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

CREFITO-7

ATA DA REUNIAO DA COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E 
EDUCAQAO EM FISIOTERAPIA N° 02/2018

Ao sexto dia do mes de setembro de dois mil e dezoito, as oito boras e trinta minutes, 
na sede do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Regiao - 
CREFITO-7, no enderego abaixo, reuniram-se a Conselheira Efetiva Luciana Bilitario 
Macedo e os membros das comissoes de ensino edesenvolvimento cientffico de 
Fisioterapia: Bruno Teixeira Goes e Helena Franca Correia para a 2a Reuniao da 
Comissao de Desenvolvimento Cientifico e Educagao em Fisioterapia. A Cons. 
Luciana iniciou a reuniao discutindo sobre o evento Encontro de Coordenadores de 
Curso e Docentes de cursos de graduagao em Fisioterapia na Bahia com data prevista 
para 01/12/2018 na Universidade do Estado da Bahia no horario das 8h as 13h. A 
programagao prevista sera com uma mesa de abertura com participagao na abertura 
do presidente do CREFITO-7 Gustavo Vieira, seguido de uma conferencia do 
Pensamento custo consciente na graduagao em Fisioterapia, outra palestra sobre Etica 
na formagao academica em Fisioterapia com urn membra da comissao de Etica 
indicado: Estamos formando Fisioterapeutas Eticos?. Apos as palestras mobilizadoras 
serao feitas rodas de conversa com os moderadores (membros da comissao) para uma 
escuta dos docentes e coordenadores. Como produto sera feito urn relatorio do evento 
e solicitado o compromisso dos coordenadores para: disparar entre os docentes a 
pesquisa sobre custo consciencia na formagao academica; convidar urn membra da 
comissao de etica ou do conselho para a aula de imersao no estagio supervisionado 
sobre etica e contribuigao para a formagao do CREFITO Academico. Foi discutido que 
essa agao sera extendida ao interior do estado, sendo priorizados as cidades com 
cursos EAD: Teixeira de Freitas, Paulo Afonso, Feira de Santana, Barreiras, Vitoria da 
conquista, llheus. Essas cidades e visitas estao condicionadas a previsao orgamentaria 
para 2019. Decidido que a campanha da comunicagao permanecera e os videos 
sensibilizadores sobre a campanha contra o EAD com o tema “Por que ser 
Presencial?”. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e eu, Cons. 
Luciana Bilitario Macedo, lavrei a presente ata que apos lida e aprovada por todos os 
presentes, firmam a sua assmaXura.IllllllllllllllllWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHI 
Cons. Luciana Bilitario Macedo 
Bruno Teixeira Goes..
Helena Franca Correia
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