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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NUCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da vigésima primeira reunião ordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Graduação em
Fisioterapia, realizada no dia 16 de novembro de 201 6, às
1 0h00min, na sala 306 do Campus Araranguá.
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No dia dezesseis de novembro de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala 306 do Campus
Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso de
graduação em Fisioterapia, devidamente convocados: professor Alessandro Haupenthal,
professora Cristiane Meneghelli Rudolph, professora Danielle Soarem Rocha Vieira, professora
Heloyse Unam Kuriki sob a Presidência do coordenador do Curso de Fisioterapia, professor
Rafael Início garbosa que cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta a reunião. O
prof. Rafael informou que os professores Alexandre Marcolino e Rafaela Silva Moreira
justificaram a ausência na reunião. A seguir, o prof. Rafael submeteu a pauta à apreciação com
os seguintes itens: Item 1: Aprovação da ata da 20' Reunião Ordinária do NDE; Item 2:
Aprovação dos planos de ensino das disciplinas de verão; Item 3: Discussão sobre a carga
horária da disciplina: estágio supervisionado de Observação Clínica; Item 4: Edital de bolsas de
monitoria 2017.1 ; Item 5: Outros que surgirem. O prof. Rafael sugeriu a retirada da pauta o item
3, tendo em vista que foi o prof. Alexandre solicitou a inserção deste item. Após, submeteu a
pauta à aprovação. Aprovada por unanimidade. A seguir, o prof. Rafael prosseguiu a reunião
passando a discutir o Item 1: Aprovação da ata da 20' Reunião Ordinária do NDE. O prof.
Rafael falou que enviou a ata por e-mail anteriormente e perguntou aos membros presentes se
havia alguma consideração. Não havendo alterações. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Na sequência passaram a analisar o item 2: Aprovação dos planos de ensino das
disciplinas de verão. O prof. Rafael relatou que solicitou até o dia 15/1 1 os quatro planos de
ensino das disciplinas de verão e informou que está faltando o plano de Fundamentos de
Biociências. Em seguida, passaram à análise dos planos entregues: Exercício Físico e
Reabilitação. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Os planos de Microscopia
Optica e Psicomotricidade, depois das devidas alterações, colocado em votação, foram
aprovados por unanimidade, condicionada as pequenas alterações dos mesmos. Na sequência,
item 3: Edita] de bo]sas de monitoria 20]7.1. O prof. Rafael informou que foi publicado o
edital de monitoria e pediu que divulgassem entre os professores para estimular a pedirem mais
bolsas. Como informe a prosa. Danielle lembrou que foi emitida a portaria do MEC com o
reconhecimento do curso. Por fim, Não havendo mais nada a ser discutido, o Professor Rafael
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às IOh45min, da qual, para constar,
eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que,
se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 16 de novembro de 2016.
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