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1. Organização Didático-Pedagógica 

 

1.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-se 

na cidade de São João del-Rei, localizada no sudeste do estado de Minas Gerais, na região 

de Campo das Vertentes. A Instituição foi criada no ano 2000, credenciada pela Portaria 

MEC nº 2.065 de 21/12/2000, publicada no Diário Oficial da União em 26/12/2000, então no 

status de Faculdade, com o nome IPTAN – Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo 

de Almeida Neves. 

 No ato de sua criação, a Instituição se localizava na Rua Salomão Batista de Souza, 

no Bairro Matosinhos, em São João del-Rei (MG), com os cursos superiores de Turismo 

(ingresso da primeira turma em 2001) e, logo após, Geografia e Direito (nessa ordem, com 

início respectivamente no 1º e 2º semestres de 2002). Mais tarde, migrou para o endereço 

onde funciona o campus atual, na Av. Leite de Castro, nº 1.101, Bairro das Fábricas, na 

mesma cidade. Desde o início, a Instituição visava a implantar cursos de formação superior 

que atendessem às necessidades locais e regionais, dada a vocação da cidade como um 

importante polo turístico nacional – decorrente de sua fundação há mais de 300 anos sob a 

égide da cultura barroca colonial – e também na transição de sua economia de um grande 

centro de produção têxtil para uma crescente demanda na área universitária, manifestada 

especialmente pelo fechamento de várias fábricas de produtos de tecelagem e pela criação 

de uma Fundação de Ensino Superior – atual Universidade Federal de São João del-Rei – 

que atraía e continua atraindo, até os dias hoje, uma parcela considerável de jovens de 

várias partes do estado e do país, criando alto impacto na economia são-joanense. Essa 

vocação acadêmica da cidade foi incrementada com a posterior criação do IF – Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais.   

 Com o passar dos anos, vários outros cursos superiores foram sendo criados na 

Instituição, seguindo o fluxo dessa crescente demanda na área acadêmica. Paralelamente 

à autorização e reconhecimento de novos cursos, foram-se incrementando as atividades de 

pesquisa científica e de extensão à comunidade, gerenciadas pela COPEX – Coordenação 

de Pesquisa e Extensão – de forma a atrelar maior embasamento e funcionalidade às 

atividades de ensino. Para isso, foram firmados convênios com a FAPEMIG – Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – e com a FUNADESP – Fundação Nacional 

de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular –, que se mantêm até os dias atuais na 
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concessão de bolsas para desenvolvimento de projetos coordenados por professores 

mestres e doutores e envolvendo alunos de iniciação científica. 

 Atualmente, já como centro universitário (credenciado pela Portaria MEC nº 894 de 

25/07/2017, publicada no Diário Oficial da União em 26/07/2017), através dos esforços 

empreendidos pela sua mantenedora, o UNIPTAN mantém outras parcerias e convênios 

para incremento e aperfeiçoamento das atividades nas áreas do ensino, da pesquisa e da 

extensão, a exemplo da sua participação no Consórcio STHEM Brasil, que congrega várias 

instituições do Brasil e do exterior em constante intercâmbio e troca de experiências 

especialmente no âmbito de modernas metodologias ativas de aprendizagem, nas quais o 

UNIPTAN vem se especializando, de forma a oferecer ao seu alunado recursos e 

metodologias próprios desse método, trabalhando aspectos desde a adaptação física dos 

seus espaços acadêmicos até o aprimoramento de posturas docentes dentro do processo 

de ensino e aprendizagem. É nítido o avanço que a Instituição vem angariando nos últimos 

anos nesse quesito, o que se manifesta pela sua constante melhoria nos indicadores 

institucionais nas avaliações externas, bem como nos resultados obtidos pelos alunos nos 

ENADEs e nos exames dos órgãos oficiais de classe que regulamentam os profissionais de 

várias áreas. 

 Com o crescimento e amadurecimento acadêmicos, a Instituição investiu na criação 

de novos setores, avançando em políticas e ações relacionadas ao atendimento ao discente, 

à internacionalização, à empregabilidade, à inovação e ao empreendedorismo, 

paralelamente às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, integra o grupo 

Afya Educacional, com sede em Nova Lima (MG), que nasceu em 2019 congregando o 

UNIPTAN e outras dezenas de instituições de ensino superior presentes em todas as 5 

regiões do país, consolidando os mais de 20 anos de história desta Unidade e de várias 

outras. Com capital na bolsa norte-americana Nasdaq, o grupo Afya nasceu da fusão da 

NRE Educacional (maior grupo de faculdades de Medicina no Brasil) e da Medcel (marca de 

cursos digitais preparatórios para provas de residência médica).  

 O PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional – do UNIPTAN, elaborado em esforço 

conjunto pelos vários gestores, coordenadores, chefes de setores e técnicos-

administrativos, em suas variadas funções, reflete a realidade apresentada pela Instituição 

e projeta a mesma para um patamar de constantes avanços, o que pode ser exemplificado 

pelas propostas de criação de novos cursos no âmbito da graduação e da pós-graduação 

(lato sensu e stricto sensu), bem como pela expansão das práticas da pesquisa e da 

extensão. O Curso de Fisioterapia se insere nesse contexto, uma vez que as suas 
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particularidades estão contempladas claramente no PDI, que o considera como importante 

componente dentro do conjunto das ciências humanas, exatas, tecnológicas e da saúde que 

integram o todo do Centro Universitário. 

 Para atingir os objetivos institucionais e do Curso de Fisioterapia, tanto o PDI quanto 

Projeto Pedagógico de Curso foram elaborados tomando por base o perfil do egresso do 

UNIPTAN, tanto no aspecto de uma formação esperada para o nosso alunado quanto no 

que se refere às vicissitudes apresentadas pelo perfil dos jovens que buscam os nossos 

cursos superiores, além das exigências claras do mercado de trabalho em constante 

mudança nos dias atuais. 

A política institucional no âmbito dos cursos do Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves – UNIPTAN – estimula projetos de ensino-aprendizagem que 

fomentam a inovação, a produção do conhecimento e a participação dos graduandos em 

atividades e compromissos da comunidade acadêmica e social. Focalizando estudos que 

envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão, o UNIPTAN propõe aos discentes a vivência 

de uma política que os leva a correlacionar teoria e prática e, principalmente, que os faz 

exercerem o papel de cidadãos atuantes. 

