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

Ata da vigésima sexta reunião ordinária 'do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Graduação em
Fisioterapia, realizada no dia 1 3 de setembro de 201 7, às
1 6h00min, na sala 311 do Campus Araranguá.(

)

No dia treze de setembro de dois mil e dezessete, às dezesseís horas, na sala 31 1 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 Daníelle Soares Rocha Vieira, professor
Paulo Marcondes Carvalho Juníor, professor Rafael Início Barbosa, professora Rafaela Silva
Moreíra sob a Presidência do coordenador do Curso de Fisioterapia, professor Alexandre Márcio
Mhrcolino, que cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta à reunião. O prof.
Alexandre informou que as professoras Heloyse Unam Kurikí e Angélica Cristiane Ovando
justificaram a ausência na reunião..A seguir, o' professor Alexandre submeteu à pauta para
apreciação com os seguintes itens: Item 1: Aprovação dos planos de ensino das disciplinas
referentes ao semestre 201 7.2, aprovados ad r(Áerend /zz, Item 2: Aprovação da adequação da
carga horária da disciplina fisiologia humana ARA7428; Item 3: Apreciar as dcmiindas .do curso
para a mocjernização (.'A(liR; Item 1: Apreciação e aprovação da cliscipl.ina de verão de Gcnétiéa:
Item 5: Apreciação e a})rovação clo regime de ent:'ada anual tlo curso de l;ísioterapia e do número
(]e vagas disponibilizadas; Item 6: [)iscussão c]o me]hor caia para as reuniões c]o Nt)E de Curso. A
prosa. Rafaela solicitou a inserção de dois pontos: Item .7: Aprovação e l)reposta cle entrega cle
relatório final do estágio: Item 8: Proposta de mudança do acompanhamento do estágio da nona
fase. A prosa. Daniele pediu para inserir o item 9= Apreciação da reformulação do estágio
obrigatório. Colocado em votação a aprovação da pauta. Aprovado por unanim idade.. Na sequência
passaram a analisar o Item 1: Aprovação dos planos de ensino das disciplinas referentes ao
semestre 2017.2, aprovados a(/ r fere/lí/wm.' O prof. Alexandre expôs cada plano aos membros.
Após discussão foram aprovados, sem alterações, os planos das disciplinas Cinesiologia l,
Fisiologia do Exercício e Atenção a Portadores de Deficiência e com alterações sugeridas os planos
das disciplinas Psicomotricidade, Imagenologia e Desenvolvimento Humano. A seguir, Item 2:
Aprovação da adequação da carga horária da disciplina fisiologia humana ARA7428. Ficou
decidido discutir esse ponto em outra reLmião. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.
Posteriormente, Item 3: Apreciar as demantlas (lo curso para a modernização CAGR. O prof.
Alexandre relatou que veio uma demanda do DEN para o departamento sôbre a mudança nos
códigos das disciplinas. Pediram que informassem se houvesse mais alguma alteração no currículo.
O prof. Alexandre disse que verificou e realizou as alterações. Após discussão, o NDE solicitou
incluir como recomendação que o código das disciplinas soam relacionados com o curso. Ato
contínuo, Item 4: Apreciação e aprovação da disciplina de verão de Genética. O prof.
\lexandrc disse que alguns alunos vieram pedir.a of'ena da disciplina de Cjenética no verão. Após
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discussão. ficou decidido a não abertura d4 disciplina. Colocttdo em votação. .'\provado por
unanimidade. Na sequência, Item 5: Apreciação e aprovação do regime de entrada anual do
curso de Fisioterapia e do númer(i de vagas disponil)ilizadas. O prof. Alexandre disse o prof.
Rafael Cypriano pediu para incluir esse ponto cm pauta no NDE para ter uma pos.ição dos
membros. O prof.Alexandre comentou que em conversa, o Reitor não achou coerente diminuir a
quantidade de vagas. O prof. Alexandre disse também, que o Alexandre Marino do DEN tem a
mesma opinião. Após discussão, foi decidido montar uma comissão para .análise da proposta.
Manifestaram interesse em partia.ípar da comissão os professores Rafael, Daníelle e Paulo.
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A seguir, Item 6: Discussão do melhor dia
para as reuniões do NDE de Curso. O prof. Alexandre colocou em discussão um melhor dia e
horário para a realização das reu.niões. Ficou decidido realizar as reuniões na segunda quinta-feira
do mês às 17 horas. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência. item 7:
Aprovação e proposta dc entrega dc i'elatório final do estágio. A praia. Ralbela tlisse blue trouxe
esse ponto para discussão a lim de decidirem.a melhor I'oi-ma de entrega do relatório. Após
discussão. Goi decidido que os alunos devem pegar tt assinatura clo preceptor no relatório. escancear
e postar no moodle a partir de 2018/1. (olocttdo em votttção. Aprovada })or unanimidade.
Posteriormente. item 8: Proposta de mudança do acompanhamento do estágio da nona fase.
A prosa. Rafaela falou da insatisfação dos alunos sobre o acompanhamento de estágio da nona
fase. Expôs da possibilidade de mais um dia de estágio em uma unidade de saúde. Após discussão
foi decidido chamar uma reunião com os supervisores de estágio e após trazer para apreciação do
NDE. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência. item 9: Apreciação da
reformulação. do estágio obrigatório. Após discussão, ficou decidido fazer reunião com os
supervisores de estágio e após trazer para apreciação em reunião do NDE.Colocado em votação
Aprovado por unanimidade. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, o Professor
Alexandre agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 1 7h l Omin, da qual. para
constar, eu. Márcia Elida Domingos Prudêncio, Assistente em Administração, lavrei a presente ata
que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 1 2 de setembro de 20 1 7.
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