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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURAN'l'E
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Ata da sétima reunião Ordinária do Núcleo Docente

Estruturante do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 26 de maio de 20t5. às 10h. na sala 304
do Campus Araranguá.
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No dia vinte e seis de maio 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 Danielie Soarem Rocha Vieira, professora Hejoyse Unam Kuriki: professora Poliana
Penasso Bezerra. professor Rafae] Cypriano Dutra. Professor Rafae] Início Barbosa e como
con\,idados a professora Daiana Cristine Bundchen Jung, Professora Janeisa Franck Virtuoso.
professora Mirieli Denardi Limana, professora Viviane de Menezes Cacetes a discente Mana
Tereza Ramos Cauduro sob a Presidência da professora Núbia Carelli Pereira de Avelar.
coordenador'a 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: Aprovação das atas da 4". 5 e 6' Reuniões
extraordinárias e 6" Reunião ordinária do Núcleo docente estruturante do curso de graduação em
ílsioterapia. Item 2: Repetição de conteúdos curriculares entre disciplinas. Item 3: Análise dos
dolllínios do Prometo Político Pedagógico do curso de graduação em Fisioterapia. Eln seguida
solicitou a inserção de mais um item de pauta: Comissão de avaliação dos planos de ensino, que
passou a ser o item 3. Após. colocado em votação a pauta foi aprovada por unanimidade. A
seguir. a pior'a. Núbia prosseguiu a reunião passando a discutir o Item 1: Aprovação das afãs
da 4', 5 e 6" Reuniões extraordinárias e 6" Reunião ordinária do Núcleo docente
estruturante do curso de graduação em fisioterapia. Posto em votação as atas foram
aprovadas por unanimidade. Na sequência passaram a analisar o Item 2: Repetição de
conteúdos curriculares entre disciplinas. Colho foi um item que a prosa. Gisele solicitou e ela
não estava presente, o item foi suspenso. Posteriormente. item 3: comissão de avaliação dos
planos de ensino. O prof. Rafaei Dutra sugeriu que na reunião do NDE sejam passados todos os
planos de ensino. A prosa. Núbia disse que o processo de realizar várias reuniões de NDE para
isso sela muito morosa e que não tempo hábil de passar pelo NDE e pelo colegiada. A prosa.
Adriana thlou que é importante que seja discutido no NDE a interposição entre as ementas. A
pioíh. Núbia sugeriu que seja realizada uma reunião no dia 09 de junho e aprovação no colegiado
no dia 16 de .junho. O prof. Rafael Dutra 6tcou responsável por enviar um e-mail com as
considerações para todos os professores. No dia 08 de junho será a data limite para envio dos
planos de ensino. Item 4: Análise dos domínios do Projeto Político Pedagógico do curso de
graduação em Fisioterapia. A prosa. Núbia sugeriu que hoje cada proGcssor responsável o que
fk)i analisado em cada ponto e que sÜa estabelecido uma data lil-note para finalização e leitura
con.junta do PPC até o nove julllo. A prof'a. Núbla apresentou a parte inicial do PPC:
identificação. apresentação. reso]ução normativa, fundamentação ]ega]. A ploí'a. Vívianc sugeriu
que fosse en'vindo um docu]ncnto para feitoria de pós-graduação sobre o local de í'uncionamento
do campus. A prosa. .laneisa apresentou o contexto educacional e da l;isioterapia na retulião. O
prof. Ralhei Barbosa apresentou a parte das políticas institucionais. Após discussão foi sugerido
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pelo NDE acrescentar um parágrafo inicial sobre o PDI e a missão da UFSC. Sugerido mudar o
nome dos projetos para as linhas mais globais. Foi sugerido também, que o prof. Rafael e a
prosa. Mirieli revejam as suas partes conjuntamente para não ficar repetido A Prosa. Poliana
apresentou a parte dos objetivos do curso expondo ponto por ponto A prosa. Heloyse sugeriu
que nos planos de ensino fosse acrescentada a importância da prática baseada em

evidência. A

prosa Poliana sugeriu que a prática baseada em evidência fosse acrescentada no item f. A prosa.
Poliana apresentou então o per6ll do egresso. As competências e habilidade dos profissionais

na disciplina de Fundamentos de Fisioterapia. Ficou combinado que os professores enviem as
considerações até esta parte até a próxima segunda-feira 01/06. Não havendo mais nada a ser
discutido, a Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às
12h00min,'da qual, para constar eu, Danielle Soares Rocha Vieira, professora, subcoordenadora
do curso, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 26 de
maio de 2015.
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