O curso de Fisioterapia tem o compromisso de formar um profissional com visão 

crítica do processo saúde-doença-cuidado, sendo capacitado para atuar em todos os níveis 

de atenção à saúde, fundamentado em princípios éticos e morais, utilizando procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos baseados em evidências práticas e/ou em conhecimentos 

validados cientificamente, empregando o entendimento acerca do  movimento humano a fim 

de promover a recuperação da funcionalidade deste, bem como das funções orgânicas, além 

de possibilitar a  prevenção de sequelas e garantir a melhoria da qualidade de vida e a 

inclusão social do indivíduo.   

  

1.2 Objetivos do curso 

 

 Os objetivos do Curso de Fisioterapia foram estabelecidos de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e em observância a toda a documentação que normatiza 

a educação superior no Brasil. Além disso, eles foram elaborados tendo em vista o perfil 

profissional do egresso para o qual o projeto foi elaborado, o contexto local de inserção do 

curso em questão, além do atendimento às necessidades regionais mais amplas, de forma 

que o egresso esteja apto a atuar não só na cidade de São João del-Rei e região, mas 
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também em quaisquer outras, adaptando os conhecimentos adquiridos ao longo de sua 

formação. 

 Os conhecimentos e as práticas atuais, emergentes de modernas investigações na 

área do curso, foram também levados em consideração pelo Núcleo Docente Estruturante 

ao estabelecer as diretrizes do curso, revestindo os objetivos do mesmo de novas práticas 

que emergem no seu campo do conhecimento. 

Sendo assim, os objetivos do Curso de Fisioterapia foram estabelecidos de acordo 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Fisioterapia (2002) onde a formação 

do Fisioterapeuta tem por objetivo o profissional dos conhecimentos requeridos para o 

exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 

 

I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua 

prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema 

de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de 

procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro 

dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que 

a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a 

resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 

II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo 

efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e 

de (*) CNE. Resolução CNE/CES 4/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 4 de março de 

2002. Seção 1, p. 11. práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências e 

habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em 

evidências científicas; 

III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais 

de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não- verbal e 

habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de 

tecnologias de comunicação e informação; 

IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 

deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar 
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da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade 

para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos 

físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e 

VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais 

de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 

educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os 

profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e 

internacionais. 

A formação do Fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas: 

I - respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 

II - atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de 

promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e 

comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; 

III - atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com 

extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania 

e de ética; 

IV - reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 

todos os níveis de complexidade do sistema; 

V - contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das 

pessoas, famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias éticas, políticas, sociais, 

econômicas, ambientais e biológicas; 

VI - realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente colhendo dados, 

solicitando, executando e interpretando exames propedêuticos e complementares que 

permitam elaborar um diagnóstico cinético-funcional, para eleger e quantificar as 

intervenções e condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as disfunções no 
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campo da Fisioterapia, em toda sua extensão e complexidade, estabelecendo prognóstico, 

reavaliando condutas e decidindo pela alta fisioterapêutica; 

VII - elaborar criticamente o diagnóstico cinético funcional e a intervenção 

fisioterapêutica, considerando o amplo espectro de questões clínicas, científicas, filosóficas 

éticas, políticas, sociais e culturais implicadas na atuação profissional do fisioterapeuta, 

sendo capaz de intervir nas diversas áreas onde sua atuação profissional seja necessária; 

VIII - exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a 

como uma forma de participação e contribuição social; 

IX - desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de serviços de 

saúde públicos ou privados, além de assessorar, prestar consultorias e auditorias no âmbito 

de sua competência profissional; 

X - emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 

XI - prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o indivíduo e os seus familiares 

sobre o processo terapêutico; 

XII - manter a confidencialidade das informações, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral; 

XIII - encaminhar o paciente, quando necessário, a outros profissionais relacionando 

e estabelecendo um nível de cooperação com os demais membros da equipe de saúde; 

XIV - manter controle sobre à eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes à atuação 

fisioterapêutica garantindo sua qualidade e segurança; 

XV - conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos; 

XVI - conhecer os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da Fisioterapia; 

XVII - seus diferentes modelos de intervenção. 

 

1.3 Perfil profissional do egresso 

 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-se 

na Mesorregião de Campo das Vertentes, na região sudeste de Minas Gerais, numa cidade 

que possui atualmente 90.082 habitantes (Fonte: IBGE, 2019), distante 180 quilômetros da 

capital do estado (Belo Horizonte), num local que possui fácil acesso a outros grandes 

centros, como Juiz de Fora (MG), Lavras (MG), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Essas 

características conferem à cidade e à região algumas particularidades que influenciam 
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diretamente no perfil dos alunos que frequentam os cursos superiores da Instituição. Apesar 

de se tratar de uma IES que se localiza no interior do estado, com ampla disponibilidade de 

recursos de transporte, logística, informação e comunicação, abriga alunos com amplo 

acesso ao conhecimento, seja através do estudo presencial, seja através dos recursos 

proporcionados pelo ensino a distância através de várias instituições. 

 O mundo do trabalho apresenta demandas que vão além das necessidades locais, 

exigindo dos cursos superiores uma organização didático-pedagógica que atenda também 

a essa demanda ampliada. Tendo isso em vista, o Núcleo Docente Estruturante, com base 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino superior, vislumbra um perfil de egresso 

cuja formação articula os conteúdos trabalhados no curso com as características do contexto 

apresentado. 

 O egresso do Curso de Fisioterapia compartilha suas características com os 

acadêmicos de outras instituições de ensino, haja vista que a cidade de São João del-Rei 

firma-se, cada vez mais, como uma cidade universitária, pela presença também da 

Universidade Federal de São João del-Rei e do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Sudeste de Minas Gerais, que, em conjunto com o UNIPTAN, conferem um novo 

perfil à cidade e região, substituindo antigas formas de economia e base de sustentação 

financeira das famílias em seu entorno. 

