
8
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUÁ-ARA

RUP. CEDRO JOA0 PEREIRA, NO 150, BAIRRO MATO ALTO - CEP 88900-000 ARARANGUÁ SC
TEL-EFONES: -t 55(048) 3721-6448/+ 55(048) 3522-2408/ FAX + 55(048) 3522-2408

www . a ra ra ngua . u fsc .b r

.,V]'.,\. i)..:\ DI'CIM/\ NONA li.EL,uNIÃo ,:RDINARIA DO NUCLEO DO(.l:NIE
l:sl Rt í il rÍ{/\NTI' DO(. URSO DI' (}R.ADUAÇAO EM FISIOTERAPIA

Atadadécima nona reunião ordinária do Núcleo
Dot:ente Estruturante dcl Curso de Graduação cill
[isiotcra})ia. tea]izada no dia 21 de setembro de 2016. às
08h]0min. na sala 306 do Campus Araranguá.
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b.ío clíi! \ i] lc c !n] clc setembro de dois mil e dezasseis. às oito horas e vinte minutos. na sala 306
do (allll)LES .\i-:1la11guá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do
curso dc Si:.dt.átrio c'i.] Fisioterapia. devidaillc'llc cona,ocados: prol'essora Adriana Neç,es dos
S: l [os. l)!oíts:i(}ia ]:.ailieile Sobres Rocha Vit;ila. prol'essora Heloyse Unam Kurlki. professora
.íailcisa l;iancl.: virtuoso. Ral'ael Início Balbosa. })lol'essora Viviane de Menezes Cáceies sob a

í)icsic]êilcia (]a cooldcnadora do Cui'se de Fisioterapia. prol'essora Núbia Carelli de A\alar. club
cuilll)l-itl c11tou a todos e i iix.ando quóruill. dea f)or abelha à reunião. A seguia. a professora Núbia
stih;llctcu à l)aula l)aia a})reciação com os seguintes itens: Item 1: Apto'cação da ata da 18'
Rculliõcs [)ti'ao!'c]inár]as do NDE: ]tem 2: /\flrovação do Plano de Ensino da disciplina dc
[)csc11\o]xii31cllto í]unlano: Item 3: Aprovação de modificações do plano de ensino dtt

l)isci})iin:! { i:.íülcli:l)ia cni (ieiiatiia: Item 4: 1)iscussão sobre horários para o semestre lcLivo
=i/17.1: i cl l $: .\ltciaçõcs no Regimento cjc ]'('(.': Item 6: Inclusão cle orientações sol)rc o
[Ís ilyio cic (, bcl\-çil{) (.'lírica no Regimento clc l-stágio: Item 7: Apresentação das dificuldades
c (icj-luilclds dt)s csti aios cuniculares obligauolíos e Perspectivas pal'a os estágios no semestre
lc-li* c, :(JÍ 7.1: !&eblh :Ê: Recomposição do N!)E: item 9: Outros que surgirem. A pi'ollt. Vi\ ianc
l)caiu pai.í iilsciit: site-ação da disciplina de fisiologia com a mudança de cubículo. A prole.
i)ai:iclíc l)eciiu })zll'it bcicscenlai': l,evantameilto das disciplinas optativas de verão. Além disso.
It)i lc.liiz cla i:luclailça da ordem dos itens de i)aula. E a prosa. Nút)ia pediu para acrescentei o
l)uitto dc l)a ittí: ,,\y.ndanicnto c utilização dos laboratórios de ensino. Dessa fonna. serão
disc:i i(ios (:, 1)on os dc pai.!ta na seguir c olhem. Colocado eill votação. Aprovado flor
utlilililllí iadc. .'i i)ioltt. Núbia colocou ciH \citação a participação do Prof. Alexanclic.
cooicicilaooí íi csttlgio. /\piorado por unaillmídade. .A seguia, a prof'a. Núbia prosseguiu a
tculll;t-.) f).tss;íltcln \ ciiscutlr o Item 1: Aprox,anão da ata da 18" Reuniões Extraordinárias do
N})L. '- l)íoi\l. N(toi:i icu a ala da 1 8" Reu1lião Ordinária aos membros presentes. Colocado em
[jiscu iio. f~iio iioLlvc inserções ou modificações. Colocado em votação. Aprovado pot
ii[..11i! ]iclu(ic. '~d sccluéitcia passaram a analisar o Item 2: Inclusão de orientações sobre o

