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.ATA DA DECIN'IA SEXTA REUNIÃO ORDIN.ARIA DO NUCLEO l)O(.ENTE
ESTRO.ITI.PRANTE (NDE) DO CI.URSO DE GRAU)ILAÇÃO EN'l FISIOTERAI'IA

Ata da décima sexta reunião o:dillálía do Nucleo í)occníe
Estruturante (NDt) do ( urso dc (;r;iduação cin

Fisiotei-afia. realizada no dia 25 clc sitio dc :o16. itx
08h20nliit. na bata 306 (]o(.laml)us /\lai-anSuíl.

No dia \ iate c cinco (]e maio do ano dc dois mil c dezesscis. às oito horas c vinte minutos. na
sala\ 3(16 do (impus '\raranguá- reuníranl-se os seguintes membros do Núcleo l)occntc
[stlutulante c]o Cuido dc graduação cn] risiotcrafaia. deviclamcn c con\ocaclos: ])rolbssora
[)anicllc Soarcs Rocha Vicira. pro]bssoia .]ancisa [:ranck Virtuoso. ])ro]üssora ] ]c]oysc ].r]i:tn]
Kuriki. Proibssoia vi\ ianc clc Mcnezcs sob a Picsidência cla flroltssora Núl)ia Carcllí Pcrcira dc
.\velar. coordcnaclora do (. urso de [isíoteral)ia. quc cumflrimenLou a todos e ha\ onda t]u(Item.
cJcu flui abata a reuiliao. A. scuuir subilaeteu a pauta pttia ttl)icciaçao com os sctlutntcs itens:
Item l: ,.\ntilisc dos planos de ensino das disciplinas club integram os eixos: l;i\o temático
Irau111ato-ortol)cdía: Eixo temático Carclionesl)irai(Iria: Eixo temático Pediatria c Neurologia:
[i\o temático Saúc]c da Mulher,''Eixo temático Saúde (.'oleti\a. Item 2: [)iscussão sot)rc os

campos dc estágio. A prole. Núbía llediu para retirar o último ponto dc pauta rctbrcntc ao
estágio. pois a l)rola. (iiselc não floderá participar da reunião. A pool'a. 'ç'ivittnc pediu l)aia llassar
os eixos cJtl cardiopcumo para o primeiro item. [! a proth. Núhia pediu para l)assar o ci\o da
neura l)ara o último l)orla de pauta. Devido à ausência da Protli. Giselc na reunião. o eixo ncuro-
l)ccliallia l\)i suspenso. ./\ l)rola. dúbia colocou cm cotação a orclcm tios no\os l)oiros clc l)aula.
.\l)(\s isso. t] pauta it)i colocada em votação e adro\ada l)or unanimidade. A seguir l)assou-sc a
cliscuti] o Item l : ,Análise dos planos dc ensino das disciplinas quc integram os ci\os: Ei\o
tem2ítico Traumato-ortopedia; Eixo temático (.ardiorrcspirat(ária; Eixo temático I'cdiatria
c Neurologia; Eixo temático Saúde da Nlulhcr/Eixo temático Saúde ('olctiva. .'\ l)iol1l.
Viviallc aprcsciltou as moclillcaçõcs dos planos de ensino tias seguintes discil)lintts clo eixo dc
caicliol)ncumo: os seguintes planos dc ensino ainda não abram enfiados l)ara aná]isc:
lillagcnologia c Bioquímica. ,'\ l.}rola. l lclobsc al)rebentou as modillcaçõcs los l)litros clc cnsiilo
Lias seguintes cjiscll)liras clo ei\o traumalo-ortopedia: Binlísica. Anatomia 1- Neurollsiologia
Ibera necessário conlbccionai dois planos dc ensino). ('incsíologit} 1. ( incsiologia 11. Recursos l.
Recursos 11. BM l.'\. (.inesiotcrapia. I'rótcse c Ortcscs. l-isiolcral)ia cm Rcumatologia.
l-is]olcralliit ']litumato]ogía ] c ]raumatologia 11. Estágio cm Traumologia. l;ísiotcrtll)ia
[)csl)ortixa. ];unc]amcntos de Or]opecJia. O seguinte ])lado cJe ensino ainda não ]bi envia(]o ])ara
antllise: Imagcnologia. ,'\ prole. .laneisa apresentou as nlodillctlçõcs dos l)lados dc cnsiilo clíts
seguintes discifalinas do eixo saúde coletiva/saúde da mulher: Anatomia 11. Saúclc Pútnlica-
[lliclenliologia- Recursos Terapêuticos l. l,egislação Proa;issional e Administração. r'sicologia.
(.illesioteiaf)ia. Fisioterapia em Ginecologia e Ohsteltícia. Fisioteral)ia cm DennatoFuilcional.
l:stácio em Saúde ('oletíx:íl e Saúclc da Nlulher. O seguinte plano dc ensino ainda não lbi cnvittdo
alara aníllisc: I'ísiolcral)ia Picvcntiva. A l)laia. ,\driana apresentou os l)fados dc ci*\o (]c
Ncurolouia c Pediatria: l=slagio em Neurologia. Estágio en] Pediatria. [)cscn\o]vii ci t{)
l fumado. ,-\tenção a I'ortaclorcs de Necessidades lisa)cciais. l;isiotcial)ia ci]] Neurologia l c ll. os
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seguintes planos de ensino ainda não foram enviados para análise: Imagenologia. Fisioterapia em
Pediatria 11. Avaliação do Desenvolvimento Infantil e Estágio Portadores de Deficiência. As
disciplinas de Patologia e Psicomotricidade não serão ofertadas neste semestl'e. Os planos que
faltam analisar: Imagenologia (profs. Rafael, Poliana. Susana) Fisioterapia em Pediatria ll.
Avaliação do Desenvolvimento Infantil e Estágio Portadores de Deficiência, Biologia celular e
molecular. Fundamentos de Fisioterapia, Histologia e Embriologia, Metodologia. Bioestatística.
Toxicologia. Microscopia. Genética. Nivelamentos. Estágio em Geriatria. Ficarão responsáveis
pelos planos faltantes: Heloyse (Bioestatística, Toxicologia. Microscopia. Danielle
(nivelamentos e estágio em geriatria), Nubia e .Taneisa (Biologia celular e molecular'.
Fundamentos de Fisioterapia, Histologia e Embriologia, Metodologia). Adriana (Avaliação do
Desenvolvimento Infantil e Estágio Portadores de Deficiência). Ficou acordado entre os
professores que os professores de cada eixo serão responsáveis por enviar e-mail para os
professores solicitando as modiHlcações e que serão responsáveis por imprimir os planos de
ensino de cada eixo para trazer na próxima reunião de colegiado. Ficou acordado dar o prazo
para os prof'essores mudam'em até o dia 01/06 enviar para a Núbia até o dia l0/06 para
convocação da reunião de colegiado. Por íim, não havendo mais nada a ser discutido. a Prof'a.
Danielle agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às IOh. da qual. para
constar. eu. Daniellc Soam.es Rocha fieira. professora. subcoordenadora do curso. lacrei a
presente ata que. se apl'ovada. será assinada pelos presentes. Araranguá. 25 de maio de 201 6.
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