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.ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURAN'l't
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da vigésima reunião ordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em I'isiotcrapia.
realizada no dia 19 de outubro de 2016. às 08h00ntin. na
sala 306 do Campus Araranguá.

)

No dia dezenov'e de outubro de dois mil e dezasseis- às oito horas. na sala 306 do Campus
.Aiaianguá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo [)ocente Estruturante do curso dc
graduação em Fisioterapia. devidamente convocados: prof'essoia (.rístiane Mencghelli Rudoll)h.
proltssora Danielle Soares Rocha Vieira. professora Heloyse Unam Kuriki. l)rolbssora .lancisa
Franck Virtuoso- professora Rafaela Salva Moleira. sob a Presidência do coordcnacloi do (.'urso
de Fisioterapia. professor Raf'ael Inácio Barbosa que cumprimentou a todos e havcnclo clu(Irunl.
deu poi aberta a reunião. O prof. Raíael informou que os prolbssorcs Paulo N4arcoildes Calvillllo
lunioi e Alexandre Marcío Marcolino justiHlcaram a ausência na reunião. /\ seguir. o l)rol. Rítlltcl
submeteu a pauta à apreciação com os seguintes itens: Item 1 : Apto\ação da aLa da 1 9:' Reunião
Ordinária do NDE: Item 2: Aprovação dos horários das disciplinas de verão: Item 3: Allenição
nn horário da tunlla prática A da díscip]ina de Anatomia ] para o semestre 20]7.1: Item +:
ENADE 2016: Item 5: Alteração na data de apresentação do TCC 2 tendo em vista o ENAt)l-l:
Item 6: Atividades a serem desenvolvidas com os alunos selecionados para o ENADE: Item 7:
Outros que surgirem. O prof. Rafael leu os pontos de pauta aos presentes. No ponto dc pauta 7. o
prof. Raf'ael pediu para acrescentar o assunto "Alteração no calendário do estágio dos alunos da
9" hse do Hospita] Regiona] de Araranguá no semestre 20]6.2 '. Após. submeteu a pauta à
apto\ação. Aprovada pol unanimidade. A seguir. o prof. RaÍ'ael prosseguiu a reunião passando tl
discutir o Item 1 : Aprovação da ata da 19' Reunião Ordinária do NDE. A prof. Ralael tblou
club enviou a ata por e-mail anteriormente e perguntou aos membros presentes sc havia mais
alguma consideração. (-olocado em discussão. A prof'a. lleloyse disse que solicitou por c-mail a
corrcção do nome dela na linha 34. Correção realizada. colocado em cotação. Adro\aLIa l)oi
ullanimidade. Na sequência passaram a analisar o item 2: Aprovação dos horários das
disciplinas de verão. O pior. Rafael apresentou os horários das disciplinas de \Grão: Excicício
[;ísico e Reatni]itação 01/02/2017 a 24/02/2017 das 08h20min ãs ]]h5(Jmin: ]'sicot lotricidadc
06./02./21017 a 16./02/2017 das 081l20nlin às } Ih50lllin: Ft.andamentos de Biociências --
06.'02/'2017 a 16./02/2017 de 14h20min às 18h00min Microscopia ól)rica 06./02'2017 a
16/02/2017 de 14h20nain às 18h00miil. Colocado em votação. Adro\ado l)oi unanimicjacJc. Na
sequência. item 3: Alteração no horário da turma prática A da disciplina de Anatomia l
para o semestre 2017.1 Após discussão ficou decidido alterar o horário do semestre 201 7. 1 cla
disciplina de Anatomia l turma prática A. de quarta-feira para sexta-rira. C'olocado em \ citação.
Apto'' ado pol unanimidade. Após. item 4: ENADE 2016. Como informativo. o prof'. Ralhei
expôs sobre o processo do ENADE e falou da colaboração da prol'a. Núbia e da prol'a. l)anícllc
no processo. Disse que a partir do dia 20 os alunos começarão a receber uma carta e deverão
preencher um fonlaulário que será um dos itens para compor a nota. Participarão alunos da 8" c 9;'
I'ase com mais de 80oho da carga horária cumprida. A seguir. item 5: Alteração na data dc
apresentação do TCC 2 tendo em vista o ENADE. O prof. Ralhei sugeriu a alteração da deita
de apresentação do T(-'C 11. tendo em 'ç'isca a prova clo ENADE que acontecerá um dia antes clãs
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apresentações. Após discussão ficou decidido em postergar as apresentações em uma semana.
dos dias 21 e 22 para os dias 28 e 29 de novembro, permanecendo a mesma data para a entrega.
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Posteriormente, item 6: Atividades a serem
desenvolvidas com os alunos selecionados para o ENADE. O prof. Rafael recomendou ao
NDE direcionar os alunos para que tenham uma boa prova. Pediu que os professores dos estágios
tivessem algum tempo de discussão com os alunos sobre a prova, dentro das atividades de
estágio. Disse que vai encaminhar aos professores as provas anteriores para que sejam
encaminhadas e discutidas com os alunos. Na sequência, item 7: Alteração no calendário do
estágio dos alunos do 9' fase do Hospital Regional de Araranguá para o semestre 2016.2. O
prof. Rafael expôs sobre o problema da greve no hospital regional de Araranguá. Disse que as
turmas de estágio teriam que trocar dia 07/1 1/16, mas a greve atrasou as atividades. Sendo assim.
sugeriu que seja prorrogado o período de 07/11/12 a 02/12/16 para lO/11/16 a 07/12/16.
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Por nlm, Não havendo mais nada a ser
discutido, o Professor Rafael agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às
08h45min, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio, Assistente em
Administração, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá.
19 de outubro de 2016.
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