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

Ata da sexta reunião extraordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Fisioterapia,
realizada no dia 14 de abril de 2015, às IOh, na sala 304
do Campus Araranguá.
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No dia de quatorze de abril de dois mil e quinze, às dez horas, na sala 304 do Campus
Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso de
graduação em Fisioterapia, devidamente convocados: professora Adriana Neves dos Santos,
professora Gisele Agustini Lovatel, professor Rafael Cypriano Dutra, professora Poliana Penasso
Bezerra, professora Helobe Unam Kuriki, e como ouvinte a professora Viviane de Menezes
Caceres e a discente Vanessa Correa e sob a Presidência da professora Núbia Carelli Pereira de
Avelar, coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia, que cumprimentou a todos e
havendo quórum, deu por aberta à reunião. A seguir, a professora Núbia Carelli submeteu à
pauta para apreciação com os seguintes itens: Item 1: Análise das ementas das disciplinas do
curso de graduação em Fisioterapia - Currículo 2011.1. Item 2: Análise da matriz
curricular proposta pela comissão de estruturação do novo Projeto Político Pedagógico. A pauta
foi aprovada por unanimidade. Após a prof. Núbia Carelli prosseguiu a reunião passando a
discutir o Item 1: Análise das ementas das disciplinas do curso de graduação em
Fisioterapia - Currículo 2011.1. Com a palavra a prof. Núbia retomou o primeiro ponto, que
teve início de discussão na sexta reunião extraordinária de NDE do curso de Graduação em
Fisioterapia. Os membros do NDE discutiram os conteúdos da ementa de cada disciplina e
6lzeram alguns ajustes para adequa-las. As ementas das disciplinas Fisioterapia
Dermatofuncional e Fundamentos da Ortopedia foram inteiramente alterados, com o objetivo de
melhorar e atualizar os conteúdos das mesmas. A professora Gisele sugeriu alguns tópicos e
aluna Vanessa, ouvinte, sugeriu mais alguns com base nas ementas de cursos de referência.
Encontrou-se choque de conteúdo entre as disciplinas Fisiologia Humana e NeuroHlsiologia nos
seguintes tópicos: potencial de membrana e ação, células nervosas e sinapses. A professora
Viviane, que ministra a disciplina Fisiologia Humana, explicou ao NDE que estes conteúdos não
poderiam ser removidos das disciplinas, pois são essenciais para as duas; assim como diferentes
enfoques são dados. A professora Adriana requisitou que fossem retirados da discipliiaa
Fisioterapia em Neurologia l os tópicos plasticidade e aprendizagem, visto que os mesmos já são
vistos na disciplina Neurofisiologia. A professora Poliana, que ministra a disciplina Fisioterapia
em Neurologia 11, concordou com as modificações. Posteriormente, a professora Núbia sugeriu
modificar a ementa da disciplina Fisioterapia Desportiva e retirar o tópico dos efeitos
fisiológicos produzidos pelo esporte, visto que este conteúdo já é ofertado pela disciplina
Fisiologia do Exercício. A professora Heloyse sugeriu, então, que sendo esta disciplina optativa,
fossem acrescentados tópicos sobre atualidades da fisioterapia no esporte, assim como prevenção
de lesões no esporte. Foi sugerido, pela professora Núbia, que a ementa da disciplina
Fundamentos de Ortopedia fosse discutida com o professor Rafael Barbosa, que ministra a
disciplina .Fisioterapia em Ortopedia. l e 11. As ementas das disciplinas Cinesiologia l e ,,v,a
Cinesiologia ll também foram discutidas. A professora Heloyse sugeriu que os conteúdos das x
ementas fossem invertidos, de maneira que a disciplina Cinesiología l contenha os tópicos
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de maneira que a disciplina Cinesiologia
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Professora Danielle como subcoordenadora do curso de graduação em Fisioterapia, professor ..
Rafael Barbosa e discente Vanessa Corria' Apontou-se, prnneiramente, a necessidade de alterar )
a duração total do curso de graduação em Fisioterapia de quatro anos e meio para cinco anos, o
que reduziria a carga semanal por 'semestre de curso. Além disso, apontou-se a discussão feita
'lor esta comissão quanto ao alto índice de reprovaç?!- dos alunos em. algumas jtscipiinas
ofertadas em fases iniciais. Também foi apontado ao NDE que a aluna Vanessa realizou um
levantamento da matriz curricular dos cinco melhores cursos de graduação em Fisiotempia do
Brasil, de acordo com a classificação do Ministério de Educação. Este levantamento foi feito
pela Comissão com o intuito de verificar a necessidade de inclusão de novas disciplinas na
matriz cumcular e verificar se a carga horária de cada disciplina ofertada no curso de graduação
em Fisiote apta da UFSC estava condizendo com a carga horária de outros cursos de graduação
em Fisioterapia. De acordo com este levantamento foi observado que algumas disciplinas

estão

com a carga horária acima de outros cursos, a necessidade de inclusão de disciplinas da área de
humanas como Filosofia e Antropologia, a necessidade de inclusão de uma disciplina de estágio
de observação. Foi então, aberta ao NDE a discussão sobre a necessidade de ajustes no pryeto
pedagógico do curso (PPC) de graduação em Fisioterapia da UFSC A professora Núbia relatou
que a comissão sugeria ao NDE que uma reestruturação do PPC precisa ser realizada. O
professor Rafael Dutra sugeriu que esta reestruturação fosse feita com cautela e tempo- A. )
professora Adriana concordou com o professor Rafael e salientou que uma grande reestruturação '
da matriz curricular já havia sido realizada no segundo semestre de 2014, promovendo mudanças
positivas para o curso; e que uma nova matriz precisava ser bem pensada e estruturada. A
professora Núbia salientou que o PPC do curso precisava ser reescrito e aprimor?.yo e a
necessidade de inclusão dos alunos na prática fisioterapêutica mais cedo, sugerindo a inclusão da
disciplina estágio de observação na sétima ou sexta fase. A professora Poliana, então, sugeriu
que modi6icássemos a escrita do PPC, incluíssemos a disciplina de estágio de observação para o
próximo semestre e pensássemos em uma reestruturação da grade curricular. O NDE concordou
com as sugestões feitas pelos professores e decidiu levar para a aprovação do Colegiado do curso
de Graduação em Fisioterapia, a inclusão da disciplina de estágio de observação. Ainda, o NDE
sugeriu que a comissão continuasse a reescrita do PPC .do curso. e continuasse a pensar .na
sugestão de nova matriz curricular. Não havendo mais nada a ser dlscutiao, a rrolessora nuom
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 12h07min, da qual, paraconstar,
eu. Adriana Neves dos Santos, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
presentes. Araranguá, 14 de abril de 2015.
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