O UNIPTAN trabalha na condução da formação profissional voltada para a resolução 

dos problemas e necessidades sociais e tem como missão desenvolver e disseminar 

competências a partir do ensino, pesquisa e extensão que formem profissionais capazes de 

transformar o Brasil a partir de suas regiões. Assim, o Curso de Graduação em Fisioterapia 

visa à formação de profissionais com perfil generalista, crítico, reflexivo e humanista, 

capacitado à atuação em todos os níveis de atenção à saúde, desde a prevenção de 

doenças e incapacidades, ao tratamento e reabilitação, respeitando os princípios éticos, 

morais e culturais do indivíduo e da coletividade, sendo um profissional voltado ao rigor 

científico e intelectual. 

 Pretende-se, ainda, que a formação de profissionais egressos aconteça com 

profundos conhecimentos sobre seu objeto de estudo; o movimento humano, aptos ao 

trabalho em equipe interprofissional e multiprofissional, à elaboração de Diagnóstico 

Cinesiológico Funcional e Prognóstico Cinesiológico Funcional. Espera-se que o 

fisioterapeuta formado na Instituição seja capaz de planejar estratégias de Intervenção 

Fisioterapêuticas e estratégias de prevenção e de promoção da saúde aplicando os métodos 

e técnicas fisioterapêuticas e decidir pela alta fisioterapêutica. 
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 O Curso de Fisioterapia do UNIPTAN se compromete em oferecer ao estudante uma 

formação universitária condizente com as questões contemporâneas e com as 

características da saúde no Brasil, entendendo que a função social do fisioterapeuta, 

consiste também, em construir um modo próprio de profissão que esteja em consonância 

com a realidade atual e entendendo que a saúde é um direito!  

 

1.4 Estrutura curricular 

 

 A estrutura curricular do Curso de Fisioterapia contempla as modernas exigências 

tanto da legislação que regulamenta o ensino superior no país quanto do próprio mercado 

de trabalho relativo à área do conhecimento em questão. 

 Tal estrutura pauta-se nos aspectos da: 

 flexibilidade da matriz curricular manifestada pela presença de disciplinas eletivas e 

de atividades de ensino e de extensão curriculares e extracurriculares em horários 

extraclasse; 

 interdisciplinaridade manifestada através de projetos integradores, em que 

professores e conteúdos se alternam para o desenvolvimento de atividades práticas 

que exigem a confluência de diversos tipos de conhecimentos trabalhados ao longo 

do curso; 

 acessibilidade metodológica, garantindo a ausência de barreiras nos métodos, teorias 

e técnicas de ensino-aprendizagem desenvolvidos nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, a exemplo da disponibilização de modernos recursos 

tecnológicos para todos os discentes; 

 compatibilidade da carga horária total do curso, garantindo ao alunado o tempo de 

formação suficiente e necessário para o desenvolvimento pleno de suas 

potencialidades, com vistas ao perfil traçado para o egresso. 

 Na concepção da estrutura curricular do Curso de Fisioterapia, desde os momentos 

iniciais de sua formação, até a consolidação das práticas mais recentes e atuais, vêm sendo 

privilegiados alguns aspectos fundamentais para a formação plena do alunado, tais como: 

 Oferta da disciplina de Libras (Língua Brasileira de Sinais), oficialmente instituída no 

UNIPTAN como obrigatória para os cursos de licenciatura e opcional – e, além disso, 

preferencial – para os cursos de bacharelado, reforçada pela constante oferta de 
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cursos de extensão em Libras, gratuitos, em horários extraclasse, abertos a toda a 

comunidade interna e externa à IES. 

 Oferta de conteúdos online como forma de familiarização com a modalidade de ensino 

a distância, através de disciplinas da matriz curricular no sistema semipresencial. 

 Prática de metodologias ativas de aprendizagem, como forma de tornar o aluno o 

ponto central do seu processo educativo, revestindo o professor com o papel de 

mediador desse processo. A Instituição vem desenvolvendo, nos últimos anos, 

importantes ações nesse sentido, como: capacitações periódicas do corpo docente 

em metodologias ativas; criação de um grupo de estudos em metodologias ativas, 

responsável, entre outras coisas, pelas capacitações docentes e organização de 

publicações sobre o tema; remodelação das salas de aula em termos de mobiliário e 

equipamentos voltados para o desenvolvimento de práticas de ensino ativo.  

Dessa forma, o Curso de Fisioterapia, em conformidade com as premissas 

apresentadas acima, proporcionará a formação de um profissional crítico, reflexivo, 

preocupado com a promoção, prevenção e reabilitação da população. 

 

1.4.1 Matriz curricular 

 

Modalidade: Presencial 

Grau: Bacharelado 

Curso: Fisioterapia 

Turno: Noturno 

Carga Horária: 4.000 h 

Vigência: 2019/1 

Total de vagas: 100 vagas anuais 

Tempo mínimo de integralização: 5 anos 

Tempo máximo de integralização: 10 anos 

 

O Curso de Fisioterapia, em conformidade com as premissas apresentadas acima, 

apresenta uma carga horária total de 4.000 horas, sendo 630,7 de atividades práticas, 800 

horas de estágio curricular e 103 horas de atividades complementares. Na tabela abaixo é 

possível evidenciar a carga horária de toda a matriz curricular do Curso de Fisioterapia.  
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1° PERÍODO 

DISCIPLINAS 
CH SEMESTRAL 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Biofísica 33,3 - 33,3 

Anatomia Humana I 49,9 16,6 66,5 

Fundamentos de Fisioterapia 33,3 - 33,3 

Citologia/Histologia 18,3 15,0 33,3 

Bioquímica 33,3 - 33,3 

Embriologia, Genética e Evolução 49,9 16,6 66,5 

Metodologia Científica 66,6 - 66,6 

CARGA HORÁRIATOTAL 284,6 48,2 332,8 

 

2° PERÍODO 

DISCIPLINAS 
CH SEMESTRAL 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Língua Portuguesa 66,6 - 33,3 

Anatomia Humana II (Músculo-Esquelética) 33,3 33,3 66,6 

Fisiologia Humana 66,6 - 66,6 

Microbiologia 66,6 - 66,6 

Saúde Coletiva 33,3 - 33,3 

Cinesiologia e Biomecânica 33,3 33,3 66,6 

Projeto Integrador I 33,3 - 33,3 

CARGA HORÁRIATOTAL 299,7 66,6 366,3 

 

