
SERVIQO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7a REGIAO

CREFITO-7

ATA DE REUNIAO COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E ENSINO EM
FISIOTERAPIA DO CREFITO-7 N° 11/2019

Aos quatro dias do mes de abril de dois mil e dezenove, as treze horas, no sede do 
CREFITO 7, enderego abaixo,

1
ocorreu a 11a Reuniao da Comissao De

3 Desenvolvimento Cientifico e Ensino em Fisioterapia do CREFITO-7 com a presenga
4 de urn de seus membros: Cons. Luciana Bilitario, Carlos Matheus Franco, Artur Batista e
5 os membros Helena Franga e Bruno Goes. Essa reuniao teve como objetivo realizar o
6 planejamento do CREFITO itinerante de forma conjunta das Comissoes de ensino e etica.
7 Foi alinhado que as comissoes irao trabalhar com os temas etica profissional e do
8 estudante, estagios, pratica baseada em evidencias, responsibilidade tecnica. Ficou
9 definido que a metodologia sera atraves de uma “situagao problema” com os objetivos de

10 discussao acima, sendo solicitado a comissao de comunicagao para ilustrar o caso e fazer
11 uma animagao/ avatar. Os responsaveis pela construgao de caso serao os membros da
12 comissao de ensino e desenvolvimento cientifico. Os eventos serao trabalhados em

2

13 conjunto com as duas comissoes. Foi sugerido a possibilidade de fazer uma webinar com o
14 tema: “O dia depois de formado”, com as seguintes abordagens: papel do conselho,
15 diferenga entre sindicato, associagao e conselho, escolha de pos graduagao, como
16 empreender (convidar a comissao de gestao e empreendedorismo). Nada mais havendo a 

tratar, foram encerrados os trabalhos e eu, Luciana Bilitario, lavrei a presente ata que apos
18 lida e assinada por todos os presentes, firmam sua assinatura.//////////////////////////////////////////////
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19 Cons. Luciana Bilitario k/W20 Cons. Artur Batista Neto
21 Cons. Carlos Matheus Franco.
22 Bruno Goes ...!..........:
23 Helena Franga Correia
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