[sl !gio dc ( ã seívaçãü Clínica no Regimento de Estágio. A prosa. Núbía explicou a situação
anui\i cio stíjyiLI d.f observação. Foi colocado eln discussão. O prol;. Alexandre explicou as
.iilic.iEJtltlcs .io csttlglo. ccnlo carga horária cle\ ada e a impossibilidade de realização do csl:trio
litl .l;t':* ci.: S;.lít(lc (, (tlcti\8 e Saúde da N4ulhei'. [)iibrcntes prof'essores apontaram que os a]uilos
l j\. cs l)t, i:l):l:'cccliüc, no estágio de obscrx.ação ou estão aparecendo em horários não
l)iÍ-l!;í :ilt\( o.. ''. I'l'llli. NClblil sugeriu cine o l)!ol. .Alexandre marque uma reunião com esses
.lliti-.I' .'. l;i~'lt . !)íl icllc sugciiu que seta axaíiitdo além da presença 110 estágio sela avaliado
L&tl11í'CT:l i. c(';: ({l-tl:} lltJ : aillpo de cstac:lo. /\ pi'ol:t. l leio;'se sugei'iti l)'l'b da nota pib'a a coilcluta
ii[.iíi!].- Q cs]fi#io t. 1;5'% pala })rcsença. /\ l)!olti. [)anielle sugeriu que o prof. A]exandie traga
su;lcs :::es d } llau:clínlça pala .i regimento de TC(. I''Ja sequência. Item 3: Apresentação das
lif: :úlíi rücs c tlclllitHd8s dos cstágÊtls curriculares obrigatórios c perspectivas para os
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estágios no semestre leu't'o 2017.1. O llrol'. Alexandre cjissc cr.lc a st'cic]t]. ía d : s.L .l:- ÍWctadou
uma reunião com ele amanhã para discutir alguns problcnlas do cstálzio- -'\ l)rt i;.t. l;oilana disse
que mexe com problemas com o desaparecimento clãs claa''.es da cl;inca. /\ l:ioí. í'oi'111.t dBsc quc
está tentando resolver o problema com a mesa ortostática. mc-s c c lc~c ii lc lIdE.õ': l)tira
conseguir a chave. O pl'of. Alexandre disse ql.!e o contrato da '.'líi.=ca rii':ía ?i-:çis:' s:. assai ado
pela UFSC. O prof. Alexandre sugeriu di. ,. . :'''''"'' ' '' " ' ' ' gitaiizar os relatórios d.* I' !;i .. .,;\. -;''l:i. :'DItaRá
sugeriu criar uma forma de v'alidação via Moodle. A prol\t. ';ublc; l: ::l:lcír .t=i=s=cl'lai no
regimento de estágio a forma de entrega dos relatól-ios. .'\ l ]-oÍl]. lqul-,i>} n;:igt:Tltou sai)rc o
Hospital Regional. O prof. Alexandre disse da dillculdade da assinattlil- (los E!-!'lo=< í.l:. slÓ i( .''L
prosa. Adriana sugeriu retomar as desci.tssões para criação de uuit clí11. ::! :s :(,lo. ../\ lli.ota.
Raf'nela 'pediu para tentar dividir o estágio da pediatria na .'\PAl:l c }l('. ! ioslaila! itcgional A

prol'a. Helo)se disse que há uma limitação quanto ao espaço físico l)ala comi)oltíl!- sL:is ninhos- o
prof'essor e o fisiotel'apeuta. A. profh. Poliana sugeriu que na ./\t''\i: ll'odci'tit sc! ::\llíorada a
utilização da oficina de prótese e órtese. .'\ prol'a. Danielle s,igeli\l (ltK) o ' rolêss)i ,XI':xandie
converse com a APÕE. Após. item 4: Alterações no Regimento (!e {(:Í- ..:\ l)rcst'i'\a :ir: l)roía.
Angélica pai'a discussão deste ponto lbi colocada em ''.'ilação. AI)t'oxa(lo :lol' iiH li licl:tde. A.
prof'a. Danielle apresentou as modificações t'balizadas pelas pl'ol\Tssol'::,s \Tlrif ii .: .,\l'Bélica