 

3° PERÍODO 

DISCIPLINAS 
CH SEMESTRAL 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Neuroanatomia Humana 33,3 33,3 66,6 

Atenção Primária à Saúde 66,6 - 66,6 

FIsiologia do Exercício 33,3 - 33,3 

Patologia Geral 66,6 - 66,6 

Sociologia e Antropologia 33,3 - 33,3 

Cinesioterapia  33,3 33,3 66,6 

Imunologia 33,3 - 33,3 

CARGA HORÁRIATOTAL 299,7 66,6 366,3 

 

 

4° PERÍODO 

DISCIPLINAS CH SEMESTRAL 
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TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Ética e Bioética em saúde 66,6 - 66,6 

Diagnóstico Por Imagem 33,3 - 33,3 

Métodos e Técnicas de Avaliação e Semiologia 33,3 33,3 66,6 

Recursos Terapêuticos Manuais 49,9 16,6 66,5 

Gestão e Empreendedorismo 33,3 - 33,3 

Farmacologia Geral 33,3 - 33,3 

Projeto Integrador II 33,3 - 33,3 

CARGA HORÁRIATOTAL 283,0 49,9 332,9 

 

 

5° PERÍODO 

DISCIPLINAS 
CH SEMESTRAL 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Eletrotermofototerapia 33,3 33,3 66,6 

Bioestatística e Epidemiologia 99,9 - 99,9 

Crescimento e Desenvolvimento Humano 66,6 - 66,6 

Psicologia 66,6 - 66,6 

Articulação Temporomandibular 33,3 - 33,3 

CARGA HORÁRIATOTAL 299,7 33,3 333,0 

 

 

 

6° PERÍODO 

DISCIPLINAS 
CH SEMESTRAL 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Fisioterapia Respiratória I 33,3 33,3 66,6 

Fisioterapia nas Disfunções Reumatológicas 33,3 - 33,3 

Fisioterapia Neurofuncional I 33,3 33,3 66,6 

Fisioterapia Neurofuncional Pediátrica 33,3 - 33,3 

Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional I 33,3 33,3 66,6 

Projeto Integrador III 33,3 - 33,3 

Fisioterapia Desportiva 66,6 - 66,6 

CARGA HORÁRIATOTAL 266,4 99,9 366,3 

 

 

 

7° PERÍODO 

DISCIPLINAS CH SEMESTRAL 
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TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional II 49,9 16,7 66,6 

Órtese e Prótese 33,3 - 33,3 

Fisioterapia Dermatofuncional 33,3 - 33,3 

Fisioterapia na Geriatria e Gerontologia 66,6 - 66,6 

Fisioterapia Respiratória II 33,3 33,3 66,6 

Fisioterapia Neurofuncional II 49,9 16,6 66,6 

Estágio Supervisionado I - 100,0 100,0 

CARGA HORÁRIATOTAL 266,3 166,6 433,0 

 

 

8° PERÍODO 

DISCIPLINAS 
CH SEMESTRAL 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Fisioterapia em Oncologia e Cuidados Paliativos 33,3 - 33,3 

Fisioterapia Uroginecofuncional e Obstétrica 33,3 - 33,3 

Hidroterapia 49,9 16,6 66,5 

Fisioterapia na Atenção Primária à Saúde 33,3 - 33,3 

Projeto Integrador IV 33,3 - 33,3 

Fisioterapia Hospitalar Adulto e Neonatal 33,3 33,3 66,6 

Fisioterapia nas Disfunções Cardiovasculares 49,9 16,7 66,7 

Estágio supervisionado II - 100,0 100,0 

CARGA HORÁRIATOTAL 266,4 166,6 433,0 

 

9° PERÍODO 

DISCIPLINAS 
CH SEMESTRAL 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Projeto de pesquisa 33,3 - 33,3 

Direitos Humanos e Diversidade 33,3 - 33,3 

Fisioterapia do Trabalhador e Ergonomia 66,6 - 66,6 

Urgência e Emergência 66,6 - 66,6 

Eletiva I 33,3 - 33,3 

Tópicos Integradores 33,3 - 33,3 

Estágio Supervisionado III - 300,0 300,0 

CARGA HORÁRIATOTAL 266,4 300,0 566,4 

 

10° PERÍODO 

DISCIPLINAS 
CH SEMESTRAL 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Trabalho de Conclusão de Curso II 33,3 - 33,3 
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Eletiva II 33,3 - 33,3 

Estágio Supervisionado IV - 300,0 300,0 

CARGA HORÁRIATOTAL 66,6 300,0 366,6 

 

 

CAMPO DE FORMAÇÃO CARGA HORÁRIA (h) PORCENTAGEM 

Carga horária de aulas 3.097,0 77,43% 

Estágio Supervisionado 800 20% 

Atividades complementares 103 2,57% 

CARGA HORÁRIA TOTAL 4.000 HORAS 100% 

- 

 

As disciplinas eletivas do curso de fisioterapia compõem a carga horária total 

obrigatória do curso. Essas disciplinas possibilitam o aluno vivenciar um conteúdo que não 

é normalmente trabalhado no curso, mas que integraliza sua formação com conhecimentos 

técnicos importantes para a atuação do fisioterapeuta. 

No curso serão ofertadas as seguintes disciplinas eletivas: Libras (Língua Brasileira 

de Sinais), Anatomia Palpatória, Farmacologia aplicada à Fisioterapia, Tópicos Especiais em 

Fisioterapia, Equoterapia e Reabilitação Vestibular.  

Essas disciplinas permitirão o acadêmico de Fisioterapia desenvolver técnicas que 

enriquecerão suas habilidades e competências na reabilitação do indivíduo, promovendo a 

prevenção e o tratamento global do indivíduo como um todo.    

 

 

1.4.2 Ementário e bibliografias básica e complementar 

 

1º Período 

Disciplina: Fundamentos de Fisioterapia 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Fundamentação histórica, teórica e metodológica da Fisioterapia enquanto ciência 

e profissão. Análise da Fisioterapia e reabilitação como ciência. Campos de atuação. 

Recursos fisioterápicos disponíveis.  Legislação que define e norteia a profissão. Código de 

ética profissional. Órgãos e entidades de classe.     

