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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NttCLEO DoC'l:NI'E
ESTRUTURANTE(NDE) DO CURSO DE GRADUAÇÃO EIW FISIOTERAI'IA

Ata da Décima (quarta I'eunião Olclinêiria do Nt'iclctl
Docente Estruturante ANDE) clo (.'urso ({e GlacluaçÍio cill
l-isioterapia. realizada 110 dia 23 dc nlaEçn clc 2Í)16. ils
09h20min. na sala 306 do C'anlpus Anal-anguíl-
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No dia vinte e três de março do ano de dois mil e dezasseis. às no\.c horas c \.intc minutos. ]la
sala 306 do Campus Araranguá- retmilam-se os seguintes menlt)ios do Núcleo l)occntc
Estruturante do Curso de graduação em l-isioterapia. dex idanlenlc convocados: prokssnitt
Adríana Neves dos Santos. professora Danielle Soares Roclaa Vieiia. proíêssora l)aliada I'cntisso
Bezerra. professora Gisele Agustini Lovatel sob a PI'esidência da piolbssora Nútlia (.'aiclli
Pcleira de Avelar. coordenadora do Curso de Fisioterapia. que cumllrimentou a todos e ha\cn lo
quórum. deu pol' aberta à reunião. A prole. Núbia submeteu a pauta pala apicciação coi l os
seguintes itens: Item 1 : Apto''.'ação das atas da 1 2". 1 3". 1 4" e 1 5" Reuniões Extiaorclillárias e 1 3:
Reunião Ordinária do NDE. Item 2: Análise clo l)ercentual de evasão dos alunos do curso clc
Fisioterapia. Item 3: Integração vertical entre as disciplinas relacionacjas a arca dc cardiologia c
Pneumologia. Item 4: Integração vertical entre as disciplinas llásícas e
específicas./prollssionalizantes do curso de Fisioterapia. Item 5: Aprovação dos planos dc ensino
Fisioterapia em Pediatria l e 11- Prótese e órtese. Fisioterapia Pre'«'estiva. Legislação I'rollssioilal
e Administração. Desen''.olvimento Humano. Psicomotlicidade e Atenção a portaclolcs clc

Deficiências. Item 6: Outros que surgirem. Após isso. a pauta it)i colocada cm votação c
aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a discutir o Item 1 : Aprovação das citas da 12",
13". 1+" e 15' Reuniões Extraordinárias e 13" Reunião Ordinária do NI)E. A l)rola. Núhi:l
colocou as alas à apto\ação. Nenhuma consideração loi solicitada pejos mem])ros scn(]o
apiox:adas por unam)-nidade. Em seguida. Item 2: Análise do percentual dc evasão dos alunos
do curso dc Fisioterapia. A prol'a. Núbia sugeriu que seja I'mimada uma cotllissão llartt rcali/:li
lc\.antamenLo dos movi'ç'os para a desistência do curso e as estratégias quc serão realizadas. ,:\s
professoras Gisele. Poliana. Danielle e Núbia discutiram cstrtitégias para (lix:ulgação cllts
melhorias realizadas no curso e dos aspectos positix:os do curso cm l)alccila com o ('clltlo
Acadênlico. A professora Núbia propôs que fosse montada uma comissão. contudo o NI)l acllou
que ])odiamos inserir somente uma questão na solicitação de tiancanlento lInFa sal)canos o
illotivo do trancameMO. A seguir. item 3: Integração vertical entre as disciplinas
relacionadas a área de cardiologia e I'neumologia. A plola. Danielle sugeriu quc sc.litin

realizadas estratégias para melhorar a integração \'ertical entre as discil)lidas [lásicas c ap]icacias.
A prole Núbia sugeriu que reuniões de NDE se.jam realizadas pala discutir a integração d.as
disciplinas em cada eixo(CardioPneumologia. Pediatria e Neurologia. Tiaumatologia/Ortollcclia.
Saúde Colete\.a/Saúde da Mulher). A prof'a. Gisele sugeriu que ein cada reunião de NDl-t sela
discutido um dos eixos. Após: item 4: Integração vertical entre as disciplinas básicas c
específicas/proüssionalizantes do curso de Fisioterapia. Será realizada a mesma csLlatégia
discutida no ponto 4. A Frota. Núbia sugeriu que os planos de ensino saíam entregues l)elos
pio[bssore no máximo até o dia ]0 de .junho com [)asg no quc será de]]nido nus reuniões dos
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eixos temáticos. Posteriormente, item 5: Aprovação dos planos de ensino Fisioterapia cm
Pediatria l e 11, Prótese e órtese, Fisioterapia Preventiva, Legislação Profissional e
Administração, Desenvolvimento Humano, Psiconlotricidade c Atenção a portadores dc
Deficiências. Foram discutidos pelos membros do NDE ponto a ponto os planos de ensino das
disciplinas de Fisioterapia em Pediatria 1. Foi veriHlcado que o plano de Ensino da Pediatria T
estava abordando de forma completa todos os sistemas. Em seguida, discutido o plano de Ensino
da Fisioterapia em Pediatria 11. A prosa. da disciplina deverá acrescentar mais um conteúdo na
semana da Prova 1] e retirar uma revisão de prova que está no local incorreto. Colocado eill
votação. Aprovado por unanimidade. Discutido o plano de Fisioterapia Preventiva. Foi destacado
pela Prosa. Adriana que a disciplina está com conteúdo prático muito interessante. Colocado en]
votação. Aprovado por unanimidade. Em seguida, discutido o Plano de Legislação Profissional e
Administração. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o plano de
Desenvolvimento Humano foi discutido. Colocado em votação. Aprovado poi tulanimidade. Em
seguida, o plano de Psicomotricidade. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade
Aprovação do Plano de ensino de Prótese e ortese. Foi verificado que o plano de ensino da
disciplina Prótese e Ortese estava abordando de forma completa todo o sistema. As professoras
Núbia, Heloyse e Viviane elogiaram o plano de ensino dessa disciplina. A prosa. Viviane
ressaltou que a aprovação do plano de ensino poderá facilitar a condução da disciplina pela
professora que está com chegada prevista para a próxima semana. Colocado em votação.
Aprovado por unanimidade. Aprovação do Plano de ensino da disciplina atenção a portadores de
deficiência. Aprovado por unanimidade. Em seguida, item 6: outros que surgirem: Pal'a a
próxima reunião, a prosa. Poliana sugeriu que seja discutido a data de entrega dos ]lomes dos
orientadores do TCC. E a prosa. Gisele pediu que sda discutido as formas de avaliação das
disciplinas de Nivelamento. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, a Prata. Núbia
agradeceu a presença de todos e deu por encenada a reunião às 12h, 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 março de 201 6.
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