outros que surgirem. A seguir- a prollt.
Núbia prosseguiu a reunião passando a discutir o Item 1: Aprovação da ata da 11" Reunião
E\traordinária do NDE. A profh. Núbia perguntou se havia alguma consideração. A proltt.
[)aníelle disse que kz modificação quanto ao português. C'o]ocac]o em votação. Aprovado })oi
unaníinidade. Na sequência passaram a analisar o Item 2: Modificação do tempo para validar
atividades de pesquisa, extensão e monitoria do regimento de atividades complementares.
.'\ prosa. Núbia disse que este ponto de pauta foi solicitado pela praia. Poliana. ll-atura

cooldcnadola de estágio. A Prof'a. Poliana colocou quc para contabilizar como atix'idades
comi)lementares o aluno lem que participar das atividades de pesquisa e de extensão por no
mínitno 6 meses de um determinado pro.leio. E que pala os minicursos para contabilizarem tcm
que ter carga horária mínima de 08 horas. (.olocado em discussão. l:oi sugerido retirar o lleríodo
mínimo para atix,idades de pesquisa. extensão. de minicul'sos e de participação em coisos dc
música. .A })rol'a. Núbia colocou em votação. Aprovado por unanimidade. A seguia. Item 3:
Aprovação dos planos de ensino das disciplinas de verão. A preta. Nubia iniciou a
afalcsentação dos planos de ensino e todos os planos foram discutidos e todas as sugestões leram
ax.:aliadas. após. colocado em votação os planos lloranl aprovados por unanimidade. A seguir.
item 4: Diagnóstico de Evasão dos alunos do curso de Fisioterapia. A Piolh. Núl)ia disse quc
dc\erá ser leito Q diagnóstico do motim'o da ex'cisão dos alunos para identilícar l)Dique o nosso
curso está com relação candidato/'caga llaixa. Sugeriu mortal' um questionário para lazci um
le\:andamento com os alunos que evadiram do curso. A prole. Núbia sugeriu que a comissão dc
acompanllamcnto dos egressos elabore o questionário. Abro\:ado por unanimidade. Na
sc(luência. item 5: Outros que surgirem. 1) Definição dc estratégia de a\aliação l)ara
Atividades Tratamento domiciliar Mana Eduarda Alvos l,inhames. A proa. Danicllc listou todas
as disciplinas que a aluna deverá lazer tratamento domiciliar. l:oi sugerido para Anatomia e
fi/Ticroscopia aprova prática) utilizar Menção 1. As demais ficarão a critério do llrolbssor.
podendo ser utilizados trabalhos ou provas \,ia moodle. 2) Alteração
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complementar da disciplina Exercício Físico e Reabilitação. Após discussão, realizada as devidas
alterações. colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Como informes gerais a prosa.
Núbia disse que pediu a bibliotecária para imprimir uma lista dos livros que estão sendo pouco
utilizados para estimular os professores a ampliarem os livros. PergLmtou aos membros do NDE
sobre como devem ser feitas as aprovações dos planos. Foi sugerido que envie o e-mail até o dia
04 de dezembro e que a reunião de NDE seja realizada no dia 07 de dezembro às 1 5 horas. 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 Vieira.
professora, subcoordenadora do curso, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
presentes. Araranguá. 23 de novembro de 2015.
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