Bibliografia Básica: 
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PINHEIRO, G. B. Introdução à Fisioterapia. 1ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2017-

5/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. Acesso em: 04 out. 2020. 

STARKEY, C. Recursos Terapêuticos em Fisioterapia. 4ª ed. São Paulo: Manole, 2013. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852045 

4435/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 04 out. 2020. 

CHAMLIAN, T. R. Medicina Física e Reabilitação. 1ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

277-1960-5/recent. Acesso em: 04 out. 2020. 

Bibliografia Complementar: 

MARQUES, M. S. et al. Introdução à profissão: fisioterapeuta. Porto Alegre: SAGAH, 2017. 

CARVALHO, V. C. P. et al. Fundamentos da Fisioterapia. 1º ed. 2014. Medbook, RJ.  

BARROS, F. B. M. Profissão Fisioterapeuta: história social, legislação, problemas e 

desafios. 2ª ed. Rio de Janeiro: Aprender Livre, 2019. 

GAVA, M. V. Fisioterapia: História, Reflexões e Perspectivas. 1ª ed. São Paulo: Metodista, 

2004. 

TORRES, D. F. M. Fisioterapia: Guia prático para a clínica. 1ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. 

  

Disciplina: Embriologia, Genética e Evolução 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Introdução à embriologia. Reprodução humana: espermatogênese e ovogênese. 

Estágios do desenvolvimento humano: períodos pré-embrionário, embrionário e fetal. 

Anexos embrionários. Anomalias Congênitas e teratogênese. Determinação sexual e 

alterações cromossômicas. Evidências e teorias da evolução. 

Bibliografia Básica: 

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à genética. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013. ] 

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. Embriologia básica. 9.ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2016.  

NUSSBAUM, R. L.; MCINNES, R. R.; WILLARD, H. F. Genética médica: Thompson & 

Thompson. 8.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

Bibliografia Complementar: 

mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2017-5/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2017-5/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852045
mailto:4435/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1960-5/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1960-5/recent
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GARCIA, S. M. L. de; GARCIA FERNÁNDEZ, C.  Embriologia.  3 ed.  Porto Alegre: Artmed, 

2012. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536327044/cfi/ 

0!/4/2@100:0.00 Acesso em: 06 mar. 2020. 

HARTLL, D.; CLARK G., A. Princípios de Genética de Populações. 4 ed. 2010. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323749/cfi/1!/4/4@0.00:57.0.  

Acesso em: 06 mar. 2020. 

SADLER, L. Embriologia Médica. 13 ed. 2016. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729178/cfi/6/10!/4/2/4@0:0. 

Acesso em: 06 mar. 2020. 

SNUTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de Genética. 7 ed. Grupo GEN, 2017. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731010/. Acesso 

em: 04 out. 2020. 

PIERCE, B. A. Genética - Um Enfoque Conceitual. 5ª edição. Grupo GEN, 2016. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729338/. Acesso em: 04 out.  

2020. 

  

Disciplina: Bioquímica 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Noções Gerais de Química Orgânica. Introdução à Bioquímica; pH e tampões. 

Estrutura dos carboidratos. Estrutura de proteínas. Estrutura de enzimas. Estrutura de 

lipídios. Metabolismo de carboidratos. Integração metabólica. Metabolismo de aminoácidos. 

Metabolismo de lipídios.  

Bibliografia Básica: 

HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R. Bioquímica ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 2012.  

NELSON, D. L.; COX, Michael M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: 

Artmed, 2017. 

CONN, E. E.; STUMPF, P. K. Introdução à bioquímica. Edgard Blucher, 2011 

Bibliografia Complementar 

BETTELHEIM, F. A. et al. Introdução À Bioquímica. 9ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 

2012. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885 22126347/cfi/ 

0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 04 out. 2020.  

BELLE, L.  P.; SANDRI, S. Bioquímica Aplicada: Reconhecimento e caracterização de 

Biomoléculas. 1 ed. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: https://integrada.minha 

biblioteca.com.br/#/books/9788536519623/cfi/2!/4/2@100:0.00. Acesso em: 04 out. 2020. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323749/cfi/1!/4/4@0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729178/cfi/6/10!/4/2/4@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731010/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729338/
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MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica Básica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 

2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-278 2-

2/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright]. Acesso em: 04 out. 2020. 

VOET, D.; VOET, J. G. Bioquímica. 4 ed. São Paulo: Artmed, 2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710050/cfi/3!/4/4@0.00:56.8. 

Acesso em: 04 out. 2020. 

BROWN, T. A. T.A., B. Bioquímica. Grupo GEN, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733038/. Acesso em: 04 out. 

2020. 

  

  

Disciplina: Biofísica 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Introdução à Biofísica. Fluidos em Sistemas Biológicos. Fenômenos Elétricos nas 

Células. Aplicações de Princípios Biofísicos nos Recursos e Práticas Fisioterapêuticas. 

Bibliografia Básica: 

HENEINE, I. F. Biofísica básica. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2010.  

DURÁN, J. E. R. Biofísica: fundamentos e aplicações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2006.  

MOURÃO JR., C. A.; ABRAMOV, D. M.  Biofísica Essencial. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2127-1/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 06 mar. 2020. 

Bibliografia Complementar 

CARACELLI, I.; ZUKERMAN-SCHPECTOR, J. Introdução à biofísica estrutural. São 

Carlos: Ed. da UFSCAR, 2011.   

COMPRI-NARDY, M. B.; STELLA, M. B.; OLIVEIRA, C. de. Práticas de Laboratório de 

Bioquímica e Biofísica. Disponível em:  https://integrada.minhabiblioteca 

.com.br/#/books/978-85-277-1963-6/cfi/0!/4/4@0.00:59.8. Acesso em: 06 mar.  2020. 

NARDY, M. C.; SANCHES, J. G.; STELLA, M. B. Bases da Bioquímica e Tópicos de 

Biofísica - Um Marco Inicial. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca. 

com.br/#/books/978-85-277-2136-3/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em 06 mar. de 2020. 

