ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO BACHARELADO EM FISIOTERAPIA DA UNIRIOS.
PAUTA
•
•

Adaptação para atividades remotas online em consequência a pandemia do COVID-19;
Portaria Nº 343, de 17 de março de 2020

No dia 25 de março de 2020 às 14:00 horas e trinta minutos via aplicativo teams Microsoft®
online, foi dado início à reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado
em Fisioterapia. Estiveram presentes a Coordenadora do Curso, Professora Dra. Ana Carolina
Santana de Oliveira, o Coordenador Adjunto Professor MSc. Rafaell Batista Pereira, e os membros do NDE, professora Zirlene Correia Toscano de Brito, professores MSc. Ricardo Marques
Nogueira Filho, MSc. Renan José Guedes Alcoforado Pereira. O professor e coordenador Rafaell
Batista Pereira iniciou a reunião falando sobre a substituição das disciplinas presenciais, em
andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, nos limites
estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017.
Em continuidade o professor e coordenador Rafaell Pereira informou aos membros do NDE
acerca do uso da ferramenta do Ambiente Virtual de Aprendizagem, de forma institucionalizada
para o ministro das aulas. O professor Renan Guedes ressaltou a importância das aulas online
em formato de vídeo conferência e que dessa forma se aproxima melhor das aulas presenciais.
A professora e coordenadora Ana Carolina, informa que as aulas práticas podem ser realizadas
através de vídeos gravados em laboratórios agendando com antecedência dentro da instituição,
respeitando os decretos estaduais, e as devidas medidas de segurança, para que os alunos
possam acompanhar de forma assíncrona. O professor Rafaell e a professora Zirlene relataram
a importância de que independente das aulas teóricas e práticas ocorrerem de forma online ou
presencial, é importante seguir as diretrizes curriculares do curso de fisioterapia para cada disciplina. Em complemento o professor Ricardo Nogueira reforçou que o importante é abordar as
competências e habilidades estabelecidas no plano de ensino e aprendizagem para cada disciplina, seguindo a DCN do curso. Sem mais a tratar, o presidente do NDE, Prof. Rafaell Batista
Pereira, coordenador adjunto do Curso de Fisioterapia, Bacharelado, modalidade presencial, deu

por encerrada a reunião, e eu Rafaell Batista Pereira, no uso das atribuições regimentais e constantes do regulamento do NDE, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos. Paulo
Afonso, dois de abril de dois mil e vinte.
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