
©
SERVIÇO PÚBLICO;FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE :SANTA :CATARINA
CAMPUSARARANGUÁ

CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAUDE
COORDENADORIA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

RODOVIA GOVERANDOR"JORRE::LACERDA, Na::3201: + JARDIM; DAS AVENIDAS
CEP::88906-072 -:ARARANGUÀ

TELEFONE: +SS;(40) ;372í'2i67
SITE : : http://fisco. tJfÉC. br/

ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLE DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da vigésima nona reunião ordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de graduação em
Fisioterapia, realizada no dia 06 de dezembro de 201 8, às
] 5h00min, na sala 301 (bloco A) do Campus Jardim das
Avenidas dá UFSC Araranguá.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

]2
]3

14

15

16

17

18

19

20
2}
22

23

24

25

26
27

28
29

30

3}
32

33

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às quinze horas na sala 301 (bloco A)
do Campus Jardim das Avenidas Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo
Docente Estruturante do curso de graduação em Fisioterapia devidamente convocados:
professora Danielle Soares Rocha, professor Jogo Matheus Aposta Dallmann, prof'essora Kelly
Mõnica Marinho e Lima, professora Rafaela Salva Moreira professora, sob a Presidência da
professora Angélica Cristiane Ovando, presidente do NDE do Curso de Graduação em
Fisioterapia, que cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por aberta à reunião. A prosa.
Angélica informou que as professoras Daiana Cristine Bundchen e Núbia Carelli Pereira de
Avelar então de licença médica e a ausência da prosa. Poliana deve-se por estar ém afastamento
- tratamento de saúde de familiar. A TAE Débora participou da reunião como convidada do
colegiado para explicar a íómlula para as bibliografias para o MEC. Após, a prosa. Angélica
apresentou para apreciação os seguintes itens de pauta: Item 1 : Aprovação das atas da 30', 32' e
33' Reunião Extraordinária; Item 2: Solicitação de alteração na ementa e conteúdo da disciplina
DCS 7469 - Fisioterapia em Pediatria l pela professora Cristiane Aparecida Moran; Item 3:
Solicitação de alteração na ementa, carga horária e conteúdo da disciplina DCS 7016 -
Sociologia pelo professor Jogo Mateus Dallman; Item 4: Verificação e alteração de Bibliografia
Básica e Complementar das disciplinas do curso de Fisioterapia com a saída da base de livros
"Minha Biblioteca"; Item 5: Outros que surgirem. A prosa. Danielle pediu a inserção de dois
itens de pauta: i) Pré-requisito DCS 8006 - Fisioterapia em Pneumologia 1; ii) Discussão
alterações no Regimento de TCC l e 2. A pauta foi aprovada por unanimidade na ordem a
seguir. A seguir passou-se a discutir, o item 1 : Aprovação das atam da 30', 32" e 33' Reunião
Extraordinária. Colocado em votação a aprovação das atas. Aprovado por unanimidade. Na
sequência, item 2: Solicitação de alteração na ementa e conteúdo da disciplina DCS 7469 -
Fisioterapia em Pediatria l pela professora Cristiane Aparecida Moran. A prosa. Danielle
leu a amenta anterior a posterior. Colocado em votação a aprovação de mudança de ementa.
Aprovada com alterações. O conteúdo .da disciplina ficou decidido ser discutido na reunião em
que haverá discussão dos planos de ensino. Na sequência, item 3: Solicitação de alteração na
ementa, carga horária e conteúdo da disciplina DCS 7016 - Sociologia pelo professor João
Mateus Dallman. O prof. Jogo propôs alterar o nome da disciplina Sociologia para Antropologia
e Sociologia da Saúdo e alterar a carga horária de l para 3 créditos. Disso que a ementa atual de
sociologia que está no currículo está em desuso nos cursos da saúde e leu a menta proposta.
Após discussão. colocado em votação a aprovação as alterações. Aprovado por unanimidade. A
seguir, item 4: Pré-requisito ])CS 8006 Fisioterapia em Pneumologia 1. A prosa. Danielle
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relatou que.no PPC do curso a disciplina DCS8006 - Fisiolterapia em Pneumologia l consta como
pré-requisito as disciplinas DCS8000 Fisiologia Humana e DCS7478 Farmacologia, porém, no
currículo 2016.1 conta somente DCS8000. Sugeriu que fosse incluído no currículo o pré-
requisito DCS7478. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Posteriormente, item 5:
Discussão alterações no Regimento de TCC l e 2. A prosa. Danielle sugeriu alterar no
regimento dos TCCs: que não sqa mais postada a versão do TCC l no repositório, somente e
versão do TCC 11, que o aluno seja responsável pelo repositório e que não seja mais necessário
entregar cópia em CD. Coordenador da disciplina crie tarefas via moodle para portagens de
documentos. Ato contínuo, item 6: Verificação e alteração de Bibliografia Básica e
Complementar das disciplinas do curso de Fisioterapia com a saída da base de liví )
"Minha Biblioteca'?. A TAE Débora explicou as fórmulas para as bibliografias para o MEC.
Disse que o NDE tem autonomia para referendar a quantidade. Após discussão, foi decidido o
NDE referendar em última ocasião e no momento solicitar compra de livros que estão faltando.
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Como encaminhamento a pfofa. Angélica
expôs um levantamento das bibliografias das disciplinas do currículo. Foi dividido entre os
membros a as disciplinas para a verificação das bibliografias. Por fim, não havendo mais nada a
ser discutido, a Professora Angélica Cristiane Ovando agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião às 16h57min, da qual, para constar, eu, Márcia Elida Domingos Prudêncio,
Assistente em Administração, lavrei a presente ata que: se aprovada, será assinada pelos
presentes. Araranguá, 06 de dezembro de 2018.
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