HENEINE, I. F.; DANIEL, J. P. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 2006.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-278
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710050/cfi/3!/4/4@0.00:56.8
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733038/
https://integrada.minhabiblioteca/
mailto:.com.br/#/books/978-85-277-1963-6/cfi/0!/4/4@0.00:59.8
https://integrada.minhabiblioteca/
mailto:com.br/#/books/978-85-277-2136-3/cfi/0!/4/2@100:0.00
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WEISSMÜLLER, G.; PINTO, N. M. A.; BISCH, P. M.  Biofísica.  Rio de Janeiro: Fundação 

CECIERJ, 2009. Disponível em: https://www.academia.edu/25331318/Livro_de_Biof%C 

3%ADsica?auto=download. Acesso em: 06 mar. 2020. 

  

Disciplina: Anatomia Humana I 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Introdução à Anatomia Humana – História e evolução. Terminologia anatômica, 

planos de secção, posição anatômica e divisões básicas do corpo humano. Sistema 

Esquelético – Ossos e cartilagens. Sistema articular. Sistemas muscular, digestório, 

endócrino, cardiovascular e respiratório. Sistemas Nervoso Central e Periférico. Sistemas 

urinário e genital masculino e feminino. 

Bibliografia Básica 

FATTINI, C. A.; D'ANGELO, J. G. Anatomia humana:  sistêmica e segmentar. 3 ed. São 

Paulo: Atheneu, 2011.  

VOGL, A. W.; MITCHELL, A. W. M. Gray’s: anatomia para estudantes. 2 ed. Elsevier, 2013. 

WASCHKE, J.; PAULSEN, F. (COORD.). Sobotta: atlas de anatomia humana: anatomia 

geral e sistema muscular. 23 ed., v. 1. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

Bibliografia Complementar 

NETTER, F. H.  Atlas de anatomia humana. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 531 p.  

MOORE, K. L., DALLEY, A. F., AGUR, A. R. Anatomia Orientada para Clínica. 8 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. Disponível em: https://integrada.minha 

biblioteca.com.br/#/books/9788527734608/. Acesso em: 13 jul. 2019. 

TORTORA, G. J.; NIELSEN, M. T. Princípios de Anatomia Humana.  12 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. Disponível em: https://integrada.minhabibliot 

eca.com.br/#/books/978-85-277-2301-5/. Acesso em: 13 jul. 2019. 

VAN DE GRAAFF, K. M.  Anatomia Humana. 6 ed. Barueri: Manole, 2003. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452677/. Acesso em: 13 jul. 2019. 

HARTWIG, W.  C. Fundamentos em Anatomia. Porto Alegre: Artmed, 2008.  Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536317182/. Acesso em: 13 jul. 

2019. 

  

Disciplina: Citologia e Histologia 

Carga horária: 33,3 horas 

https://www.academia.edu/25331318/Livro
https://integrada.minha/
https://integrada.minhabibliot/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452677/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536317182/
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Ementa: Introdução à célula e seus constituintes moleculares. Métodos de estudo das 

células e tecidos animais (microscopia e preparações histológicas). Membrana plasmática e 

organização interna da célula. Citoplasma. Citoesqueleto. Organelas. Mitocôndrias e 

princípios bioenergéticos. Ciclo, diferenciação e morte celular. As células em seu contexto 

social. Tecidos orgânicos. Caracterização morfofuncional dos tecidos humanos. 

Bibliografia Básica 

MALACINSKI, G. M. Fundamentos da Biologia Celular. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011 

ALBERTS, B. et al. Fundamentos da biologia celular: uma introdução à biologia molecular 

da célula. São Paulo: Artmed, 2005. 

JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013. 

Bibliografia Complementar 

ABRAHAMSOHN, P. Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527730105/epubcfi/6/2[;vnd.vst. 

idref=cover]!/4/2/2@0:0. Acesso em: 06 mar. 2020. 

ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula. 6ª ed. São Paulo: ArtMed, 2017. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714232/cfi/0!/ 

4/4@0.00:0.00. Acesso em: 06 mar. 2019. 

CARVALHO, H. F.; RECCO-PIMENTEL, S. A Célula. 3ª ed. Barueri: Manole, 2013. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520435786/cfi/0!/ 

4/4@0.00:0.00. Acesso em: 06 mar. 2020. 

MEDRADO, L. Citologia e Histologia Humana: Fundamentos de Morfofisiologia Celular e 

Tecidual. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca. 

com.br/#/books/9788536520834/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 02 fev. 2019. 

ROSS, M. H.; PAWLINA, W. R. Histologia: Texto e Atlas - Correlações com Biologia Celular 

e Molecular. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527729888/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref 

=cover]!/4/2/2@0:0. Acesso em: 06 mar. 2020. 

  

Disciplina: Metodologia Científica 

Carga horária: 66,6 h 

Ementa: Fundamentos técnicos e científicos da abordagem científica relativos às pesquisas 

acadêmicas: conhecimento científico, método científico e pesquisa científica. Trabalhos 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527730105/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714232/cfi/0!/
mailto:4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885204
https://integrada.minhabiblioteca/
mailto:com.br/#/books/9788536520834/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527729888/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst.idref
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Científicos: resumo, resenha, fichamento, projeto, artigo científico, monografia e seminário. 

Normas de formatação de trabalhos científicos de acordo com os padrões da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Plágio na pesquisa. 

Bibliografia básica: 

CARVALHO, J. M.; SOUZA, H. P. O que é e como fazer um artigo científico. São João 

del-Rei: IPTAN, 2016. 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 

2007. 

HOSSNE, W. S.; VIEIRA, S. Metodologia científica para a área da saúde. 2.ed. São Paulo: 

Elsevier, 2015.  

  

Bibliografia complementar: 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 8 ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9 

788597010770/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=body001]!/4/2/4@0:0.00. Acesso em: 07 fev. 2018. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: Cortez, 2007.  

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1985. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2[;vnd.vst.id 

ref=cover]!/4/2/ 2@0:0. Acesso em: 07 fev. 2018. 

DEMO, P. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São Paulo: Saraiva, 

2007. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788 

502148079/pageid/0. Acesso em: 07 fev. 2018. 

SANTOS, J. A.; PARRA FILHO, D. Metodologia científica. 2 ed. Cengage Learning 

Editores, 2012. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522 

112661/pageid/0. Acesso em: 07 fev. 2018. 

