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

CREFITO-7

ATA DA REUNIAO DA COMISSAO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO 
CIENTIFICO DA FISIOTERAPIA N° 07/2018

Ao vigesimo oitavo dia do mes de novembro de dois mil e dezoito, as dezesseishoras, 
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 e 
o membros da comissao de ensino e desenvolvimento cientifico de Fisioterapia: Bruno 
Teixeira Goes e Helena Franga Correia para a 7a Reuniao da Comissao de Ensino e 
Desenvolvimento Cientifico de Fisioterapia. Esta reuniao foi destinada para 
alinhamento dos ultimos detalhes para o evento I Encontro de Coordenadores de 
Curso. A Cons. Luciana iniciou a reuniao apresentando as novas pastas e blocos do 
CREFITO-7 que serao distribmdas no evento. Helena reforgou a importancia de receber 
os inscritos com urn cafe da manha pelo fato do evento inciar as oito boras. Bruno Goes 
concordou e enviou e-mail para a Escola Bahiana de Medicina e Saude Publica 
solicitando cafe, agua e suco. Luciana Bilitario sugeriu que esta comissao compre paes 
recheados para complementar, sugestao acatada por Bruno e Helena. Bruno atualizou 
o perfil dos primeiros inscritos no evento e todos os membros da comissao reforgaram 
o convite para profssioanais estrategicos. Helena Franga lembrou da importancia da 
comissao confeccionar a ata e relatorio do evento. Os membros discutiram sobre a 
necessidade de ajustes na parte final da programagao que ficou organizada da seguinte 
forma: Pauta para debate: Apresentar resultados da pesquisa respondida no link de 
inscrigao. O que nossos cursos estao fazendo para formar Fisioterapeutas eticos e 
custo-conscientes? Como a comissao pode ajudar a alcangar estes objetivos? Quais 
agoes podemos realizar no proximo ano? Apresnetagao das propostas para 2019: Visita 
da Comissao de etica e ensino para alunos do estagio, indicar 1 docente e 1 docente 
para o CREFITO academico, pesquisa sobre pensamento custo-consciente. Informes 
para 2019: Registro de recem-formados e CREFITO itinerante. 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 assinatura:
Cons. Luciana Bilitario Macedo..................................................
Bruno Teixeira Goes....... ........
Helena Franga Correia....

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, n0 939 S/101 - Caminho das Arvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021
Tclefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefito7.gov.br// secretariaexecutiva@crefito7.gov.br
Delegacia cm Vitoria da Conquista (BA)
Pva Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85 A, 2° piso, S/ 41D - Vitoria da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520

http://www.crefito7.gov.br//
mailto:secretariaexecutiva@crefito7.gov.br

