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

Ata da oitava reunião ordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Fisioterapia.
realizada no dia 07 dejulho de 2015. às 08h: na sala 304
do Campus Araranguá.
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No dia sete de .julho de dois mil e quinze. às oito 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 Danielle Sobres Rocha Vielra. proíêssol'a
Gisele Augustini Lovatel. professora Heloyse Ulianl Kuriki. professora Poliana Penasso Bezerra.
Professor Rafael Inácío Barbosa e como convidados a Professora .laneisa Franck Virtuoso.
professora Viviane de Menezes Cáceres a discentes Marca Tereza Ramos Cauduro. Ronleu
loaquim de Souza Neto 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 pot' aberta à reunião. A seguir. a professora Núbia Carelli submeteu à pauta para
apreciação com os seguintes itens: Item 1: Aprovação das alas das 7', 8" e 9" i'euniões
extraordinárias e 7' ordinária do NDE. Item 2: Aprovação dos planos de ensino das disciplinas
de inverno. Item 3: Análise do percentual de carga horária teórica e prática da matriz. curricular
do curso de graduação em Fisioterapia. Item 4: Análise dos seguintes domínios do PPCl:
Atividades Complementares: TCC, Apoio ao discente. Ações decorrentes dos processos de
avaliação do curso. tecnologias de informação e comunicação no processo ensino-aprendizagem-n.
piocedin)entos de avaliação nos processos ensino-aprendizagem e políticas de acompanhamento
dos alunos. Item 5: Outros que surgirem. Em seguida solicitou a inserção de mais uln 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 prosa. Núbia prosseguiu a reunião
passando a discutir o Item 1 : Aprovação das ates das 7', 8' e 9' reuniões extraordinárias e 7"
ordinária do NDE. Posto em votação as ates foram aprovadas por unanimidade. Na sequência
passaram a alaalisar o Item 2: Aprovação dos planos de ensino das disciplinas de inverno. Foi
I'ealizada análise dos seguintes planos de ensino: Reumatologia: Avaliação) do Desenvolvimento
Infantil. Microscopia Optica: Fisioterapia Desportiva. Fundatnentos de Ortopedia. Ergonomia.
Epidemiologia. Será necessário conferir as bibliografias de todas as disciplinas optativas e da
disciplina de Epidemiologia (l referência complelnéntar repetida), Psicomotricidade. A prosa.
Gisele irá realizar a conferência. As considerações foram colocadas elll cada plano de ensino e
serão repassadas para cada professor. Após considerações os planos foram aprovados por
unanimidade. A seguir, item 3: Análise do percentual de carga horária teórica e prática da
matriz curricular do curso de graduação em Fisioterapia. A prof'a. Núbia ]embrou que está
sendo realizada a reestruturação curricular respeitando a diretriz de 2009 do MEC com o
aumento do curso de 4 anos e meio para 5 anos e a]éln disso, para atendimellto da carga ]lorária
semanal estabelecida na Resolução 0] 7/Cun.97. Apresentou os créditos práticos e teóricos de
cada disciplina da matriz cunicular. Foi realizado levantamento do percentual da carga
teórica (65%) e prática (28%) do curso de íjsioterapla da UFSC. Foram
percelltuais teóricos e práticos de outras universidades federais de referência
UFSCAR. UFVJM. l.JNSEP). A

5

6

7

8

9

io

:12
13

14

15

É6

E 7
i8
i9
20
21

22
23

24
25

26
27
28
29

30
3 t

3:2

33

34
35

36
37 pr(21a.

H

que essa situação e em

oç«@'$"



8
SERVIÇO'PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPU;S ARARANGUA-ARA

RUA PEDRA JOA0 PEREIRA, NO 150, BAIRRO MATO ALTO - CEP 88900-000 - ARARANGUA-SC
TELEFONES: -t 55 (048) 3721-6448 / + 55 (048) 3522-2408 / FAX + SS (048) 3522-2408