  

2º Período 

Disciplina: Microbiologia 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Introdução à Microbiologia. Microbiota Humana. Morfologia e Citologia da Célula 

Bacteriana. Identificação e Controle das Populações de Microrganismos. Infecções 

Bacterianas. Virologia Geral. Micologia Geral. Diagnóstico microbiológico. Principais 

doenças infecto parasitárias de importância na Fisioterapia. 

https://integrada.minhabibliote/
mailto:/2/4@0:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epub
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/b
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Bibliografia Básica: 

FUNKE, B. R.; CASE, C. L.; TORTORA, G. J. Microbiologia. 10.ed. São Paulo: Artmed, 

2012.  

MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K. S.; PFALLER, M. A. Microbiologia médica. 7. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2014. 

TRABULSI, Luiz Rachid. Microbiologia. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 2008.  

Bibliografia Complementar: 

ENGELKIRK, P. G.; DUBEN-ENGELKIRK, J. Microbiologia para as Ciências da Saúde. 9 

ed. Guanabara Koogan. 2012. Disponível em:  https://integrada.minhabiblioteca.com 

.br/#/books/978-85-277-2495-1/cfi/6/10[;vnd.vst.idr ef=creditos.xhtml]. Acesso em: 06 mar. 

2020. 

HOFLING, J. F.; GONÇALVES, R. B. Microscopia de luz em microbiologia: morfologia 

bacteriana e fúngica. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com. 

br/#/books/9788536315966/cfi/0!/4/4@0.00:22.9 Acesso em: 06 mar. 2020. 

LEVINSON, W. Microbiologia Médica e Imunologia. 13 ed. Porto Alegre: AMGH,  2016. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978858 

0555578/cfi/1!/4/4@0.00:64.3. Acesso em 06 mar. de 2020. 

MADIGAN, M. T. et al. Microbiologia de Brock. 14. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2016. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582712986/cfi/0!/ 

4/2@100:0.00 Acesso em: 06 mar. 2020. 

Salvatierra, C. M.  Microbiologia - Aspectos morfológicos, bioquímicos e 

metodológicos - São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: https://integrada.minha 

biblioteca.com.br/#/books/9788536521114/cfi/20!/4/4@0.00:53.1 Acesso em: 06 mar. 2020. 

  

Disciplina: Fisiologia Humana 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa:  Mecanismo de funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo humano, 

isoladamente e em conjunto. Princípios físicos dos sistemas biológicos e a biofísica da água, 

soluções e membranas. Funções normais de órgãos e sistemas humanos. Organização 

funcional do corpo humano e o controle do meio interno. Fisiologia das membranas. 

Excitação-contração da musculatura esquelética. Excitação e contração do músculo liso. 

Excitação rítmica do coração. Eletrocardiograma normal. Circulação sanguínea. Fisiologia 

respiratória. Sistema endócrino. Equilíbrio hidroeletrolítico. Líquidos corporais. Equilíbrio 

ácido-básico. Sistema nervoso. Sistema digestivo. Sistema endócrino.  

https://integrada.minhabiblioteca.com/
mailto:br/#/books/9788536315966/cfi/0!/4/4@0.00:22.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978858
mailto:0555578/cfi/1!/4/4@0.00:64.3
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582712986/cfi/0!/
mailto:4/2@100:0.00
https://integrada.minha/
mailto:biblioteca.com.br/#/books/9788536521114/cfi/20!/4/4@0.00:53.1
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Bibliografia Básica: 

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 13.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2017. 

JOHNSON, L. R. Fundamentos de fisiologia médica. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000. 741 p. 

BERNE, R. M. et al. Fisiologia. 5.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  

Bibliografia Complementar: 

SISTO, I. R.; ANTUNES, M. D.; MARQUES, M. R. Fisiologia aplicada à fisioterapia. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028173/c 

fi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 06 mar. 2020. 

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia Humana. Disponível em: https://integrada.min 

habiblioteca.com.br/#/books/9788582714041/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 06 mar. de 

2020. 

WIDMAIER, E. P.; RAFF, H.; STRANG, K. T., VANDER, A. J. V. - Fisiologia Humana. 14 

ed. Disponível em:  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788 

527732345/cfi/6/12!/4/2@0:0. Acesso em: 06 mar. de 2020. 

CURI, R.; PROCOPIO, J.  Fisiologia Básica. 2 ed. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732307/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.107. 

Acesso em: 06 mar. 2020. 

MOURÃO JR., C. A.; ABRAMOV, D. M. Fisiologia Essencial. Disponível em:  Biblioteca: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2009-0/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 06 mar. 2020. 

  

Disciplina: Anatomia Humana II (Musculoesquelética) 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Anatomia sistêmica: aparelho locomotor: ósseo, articular e muscular 

(generalidades). Anatomia segmentar do aparelho locomotor: ósseo, articular e muscular: 

cabeça e pescoço, tórax, abdome, dorso, membros superiores e membros inferiores. 

Bibliografia Básica 

FATTINI, C. A.; D'ANGELO, J. G. Anatomia humana:  sistêmica e segmentar. 3 ed. São 

Paulo: Atheneu, 2011.  

VOGL, A. W.; MITCHELL, A. W. M. Gray’s: anatomia para estudantes. 2 ed. Elsevier, 2013. 

WASCHKE, J.; PAULSEN, F. (COORD.). Sobotta: atlas de anatomia humana: anatomia 

geral e sistema muscular. 23 ed., v. 1. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028173/c
mailto:fi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.min/
mailto:habiblioteca.com.br/#/books/9788582714041/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732307/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.107
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2009-0/cfi/0!/4/2@100:0.00
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Bibliografia Complementar 

NETTER, F. H.  Atlas de anatomia humana. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 531 p.  

MOORE, K. L., DALLEY, A. F., AGUR, A. R. Anatomia Orientada para Clínica. 8 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. Disponível em: https://integrada.minha 

biblioteca.com.br/#/books/9788527734608/. Acesso em: 13 jul. 2019. 

BORGES, G. R.; FAGUNDES, D. S. Anatomia aplicada à fisioterapia. Porto Alegre: 

SAGAH, 2018. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97 

88595028210/pageid/1. Acesso em: 13 jul. 2019. 

