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

Ata da vigésima quarta reunião ordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Graduação em
Fisioterapia. realizada no dia 12 de julho de 2017. às
08h30min. na sala 310 do Campus Araranguá.i,

).

No dia doze de .iulllo de dois mil e dezessete. às oito horas e trinta minutos. na saia 310 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 Rafaela Sirva Moreira sob a presidência do coordenador do Curso de
Fisioterapia: professor Alexandre Marcio Marcolino que cumprimentou a todos e havendo
quórum: deu por aberta à reunião. O prof. Alexandre informou que os prof'essores Alessandro
Haupentha] e Angelica Cristiane Ovando estão afastados. Informou também: que os professores
He[oyse Uniam Kur[ki. Rafae] ]nácio Barbosa e Cristiane Melleghe]]i Rudo]ph estão em período
de férias. A seguir o prof. Alexandre pediu a inclusão dos seguintes itens de pauta: i) Aprovação
da bicha de avaliação do Estágio de observação, Saúde da Mulher e Estágio em Fisioterapia
Cardíorrespiratórla. ii) Análise e inserção das disciplinas equivalentes dos currículos. iíi)
Necessidade de redigir um termo de concordância para migração de matriz curricular. Após. o
prof. Alexandre submeteu à pauta para apreciação com os seguilltes itens: Item 1: Aprovação
dos planos de ensino das disciplinas referentes ao semestre 201 7.2: Item 2: PjanÜalnellto da
of'ena de disciplinas que sofreram alterações com as mudanças curriculares; Item 3: Aprovação
da ütcha de avaliação do Estágio de observação: Saúde da Mulher e Estágio em Fisioterapia
Cardiorrespiratória; Item 4: Análise e inserção das disciplinas equivalentes dos currículos= Item
5: Necessidade de redigir um termo de concordância para migração de matriz curricular. A pauta
foi aprovada por unanimidade. A seguir, o prof. Alexandre prosseguiu a reunião passando a
discutir o Item 1: Aprovação dos planos de ensino das disciplinas referentes ao semestre
2017.2. O prof. Alexandre disse que não enviou os planos antecipadamente. mas que cona'eriu
ementas. pré-requisitos e BibliograHta. O prof. Alexandre apresentou os planos que fecal'am
pendentes na reunião anterior: na disciplina de Fisiologia ARA8000 ülcou faltando ainda
acrescentar as pontuações e pesos das avaliações. Na disciplina de Fisioterapia em Pediatria 1. os
pesos das disciplinas estavam incorretos. Estágio Supervisionado em Neurologia: mudança do
peso do Nivelamento para 5%. Patologia: Está faltando o conteúdo programático. o peso das
disciplinas. Fundamentos de Ortopedia: mudança apenas de forma de escrita da prova
substitutiva e da recuperação. Legislação Profissional e Administração: mudança apenas de
forma de escrita da prova substitutiva e da recuperação. Nivelamento (8" fase): mudança do
código e da carga horária. Mudança nos pesos das atividades. Nivelamento (9' fase): mudança do
código e da carga horária. Mudança nos pesos das atividades. Cinesiologia 11: Acrescentar 18
horas de créditos práticos. Ajustar o cronograma teórico para incluir a parte prática. Mudança da
fomla de escrita da prova substitutiva e da recuperação. Estágio de Observação Clínica: a prosa.
Rafaela sugeriu como forma de avaliação um relatório e a ficha de avaliação. Foram modiHlcados
os pesos para as atividades. Saúde Pública: mudam a frase em caso de ausência de professor:
colocam' a sala de atendimento. Mudar o dia da prova substitutiva: pois está no mesmo dia da
REC. Fisioterapia em Traumatologia 1: mudar os pré-requisitos. pois estão no currículo novo.
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Anatomia 1: está tudo correto. Anatomia 11: está carreto. Estágio em Geriatria: alteração das
turmas dos horários e dias das turmas. Correção das avaliações e dos feriados. Fisioterapia em
Pediatria 11: mudança dos horários. Neurofisiologia: correção dos horários das turmas. Faltando
notas e pesos das provas. A prosa.. DanielÍe sugeriu que o prof. Alexandre confira os pré-
requisitos das disciplinas do currículo novo até a quarta fase. Os planos com as alterações
sugeridas pelo NDE foram colocados em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência
passaram a analisar o Item 2: Planejamento da oferta de disciplinas que sofreram alterações
com as mudanças curriculares. O prof. Alexandre disse que a prosa. Danielle pediu para
acrescentar este ponto. A prosa. Danielle disse da necessidade de fazer um levantamento de quais
disciplinas irão cair do currículo para saber o número de irregulares para que não prejudique a
formação dos alunos. O prof. Alexandre falou que já foi solicitada. a abertura da disciplina de
Recursos Terapeuticos l e disse que há 15 alunos irregulares para cursar a disciplina. A seguir,
item 3: Aprovação da ficha de avaliação do Estágio de observação, Saúde da Mulher e
Estágio em Fisioterapia Cardiorrespiratória. Foi discutida a bicha de avaliação do Estágio de
Observação apresentada pela Prosa. Rafaela. A prosa. Rafaela sugeriu que os supervisores
enviem as intercorrências durante o estágio de observação pata que ela realize a pontuação ao
final do 'estágio. Irá também acrescentar horário de entrada e saída na lista de presença. Foi
discutida a ficha de Saúde da Mulher. Foram sugeridas alterações dos pesos dos critérios
avaliados. A prosa. Danielle apresentou a ficha de avaliação de Cardiopneumo Não foram
sugeridas mudanças. A prosa. Danielle disse então que irá adequar a avaliação do plano de
Ensino do Estágio em cardiorrespiratória. Posteriormente, item 4: Análise e inserção das
disciplinas equivalentes dos currículos. O prof. Alexandre apresentou as disciplinas que
mudaram de carga horária. A prosa. Danielle pediu para ele acrescentar também as disciplinas
que mudaram de nome. A prosa. Rafaela sugeriu que haja uma reunião com os representantes
discentes e com os discentes. O prof. AI.exandre disse que ligou para o DEN e disse que é viável
fazer a equivalência das disciplinas do novo currículo com as do antigo e que os alunos do
currículo novo precisarão dar anuência para aceitar a cursar as disciplinas com a carga antiga.
Colocado em votação as disciplinas para equivalência. Aprovado por unanimidade. Ato
contínuo, item 5: Necessidade de redigir um termo de concordância para migração de
matriz curricular. O Prof. Alexandre disse que uma aluna foi conversar com ele sobre a
possibilidade de mudar para o currículo novo. Ele disse que conversou com a Juliana Pires e ela
falou da necessidade de elaborar um termo de concordância, responsabilidade e ciência
assumindo a responsabilidade caso haja aumento do número de semestres. Por íim, não havendo
mais nada a ser discutido, o Professor Alexandre agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião às IOh38min, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos Prudência,
Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
presentes. Araranguá, 12 de julho de 2017.
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