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ESTRO.ÍTtíRANTE(NDE) 1)0 ClIRSO DE GliADLÍAÇAO VIVI FISIOTERAPI.4

Atn cla décima (quinta reunião ordinária do Ntlcleo
Docente Está-uturantc (NDl:) clo C'urso de Giacluação cin
l-isiotera})ia. rcalizacla no dia 27 dc al)ril dc 2016. its
08h20min. na sala 306 do(. anlpus Araranguzl.

a
No cala vinte e sete dc abril do ano de dois mil e dczcsseis. às oito horas c vinte minutos. nti sala
3(16 clo (impus Araranguá. reuniram-sc os seguintes membros do Núcleo Docente [;strutulantc
clo ( uivo cJe graduação em Fisioterapia. clevidamentc convocados: prolcssora ..\diittna Nc\ cs dos
Salltos- l)loléssora ])anic]]e Sobres Rocha Vieila. pro]tssoia (]ísele Agustini l-o\ atei- piolbssot:t
l lcloxse L.ílizlm Kuriki. prof'escora Poliana Penasso Bezcira. l)rolbssor Ralhei Início Bttil)osa.
Proitssoia \,'ivianc de Menczes sotl a Presidência da proltssora Núbia (arellí Pcreira de \\ cltti.
coorclcna(tara do Curso cJe fisioterapia. que cumpriillcntou a tactos c ha\cULto qu(Irum. deu ]loi
al)cita à icunião. /\ pioltt. Núl)ia .lustíllcou a ausência cla professora .laneisa. A scguil sul)meteu a
l)aula l)ara apicciação com os seguintes itens: Item l : /\flrovação da 14" Reunião ordinária e 16
da ala da Reunião extraordinária do NDE. Item 2: /\nálisc da integração vertical das cliscil)lidas
nos eixos. Item 3: ('monograma de análise dos planos dc ensino para o semestre lctívo 201(].2.
Item .l: Dcllnição de prazo l)ara indicação de orientador de 'l(-'(-'. Item 5: 1-on lulillios de
llaclronização dos TC'(.. A l)ioth. Núllia aciescenLou novos pontos dc flauta com {t scguinle
orcleln: l - /\provação da ata da 14" I'eunião ordinária e 16" da ata da Reunião cxlraorcliilária clo
NDE. 2 - /\nálisc c aprovação dos planos de ensino Biologia ('elulai e l\,loleculilr.
Biosscgurança. Bioquímica. Toxicologia. E o item 2 passou a scr o item 6. (olocado clll
votação. .'\provado por unanimidade. Após isso. ti pauta lbi colocada cm votação e allrovítdtl l)or
uilanimidadc. .\ seguir passou-sc a díscutii o Item 1: Aprovação da ata da 1+" reunião
ordinária e 16" da ata da Reunião extraordinária do NDE. A l)rola. Ntlil)ia colocou as Lilás it
al)lotação. Ncnlluma consideração lbi solicitacja pelos mcml)ros sendo aprovactils l)or
unanimidaclc. Em scguicla. Item 2: Análise e aprovação dos planos dc ensino Biologia Celular
c b'molecular, Biossegurança, Bioquímica, Toxicologia. os planos dc ensino furam analisados
l)oiro a l)cinto c as mudanças necessárias leram clcstacadas c salão en\ dadas parti as faioíéssoras
realizarem as mudanças. A l)iollt. Núbia colc]cou as modificações c] l votação. /\l)intacto por
uilaninlicjadc. .\ scguii. item 3: Cronograma de análise dos planos de ensino
lctivo 2016.2. A proflt. Núbía cjissc que no dia 24 de .junho os planos dc ensino
scr entregues na secretaria académica. Colocou cm discussão as
estai)elegido o l)r tzo de entrega dos planos dc ensino llclo NDI' no
maio. ol clc.junho e 08 dc.junho salão rcaliztldas reuniões extraordinárias.
