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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NLJCLEO DOCENTE
ESTRtiTI.PRANTE (NI)E) DO CURSO DE GRADLÍAÇAO EIVI FISIOTER.4PI.4

Ata da Décima terceil'a reu:hão OI'dinál'ia do Nficlco
Docente Estiulurante(NDt) do Curso de (;raduação clip
1- isioterapia. realizada no dia 2+ de lb\creia-o dc 20 1 6. {ls
1 0h00miil. na sala 306 do Canil)us Aiaranguá.

l
No dia \iate e quatro de fevereiro do ano de dois míl e dezasseis. às dez horas. na sala 3o6 1o
(-impus .'\raranguá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente l:struturantc do
Curso dc graduação em Fisioteiapía. dex,'idamente con\agudos: prolbssora llclobsc lrli ti l
Kuriki. professora Poliana Penasso Bezerra. prof'essora Vi'çiaile de Menezes Cáccres. l)roltssora
Ciisele Agustini Lovatel. professor Ratael Início Barbosa e foi convidada a proltssora lona .l:i} cc
CeDIa Schncldcl. sob a Presidência sub-coordenadora do Curso de Fisioterapia. prolüssoitt
Daniclle Sobres Rocha Víeira que cumprimentou a todos e havendo qu(1)rum. deu l)or ahcrtil it
reunião. /\ proth. Danielle submeteu a pauta para apreciação com os seguintes itens: Item l:
.'\l)ioxação das alas da 11" e 12" Reuniões Ordinárias do NDE. Item 2: .'\tualização clo

Regimento cle T(.C do culto de graduação em fisioterapia- Item 3: Outros quc surgiicm. .\tios
isso. a l)aula lbi colocada em votação e aprovada pol unanimidade. A seguir passou-sc [i discutii-
o Item 1: .Aprovação das citas da 11" e 12" Reuniões Ordinárias do NDE. .'\ prole. [)anicllc
colocou as alas à aprovação. Nenhuma consideração foi solicitada pelos memt)ros scnclo
al)ro\ abas por unanimidade. Em seguida. Item 2: Atualização do Regimento de TCC do curso
de graduação em ülsioterapia. A Frota. Danielle mencionou que as l)rotbssoras Adritina c
Nliriellí realizaram alterações no Reglmemo no TCC. e foi conlbrido com o regimento antigo c
discutido as alterações. .A primeira mudança foi a rctiiada cla apresentação oral do 'r(. ( 1. c a
banca analisará somente o trabalho escrito dos alunos. Alteração apto\acltt por uilanítlliclaclc.
Outra questão é a manutenção das OI'tentações serem leitos somente flor cletivos. allrovacla l){)i
unanimada esstl manutenção. Foi retirado o número máximo dc orientandos clc cada oriclltltclnr.
aflio\ado por unanimidade. .Adicionado o alugo 6. em relação ao cronograma ctc e\caução tlo
ICC l e ll. .A pioth. Gisele sugeriu deixar clal'o no cronograma a quem os alunos dexcn sc
rcportai se ao orientador ou coordenador- da disciplina. Apto'''ado por unanimidade. l louve ít
votação sobre retirada do artigo e manutenção do pro.loto no TCC 1. apenas l voto. o artigo 9 1i)i
adequado as mudanças realizadas anteriormente. e aprovado por unanimidade. O artigo 1 1 it)i
alterado em relação ao cumprimento do regimento e passado para artigo 9. aprovado l)oi
unaniillidadc. O artigo 12. fala em relação à apresentação e foi sugerida a elas)oração dc un]
modelo. O ailíco 1 5 foi alterado. Foi discutido a inclusão de peso nas noras e un] modelo dc Rola
cs})ecílica para cl Olientadoi para TC(- l e 11. Todos concordaram com as alteiaçõcs c allroxa lo
por unanimidade. ,A seguir item 3: Outros que surgirem. Por flm. não hax ando mais nada a scr
discutido. a I'rola. Danielle agradeceu a presença de todos e deu por encenada a reunião às 1 2h.
cla dual. para constar. eu. Danielle Soares Rocha Vieira. professora. subcoordenadora do cuido
lax rcí a prescilte ata que. se apto'''ada. será assinada pelos presentes. Araranguá. 24 cle ILvcrciro
de 20t6
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