i10

regimento bem como nos critérios de avaliação. Colocado el'l votacãc'. /\l)lavado f)or
unanimidade. A seguir. item 5: Aprovação do Plano de Ensino (ga (iscipiina de
l)esenvolximento Humano. A prosa. Núbia disse que a proltl. Ra.{\leia cxl)liceu (I'íe cle: acordo
com a ementa a parte de teorias e concepções nos ciclos da vi:l:i são lloldl:das en todas as
faixas de idade. A prata. Danielle disse que a PI'ot'a. aci'escclltou llm l)nntn ll?l'o. discussão do
desenxol\imenso na adolescência. Colocado em aprovação o planll clc :i sino. \l)lota(]o por
unanimidade. Posteriormente. item 6: Aprovação de modítlc8ç;óes {io l)l:!nn ie ensino da

Disciplina Fisioterapia em Geriatria. A pi'ol'a. Núbia expliccT] que co"l :t sílída dela l)m'a
licença maternidade. a prof'a. Flá'ç'ia assumiu a disciplina de Fi.sio]eíai-,ij] em (}crt:lista llaia não
pl'e.!udicar os altmos até a chegada do substituto da pl'ofessola. /'\ l)tcílt. 'qúhia (llssc ouc será
necessário ver com a professora se e]a aplicou prova prática. A ])ioga. ''\dtiana stti\crio (]uc a
professora deverá retirar a parte de preparação do seminário e que os teRIas las scll'lílarlos se.laill
Noitadas para a abordagem do tratamento flsioterápico. Na sequrli':cia. lêem 7: 1)iscrissão sobre
horários para o semestre letivo 2017.1. A prof'a. Núbia apresentou; a no'a gtadc cic ] orárlo do
NDE. A seguir. item 8: Recomp'osição do NDE. A prole. Núl)ia l)(.iFltln:ou qtlem [t:.ã interesse
de sair do NDE. Manifestaram-se as proas. Nubia. .laneisa. Adriana. Palinha e viviE]HC. .'\lém
disso. a prof'a. Gisele que está em afastamento por movi\'os pessoa;s- .,\.to coiatÍll:.lo- item 9:
Situação da disciplina de fisiologia com a mudança de cürrícuin. .\, l)-olh. 'vixiane c*:plicou
que dit'erentes altmos da disciplina leram mal na primeil'a l)ro,:.t c é proxá-.d quc esses alunos
não sejam apto''-ados nesta disciplina neste semestre. (,olocaclo em discussão. [c,i sugerido a
criação dc uma segtmda turma de I'lsiologia caso os alunos teprovcm. (.oiocado em vottlção.
.'\provado poi unanimidade. Na sequência. item 10: Levantamento das dÊscípliilas optativas
de verão. A prata. Danielle apresentou as seguintes disciplinas: Exctcício l ísico c Real)imitação.
Psicomotiicidade. FLmdamentos de Biociências. Microscopia ól)Liga. (-olocado cin votação-
Aprovado por unanimidade. A seguir. item 1 1 : Agendamento c utilização dos labor'atórios de
ensino. Foi colocado em discussão. Foi sugcl-ido que as ativídadcs dc ensillo sc.iaí l agcncladas
pi'cviamente às atividades de ensino e pesquisa ao longo dc todo o semestre. t'\provado pot
unanimidade. Por fim. Não havendo mais nada a ser discutido. a I'roiLssoit! Nútlia agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião às 1 0h00min. da qual. pura const:\i. eu. l)aniclle
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Soarem Rocha Vieira. professora. subcoordenadora
aprovada. será assinada pelos presentes. Araranguá. 21 de setembro de 2016.

do curso. lavrei a Dresente ata nllP se

2,.b


