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ATA DA VIGÉSIMA sÉTiMA REUNiÃo ORDnqÁRiA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da vigésima sétima reunião ordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Graduação em
Fisioterapia, realizada no dia 12 de abril de 2018. às
16h30min. na sala do Laboratório de Recursos
Terapêuticos do Campus Araranguá.
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No doze de abril de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e trinta minutos. na sala de Recursos
Terapêuticos do Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente
Estruturante do curso de graduação em Fisioterapia, devidamente convocados: professora
Cristiane Rudolph Meneghelli. professora Danielle Soarem Rocha Vieira: prof'escora Heloyse
Unam Kuriki 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 colocou em votação a aprovação a participação das TAES Tclícia e Cada na
reunião. Aprovado por unanimidade. A seguir, o prof. Alexandre submeteu à pauta para
apreciação com os seguintes itens: Item 1: Aprovação das Atas das Reuniões 27' e 28'
Extraordinárias; Item 2: Aprovação do memorando que será enviado para o DEN. para fustes
no currículo 2011-1; Item 3: Aprovação da Inclusão da área de UTI dentro do estágio de
Fisioterapia Cardiorrespiratória; Item 4: Elaboração de um texto para compor o novo toldar do
campus Araranguá; Item 5: Inclusão de disciplinas como pré-requisitos. (exemplo da disciplina
DCS7478 -- Farmacologia, como Pré-requisito para a disciplina DCS8006 - Fisiotel'apta em
Pneumologia l); Item 6: Análise e deliberação sobre a aluna Suellen dos Santos Nazario,
matricula: 1 1204579, referente à disciplina DCS7481 - Trabalho de Conclusão de Curso l: Item
7: Discussão sobre o pedido de antecipação da Colação de Grau em Gabinete para os alunos que
reprovam no estágio da 9' fase: Item 8: Análise das estratégias para a cunicularização da
extensão. Item 9: Outros que surgirem / Informes Gerais. O prof. Alexandre solicitou a troca na
ordem: o ponto 6 para o ponto 2. A pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir. o prof.
A[exandre prosseguiu a reunião passando a discutir o item ]: Aprovação das Ates das
Reuniões 27' e 28" Extraordinárias. Colocado em. votação a aprovação das atas. Aprovado por
unanimidade. Na sequência passaram a analisar o item 6: Análise e deliberação sobre a aluna
Sue[[en dos Santos Nazario, matricu]a: ]1204579, referente à disciplina DCS7481 -
Trabalho de Conclusão de Curso 1. Com a palavra a prof'a. Daniela explicou que a aluna
reprovou duas vezes em TCC l e não compareceu nas reuniões neste semestre. Então foi
solicitado auxílio pedagógico às TAES lclícia e Cada. Após discussão. com direcionamento do
coordenador de curso e da coordenadora do TCC 1. f'oi decidido que a aluna tenha um
acompanhamento pedagógico e curse o TCC ] no próximo semestre. Colocado em votação.
Aprovado por unanimidade. Após. as TAES lclícia e Cada se retiraram da sala. A seguir, item 3:
Aprovação da Inclusão da área de UTI dentro do estágio de Fisioterapia
Cardiorrespiratória. A proa. Daníelle disse que com a chegada da professora Lívia optou-se
em mudar o estágio da UBS para UT]. Disse que Q que está pendente é a ]icitação do hospital
prevista para 1 9/04/1 8. Colocado ejn votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência; item 4:
Elaboração de um texto para compor o novo folder do campus Araranguá. O prof.
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Alexandre disse que o TAE Jonas pediu um texto à coordenação para compor o folder dos cursa)s
do campus Araranguá e enviar para ele até amanhã à tarde. Desta forma, na reunião foi discutido
e todos colaboraram na elaboração de um texto naquele momento e enviaram para o e-mail da
coordenação. Posteriormente, item 5: Inclusão de disciplinas como pré-requisitos, (exemplo
da disciplina DCS7478 -- Farmacologia, como Pré-requisito para a disciplina DCS8006 -
Fisioterapia em Pneumologia 1). 0 prof. Alekandre informou que a .prosa. Danielle sugeriu
incluir a disciplina DCS7478 - farmacologia como pré-requisito para a disciplina DC-S8006 --
Fisioterapia em ,Pneumologia 1. Também, foi discutido a inclusão da disciplina DCS7416 -
Genética como pré-requisito da disciplina DCS7449 - Desenvolvimento Humano. Incluir no
currículo. conformo PCC, que foi previamente decidido. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. A seguir, Item 2: Aprovação do memorando que será enviado para o DEN,
para ajustes no currículo 2011-1. O prof. Alexandre expôs as alterações que foram feitas para
simplificar o currículo 201 1-1= Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Na sequência,
item 7: Discussão sobre o pedido de antecipação da Colação de Grau em Gabinete para os
alunos que reprovam no estágio da 9' fase. O prof. Alexandre disse que alguns alunos que
reprovaram em algumas áreas do estágio do semestre passado, e que já concluíram neste
semestre, solicitaram colação de grau em gabinete antecipada. Após discussão, o NDE deliberou
que esses alunos colação grau juntamente com os regulares da turma, tendo em vista que as notas
só serão digitadas no final do semestre. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Ato
contínuo, item 8: Análise das estratégias para a curricularização da extensão. O prof.
Alexandre disse que como encaminhamento vai ser montado uma comissão para discutir o PPC.
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
18h30min, 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 abrilde 2018.

Alexandre Marcio Marcolino
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Heloyse Ulialn Kuriki
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