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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Atadadécima sétima reunião ordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Graduação em
Fisioterapia, realizada no dia 22 de junho de 2016. às
1 0h00min, na sala 118 do Campus Araranguá.
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No dia vinte e dois de junho de dois mil e dezasseis, às dez horas e vinte minutos, na sala 1 1 8 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso
de graduação em Fisioterapia. devidamente convocados: professora Danielle Soares Rocha
Vieira. prof'essora Gisele Agustini Lovatel, professora Poliana Penasso Bezerra, professora
Viviane de Menezes Cáceres sob a Presidência da coordenadora do Curso de Fisioterapia.
professora Núbia Carelli de Avelar, que cumprimentou a todos e havendo quórum. deu por
aberta à reunião. Após submeteu à pauta para apreciação com os seguintes itens: Item l:
Aprovação das atas da 15' e 16' Reuniões Ordinárias e 17' Extraordinária do NDE: Item 2:
Discussão sobre disciplinas com altos percentuais de reprovações do curso de graduação em
Fisioterapia= Item 3: Mudança no regimento de atividades complementares; Item 4: Discussão
sobre visita de reconllecimento do curso de graduação em Fisioterapia; Item 5: Discussão sobre
necessidade de abertura de disciplinas de inverno; Item 6: Discussão sobre o que fazer em
situações na qual o discente fica sem orientador de TCC. Item 7: Discussão sobre disciplinas de
Fundamentos de Fisioterapia e Imagenologia. Item 8: Outros que surgirem. A pauta foi aprovada
por unanimidade. A seguir, a prosa. Núbia prosseguiu a reunião passando a discutir o Item l:
Aprovação das atas da 15' e 16' Reuniões Ordinárias e ]7' Extraordinária do NDE.
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência. Item 2: Discussão sobre
disciplinas com altos percentuais de reprovações do curso de graduação em Fisioterapia. A
prosa. Núbia apresentou as disciplinas com maior taxa de reprovação: Anatomia l e ll.
Bioquímica Básica. Fisiologia Humana. A prosa. Viviane disse que os alunos não apróveitaln a
monitoria. A prosa. Poliana disse que pode ser necessário ajustar o conteúdo programático ou a
carga horária da disciplina. Sugeriu rever o conteúdo programático. Destacou que a maioria
dessas disciplinas são da ] ' fase do curso e que isso pode ser um reí]]exo da formação de base dos
alunos. A prosa. Núbia destacou propor o apoio pedagógico na área de biologia e intensificar a
divulgação do apoio para os alunos organizarem seu tempo de estudo. A profà. Gisele sugeriu
fazer uma reunião com os professores das disciplinas. A prosa. Poliana destacou que é
importante verificar se os conteúdos abordados estão adequados para o nível de graduação. A
prosa. Gisele disse que a Neuroflsiologia ter sido mudada para antes da disciplina de Fisiologia
vai auxiliar nas disciplinas de Anatomia e Fisiologia. A prosa. Núbia sugeriu então sugeriu como
encaminhajnento convidar os professores paa reunião do NDE para discutimlos. Aprovado por
unanimidade. Posteriormente, Item 3: Mudança no regimento de atividades complementares.
A prof'a. Danielle explicou sobre o regimento de atividades e as pequenas mudanças para
adequadas os regimentos para os currículos 20]6.1 e 201 1.1. Aprovado por unanimidade. A
seguir. item 4: Discussão sobre visita de reconhecimento do curso de graduação em
Fisioterapia. A prosa. Núbia discutiu com os membros do NDE sobre as atividades da visita.
Após; item 5: Discussão sobre necessidade de abertura de disciplinas de inverno. A prof'a.
Núbia explicou sobre a carga horária faltante de disciplinas optativas que alguns alunos que não



8
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUÁ-ARA

RUA PEDRO JOGO PENEIRA. N' 150, BAIRRO MATO ALTO - CEP 88900-000 - ARARANGUÁ-SC
TELEFONES:+ 55(048) 3721-6448/+ 55(048) 3522-2408/ FAX + 55(048) 3522-2408

www .ara rangua . u fsc .br

conseguiram completar a carga de optatívas antes de ir para os estágios. Colocado em discussão.
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade a não abertura de disciplinas de inverno.
Dando continuidade. item 6: Discussão sobre o que fazer em situações na qual o discente mica
sem orientador de TCC. A prosa. Núbia explicou que foi uma demanda da prosa. Poliana.
Colocado em discussão. Foi decidido como encaminhamento trazer o problema para o colegiado
de curso quando surgir esta demanda. A seguir, item 7: Discussão sobre disciplinas de
Fundamentos de Fisioterapia e Imagenologia. A prosa. Núbia explicou os problemas que
ocorreram com as disciplinas de Fundamentos e de Imagem tendo em vista a divisão entre os
professores e trouxe para discussão como padronizar este compartillaamento. Colocado em
discussão. Foi decidido como encaminhamento levar para reunião de departamento para reforçar
as demandas das disciplinas. A prosa. Adriana sugeriu que o planejamento do rodizio para a
disciplina de Imagem seja feito previamente. Em relação à disciplina de Fundamentos: a profa.
Núbia sugeriu que sejam retirados os trabalhos individuais de cada professor. mas cada professor
I'esponsável deverá entregar a lista de presença. Por Htm. Não havendo mais nada a ser discutido.
a Professora Danielle agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 1 2h00min.
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: 22 de junho de
20}6
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