'\provado pol unanimidaclc. Após. item +: Definição de
dc T('C. Este l)unto de pauta fbi unia solicitação
posicionamento. flois acredita que o professor clevc estai ciente do interesse do
orientador. uma vcz quc o aluno pode intonnar ao coorclcnador de TCC que é
l)totbssor. sem o conhecimento pré\io do proléssor orientador. A ploíh.
ic=imento de l CC seja
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se comprometendo na orientação, e que o aluno deverá entregar ao coordenador de TCC o
documento até o final da segunda semana de aula. Foi sugerido adicionar este prazo no
regimento do TCC. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A prosa. Poliana sugeriu
que seja discutido em outra reunião o que irá acontecer caso o aluno não consiga nenhum
orientador disponível. Posteriormente. item 5: Formulários dc padronização dos TCC. A
prof'a. Núbia apresentou os formulários para padronização do TCC nos dif'erentes formatos
previstos no regimento. Colocado em discussão. Colocado em aprovação. Aprovado por
unanimidade. Em seguida. item 6: Análise da integração vertical das disciplinas nos eixos: A
prata. Núbia precisou sair da reunião para dal' aula e a prosa. Danielle assumiu a reunião. A
prosa. Danielle sugeriu que sejam discutidas as disciplinas que constituem cada eixo vertical para
discussão. Eixo temático Traumato-ortopedia: Biofísica, Anatomia 1, Patologia. Fisiologia
Humana. Imunologia. Neurofisiologia, Cinesiologia l e 11, Recursos Terapêuticos l e 11. BATA.
Cinesioterapia. Prótese e Õrteses. Imagenologia Aplicada à Fisioterapia. Fisioterapia em
Reumatologia. Fisioterapia em Traumatologia l e 11. Fisioterapia Desportiva. Ergonomia.
Fundamentos de Ortopedia. Fisioterapia em Geriatria. Estágio em Geriatria. Eixo temático
Cardiorrespiratória: Anatomia ll, Imagenologia Aplicada à Fisioterapia. Biossegurança.
Bioquímica Básica. Fisiologia Humana. NeuroHisiologia. Farmacologia. Imunologia. Fisioterapia
em Geriatria. Cinesioterapia. Fisiologia do Exercício. Fisioterapia em Cardiologia l e
Cardiologia 11. Fisioterapia em Pneumologia l e 11. Exercício físico e reabilitação. Estágio em
Fisioterapia Cardiorrespiratória, Fisioterapia em Pediatria 1. Estágio em Geriatria. Eixo temático
Pediatria e Neurologia: Neurofisiologia, Desenvolvimento Humano, BMTA. Prótese e Orteses.
Imagenologia Aplicada à Fisioterapia. Patologia. Fisioterapia em Geriatria. Fisioterapia cm
Neurologia l e 11. Fisioterapia em Pediatria l e 11. Psicomotricidade. Recursos Terapêuticos l.
Atenção à portadores de deficiência. Estágio Atenção à Portadores de Deficiência. Estágio em
Pediatria e Neul'ologia. Avaliação do Desenvolvimento infantil e Desenvolvimento llumano.
Estágio em Geriatria. Eixo temático Saúde da Mulher/ Eixo temático: Anatomia 11. Saúde
Pública. Epidemiologia, Recursos Terapêuticos l e 11. Fisioterapia Preventiva. Legislação
Profissional e Administração. BMTA. Psicologia. Cinesioterapia. Fisioterapia em Geriatria.
Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e Obstetrícia, Fisioterapia DermatoFuncional. Estágio em
saúde coletiva/Saúde mulher, Estágio em Geriatria. Outros eixos: Biologia celular e molecular.
Fundamentos de Fisioterapia, Histologia e Embriologia, Psicologia, Estágio de observação
clínica. Metodologia da Pesquisa. Bioestatística. Toxicologia. Microscopia óptica. Sociologia.
Filosofia. Bioquímica Fisiológica. A prosa. Poliana sugeriu que seja marcada reunião para
discussão dos planos de ensino de cada eixo. Todos os membros concordaram. Poi flm. não
havendo mais nada a ser discutido, a Prosa. Danielle agradeceu a presença de todos e deu pot
encerrada a reunião às IOh. da qual. para constar. eu. Danielle Soares Rocha Vieira. protéssora.
subcoordenadora do curso. lavrei a presente ata que, se aprovada. será assinada pelos presentes.
Araranguá. 27 de abril de 201 6.
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