www .ara ra ng ua . u fsc . br

discutida com a comissão do PPC. A proposta de mudança discutida pela coillissão de PPC bi
apresentada para os membros do NDE e os professores e discentes presentes. A prosa. Poliana
le't'fintou como ficaria a situação dos alunos que trancam a matrícula. A prosa. Núbia apresentou
as cargas horárias de todas as disciplinas do curso em comparação com outras universidades de
ref'erência. Apresentou as disciplinas com possibilidade de redução da carga horária para poder
dividir' as práticas em turma A e turma B, Expôs que esta mudança não terá impacto na demanda
de capo docente. A prosa. Danielle propôs que as cargas práticas aumentem mesmo para os
alunos que não irão ser submetidos ao novo PPC. A prosa. Gisele e a prosa. Miiíeli sugeriram
co[ocar o conteúdo de Neuroanatomia na discip]ina de NeuroÊtsio]ogia a partir de 20]6.1 . A
proa. Viviane le't,andou a questão se precisa da aprovação do CEP para realização das aulas
práticas de fisiologia. A prosa. Mirielli disse que acha que seria necessário aumentar a carga
horária de disciplina de Fisioterapia Dermatofuncional. Com as modificações propostas o curso
ficaria com 48% de prática e 38% de teórica. A prosa. Núbia destacou que não seria ideal. mas é
o que é possível mantendo a demanda do corpo docente. Com as mudanças a distribuição do
curso seria díf'erente: 3168 de CH obrigatória: ]008 de estágios (sendo 90 h de estágio
observacional). 234 de optativas: 1 80 de TCC e 2 1 0 de atividades complementares. com CH total
de 4836. A prosa. Núbia colocou em aprovação a proposta. Aprovado por unanimidade.
Posteriormente. Item 4: Análise dos seguintes domínios do PPC: Ativídades
Complementares, TCC, Apoio ao discente, Ações decorrentes dos processos de avaliação do
curso, tecnologias de informação e comunicação no processo ensino-aprendizagem,
procedimentos de avaliação nos processos ensino-aprendizagem e políticas de
acompanhamento dos alunos. A prosa. Núbia disse que enviou o novo PPC para todos os
membros do NDE e que a coordenação já fez algumas mudanças. A prol'a. Núbia passou a
palavra para prosa. Viviane que é coordenadora de atividades complementares. Ela explicou o
que sugeriu no PPC. A prata. Danie]]e lembrou que a pontuação estabelecida no regimento
precisará ser readequada considerando a mudança de carga horária. A prosa. Viviane sugeriu que
a carga horária de cada categoria seja elevada de 100 h/a -para 1 10 h/a. Colocado em x,oração.
Aprovado por unanimidade. A prosa. Núbia ressaltou a importância das atívidades
complementares para permitir a flexibilização curricular. A prosa. Núbia apresentou o que fbi
elaborado pela Prosa. Adriana referente ao TCC. A prosa. Mirieli apresentou ponto-a-ponto o
que foi elaborado em relação ao apoio discente. A prosa. Núbia disse da importância dos
representantes discentes passarem para os outros alunos as formas de apoio discente da UFSC. A
discente Mana Tereza sugeriu que o CA participe nesta divulgação. Foi sugerido que sejam
realizadas palestras pelo CA para divulgação do apoio pedagógico. A prosa. Núbia destacou a
importância dos professores em dedicação exclusiva como forma de apoio ao discente. A
discente Mana Tereza sugeriu que seja incluída informação sobre a presença de professor de
Libras disponível para os alunos com necessidades especiais. A aluna Tereza sugeriu acrescentei.
em anexo o ]'egimento do CA. A aluna disse que existe como lazer um pro.feto da prefeitura
cllamado Domingo no Parque e se haveria a possibilidade de algum professor participar deste
projeto. A prosa. Gisele e Mit'reli sugeriram que seja
teria interesse de dar suporte a prosa. Atlética. A prosa.
para os alunos sobre a existência da acessibilidade. O discente Romeu sugeriu que
uma cartilha com. essas informações pelo CA e a Mana Tereza sugeriu que sqa
site. A prata. Núbia disse que faz parte de uma comissão de recepção de Calouros para informar
os calouros. A prof'a. Núbia apresentou para os membros do NDE as ações decorrentes dos
processos de avaliação do curso. A prosa. Núbia e a prosa. Danielle sugeriram que se.la
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melhorada a parte da escrita da CPA e acrescentar sobre o ENAD. Em seguida, a'Prata. Núbia
apresentou as tecnologias de informação e comunicação no processo ensino-aprendizagem,
procedimentos de avaliação nos processos ensino-aprendizagem e políticas de acompanhamento
dos alunos. A prosa. Mirieli sugeriu que sda reforçada no colegiado a utilização do Moodle
pelos professores. A prosa. Núbia apresentou o artigo da Resolução artigo 70, art 2, sobre as
disciplinas teórico-práticas e que terá que ser decidido pelo colegiado como será a REC dessas
disciplinas. A prosa. Heloyse apresentou a parte de politicas de acompanhamento dos egressos.
A prosa. Núbia sugeriu que seja eleito um representante ou dois para acompanhamento dos
egressos. Os professores acharam interessante levar isso para o colegiada. Não havendo mais
nada a ser discutido, a Professora Núbia agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião às IOh30min, da qual, para lconstar, eu, Danielle Soares Rocha Vieira, professora,
subcoordenadora do canso, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.
Araranguá, 07 de julho de 2015.
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