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

Portaria MEC Nº 544 de 16 de junho de 2020.
Atividades complementares e de extensão;

No dia 19 de junho de 2020 às 15:00 horas 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., MSc. Renan José Guedes Alcoforado Pereira. O prof. e coordenador Rafaell Pereira deu
inicio a reunião extraordinária, agradecendo a participação dos demais membros, e justificando a ausência do professor Ricardo Marques, devido ao compromisso com seu doutorado, em seguida fez-se a leitura da nova portaria nº 544, de 16 de junho de 2020 do MEC, e que Dispõe sobre a substituição das aulas
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e
nº 473, de 12 de maio de 2020. Em resumo a portaria que trata de autorizar, em caráter excepcional, a
substituição das disciplinas presenciais, em cursos regularmente autorizados, por atividades letivas que
utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais, 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. O período de autorização de que trata o caput
se estende até 31 de dezembro de 2020. Dessa forma a professora e coordenadora Ana Carolina Santana
destacou que para o semestre letivo 2020.2, é necessário realizar as devidas mudanças na matriz curricular do curso nesse período substituindo as aulas presenciais por modalidade EAD. A professora Zirlene
Brito destacou também que devemos avaliar a porcentagem do que foi realizado no semestre 2020.1
presencial e EAD, para inserir as devidas informações em um relatório para que possa ser aprovado no
conselho superior da unirios e para registro junto ao ministério da educação. O professor Renan nesse

momento sinalizou da importância dos professores em estimular os alunos a realizarem atividades complementares e de extensão no formato online. A professora Zirlene Brito destacou que a instituição oferta
cursos livres a distância e que esses são fundamentais para o alunado, em especial nesse período. Ao final
todos os membros do NDE concordaram em adaptar as mudanças da nova portaria a médio e longo prazo
nas aulas no formato “presencial conectado” em que se realizou no final do primeira etapa de 2020.1 e
que se estenderá ao semestre de 2020.2. 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, dezenove de junho
de dois mil e vinte.
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