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

Aquisição de livros – acervo biblioteca;
Cronograma de atividades do curso para 2020;
Proposta da clínica escola de Fisioterapia;
Adaptação para atividades remotas online em consequência a pandemia do COVID-19;
Aquisição de material para atividades práticas de disciplinas até o 4 período.

No dia 02 de Abril de 2020 às 13:30 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, e a bibliotecária Samira Pinto após justificar a convocação, iniciou-se a reunião. AQUISIÇÃO DE
LIVROS: A bibliotecária Samira Pinto explicou que em julho de 2017 a UNIRIOS firmou contrato com duas
bases de dados, sendo a EBSCO e a biblioteca Pearson, ela salientou que este fato possibilita a utilização
de e-books, artigos e periódicos como material a acrescentar em sala de aula, os membros do NDE concordaram e salientaram o fato de que isto facilita o acesso dos estudantes ao acervo. A bibliotecária reforçou que esta contratação atende à Política Institucional de Aquisição, expansão e atualização do acervo
e formas de sua operacionalização, CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CURSO PARA 2020: Foi apresentado pelo coordenador adjunto e discutido pela coordenadora e os professores presentes o cronograma
de atividades do curso de Fisioterapia para dois mil e vinte, sendo as propostas para o retorno das atividades presenciais pós pandemia: Visita ao Núcleo de Atendimento de Saúde da Família (NASF) com o
professor Rafaell Batista e a Fisioterapeuta coordenadora do Núcleo Marília. A coordenadora do curso de
fisioterapia Ana Carolina organizou e estimulou a participação dos alunos do curso de fisioterapia ao 4º
Fórum de educação física e 1º encontro de profissionais e estudantes de educação física, fisioterapia e
nutrição. O coordenador adjunto deu pontapé no cronograma de atividades para firmar parcerias com o
NASF do município de glória, com a Fisioterapeuta coordenadora do núcleo Thalita. CLÍNICA ESCOLA DE

FISIOTERAPIA: Apresentou-se ao NDE os coordenadores e professores, Ana Carolina, Rafaell batista e Zirlene Brito a ideia inicial da clínica escola para o estágio obrigatório do curso de bacharel em fisioterapia
da UNIRIOS. Nada 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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