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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da vigésima segunda reunião ordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Graduação em
Fisioterapia, realizada no dia 12 de abril de 2017. às
08h20min, na sala 324 do Campus Araranguá.
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No dia doze de abril de dois mil e
Campus Araranguá, reuniram-se os
de graduação em Fisioterapia,
Professor Alessandro Haupenthal, professora Cristiane
Unam Kuriki, professora Rafaela Silva Moreira sob a
Fisioterapia, professor Rafael Inácio Barbosa.
por aberta à reunião. A seguir, o prof. Rafael
itens: Item 1: Aprovação da ata da 21' Reunião
modelo de vestibular do curso de
nona fase após retorno ao hospital
Outros que surgirem. A pauta foi aprovada por
os professores: Alexandre Marcio Marcolino e Danielle
ausência na reunião. A seguir, o prof. Rafael
Aprovação da ata da 21' Reunião extraordinária
da ata da 21' reunião ordinária. Aprovado por unanimidade. Na
Item 2: Alteração no modelo de vestibular do curso de
que o prof. Luciano participou, como representante no
sobre alterações no modelo de vestibular. Disse que o
mudanças sugeridas. Desse modo, leu o memorando
alterações. Após discussão ficou decidido que não deverá ser feita nenhuma
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência, Item 3:
campos de estágio da nona fase após retorno ao
final dos estágios. A prosa. Rafaela relatou sobre os
tiveram no Hospital Regional, ficando duas semanas sem atender
aula teórica, mas disse que os supervisores estiveram na UFSC para
no momento. Falou da incapacidade de fazer a avaliação, dado o
Após discussão Hlcou decidido, que para os alunos da 9' fase
dia 07/07 às l Ih00min, cada estágio faz sua avaliação. Para os alunos da 8' fase,
avaliação Hlnal no dia 03/07 à tarde. Colocado em votação. Aprovado
Não havendo mais nada a ser discutido, o Professor Rafael
por encerrada a reunião às 09h15min, da qual, para constar, eu, Márcia Elida
Prudêncio, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, se aprovada, será
pelos presentes. Araranguá, 12.de abril de 201 7. n

(

dezessete, às oito horas e vinte minutos, na sala 324 do
seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso

devidamente convocados: professora Angelica Cristiane Ovando
Meneghelli Rudolph, professora Heloyse
Presidência do coordenador do Curso de

que cumprimentou a todos e havendo quórum, deu
submeteu à pauta para apreciação com os seguintes

extraordinária do NDE; Item 2: Alteração no
Fisioterapia; Item 3: Reorganização dos campos de estágio da

regional e datas para avaliação final dos estágios; Item 4
unanimidade. O professor Rafael informou que

Soares Rocha Vieira justificaram a
prosseguiu a reunião passando a discutir o Item l

do NDE. Colocado em votação a aprovação
sequência passaram a analisar o

Fisioterapia. O prof. Rafael relatou
ensino, de uma reunião em Florianópolis
prof. Luciano enviou os documentos das
aos membros descrevendo as referidas

alteração proposta
Reorganização dos

hospital regional e datas para avaliação
problemas que os alunos dos estágios

pacientes e também sem ter
fazerem o que tinha disposto

pouco contato com os alunos
será realizada a avaliação âlnal no

será realizada a
por unanimidade. Por flm

agradeceu a presença de todos e deu
Domingos

assinada
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