JÚNIOR, T. D. Anatomia do Corpo em Movimento: Ossos, Músculos e Articulações. 2 ed. 

Barueri: Manole, 2010. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/b 

ooks/9788520449691/. Acesso em: 13 jul. 2019. 

BEHNKE, R. S. Anatomia do movimento. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710791/pa geid/2. Acesso em: 13 

jul. 2019. 

  

Disciplina: Cinesiologia e Biomecânica 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Introdução ao estudo dos conceitos da Cinesiologia e Biomecânica. Histórico e 

contribuições para a práxis da Fisioterapia. Análise da Mecânica óssea, articular e muscular 

associada à Cinesiologia e Biomecânica do desporto da postura e da marcha. Estudo 

segmentar dos membros superiores, membros inferiores, cabeça, pescoço e tronco. 

Bibliografia Básica 

HALL, S. Biomecânica Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

NORDIN, M.; FRANKEL, V. H. Biomecânica básica do sistema músculo esquelético. 3 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

SMITH, L. Cinesiologia Clínica de Brummstrom. 4 ed. São Paulo: Manole, 2004. 

Bibliografia Complementar 

LIPPERT, L. S. Cinesiologia clínica e anatomia. 6 d. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2018. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734004/. 

Acesso em: 04 out. 2020. 

JARMEY, C. Músculos: uma abordagem concisa. Barueri, SP: Manole, 2008 

KAPANDJI. Fisiologia articular. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007 

OATIS, C. A. Cinesiologia: a mecânica e a patomecânica do movimento humano. 2 ed. São 

Paulo: Manole, 2014.  

https://integrada.minha/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/b
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710791/pa
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978
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NEUMANN, D. A. et al. Cinesiologia do aparelho musculoesquelético. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002. 

  

  

Disciplina: Saúde Coletiva 

Carga horária: 33,3 horas 

Ementa: Conceito de Saúde e doença, políticas de saúde no Brasil. História das Políticas 

de Saúde no Brasil. Encontro de Alma Ata e a Reforma Sanitária. Promoção da saúde, 

conceito, cartas. Conceitos e organização do SUS. A estrutura e o funcionamento das 

instituições de serviços de saúde. Políticas públicas vigentes no país. Atuação do 

fisioterapeuta em Saúde Coletiva. 

Bibliografia Básica 

MERGULHÃO, E. L.; CABAR, F. R.; CARNEIRO, J. L.  S.. Saúde coletiva. São Paulo: 

Medcel, 2019. v.2. 191 p. ISBN 978-85-512-0975-2. 

SOUZA, J. N.; SOUZA, M. Costa. Saúde coletiva: um campo de novos saberes e diversos 

olhares. Vitória da Conquista: UESB, 2013. 140 p. 

CAMPOS, G. W. S. et al. Tratado de saúde coletiva. 2.ed. São Paulo: Hucitec, 2017. 968 

p. ISBN 978-85-64806-56-6. 

Bibliografia Complementar 

CARVALHO, S. R. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e mudança. 3.ed. São 

Paulo: Hucitec, 2013.  

MENDES, E. V. A construção social da atenção primária à saúde. Brasília: CONASS, 

2015. 193 p. Disponível em: http://www.conass.org.br/bibioteca/pdf/. Acesso em: 08 mar. 

2020. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Série Pactos pela 

Saúde, vol. 4. Brasília. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/p 

olitica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf. Acesso em: 08 mar. 2020. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Modelos de Atenção à Saúde: Saúde da Família (PSF) e 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS). In: CASTRO, Janete Lima de (Org.); NETO, Pedro 

Miguel dos Santos (Org.). Disponível em: http://dtr2004.saude.gov.br/dab 

/atencaobasica.php#saudedafamilia. Acesso em: 08 mar. 2020. 

BRASIL. LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

http://www.conass.org.br/bibioteca/pdf/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/p
http://dtr2004.saude.gov.br/dab
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correspondentes e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 08 mar. 2020. 

  

Disciplina: Projeto Integrador I 

Carga Horária:  33,3 horas 

Ementa: Integração de conteúdos e conceitos adquiridos até o presente momento de 

formação por meio da realização de projetos de intervenção práticos voltados ao estímulo 

da extensão e pesquisa. Desenvolvimento de produtos que integram disciplinas oferecidas 

na grade curricular. Desenvolvimento do trabalho em equipe e da organização de ideias 

trabalhadas.  Resolução de problemas em meio à instituição e junto à comunidade.     

Bibliografia Básica:  

Conforme o tema aprovado no semestre. 

Bibliografia Complementar: 

Conforme o tema aprovado no semestre. 

  

Disciplina: Língua Portuguesa 

Carga Horária: 33,3h 

Ementa: Noções de texto e de textualidade: leitura, análise, o texto e sua dimensão - 

relações internas e externas – intertextualidade, intencionalidade e situacionalidade; 

coerência e coesão. Coerência: interna e externa. Coesão: sinônimos e elipses; classes de 

palavras – pronomes demonstrativos e relativos; conjunções e suas especificidades 

semânticas e de uso: adversativas, concessivas, finais, conclusivas, causais e consecutivas. 

Tipologia Textual: descrição, narração, dissertação, argumentação e injunção. Produção de 

texto dissertativo-argumentativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. Análise de 

enunciados de questões dissertativas: verbos de comando. Gêneros textuais: artigos 

científicos, gráficos e infográficos, tabelas. Variação linguística. 

Bibliografia Básica 

CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa: com a nova ortografia da 

língua portuguesa. 48ª ed. São Paulo: Nacional, 2008. 

FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. 4ª ed. São Paulo: Ática, 

2003. 

VAL, M. G. C. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

Bibliografia Complementar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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ALMEIDA, A. C.; ALMEIDA, V. S. R. Português básico: gramática, redação, texto. 5ª ed. 

Editora Atlas, 2003. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books 

/9788522466009/pageid/0. Acesso em: 15 fev. 2018. 

AQUINO, I. de S. Como ler artigos científicos: da graduação ao doutorado. 3ª ed. Saraiva, 

2012. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books 

/9788502160972/pageid/0. Acesso em: 15 fev. 2018.  

BEZERRA, R. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 8ª ed. Editora 

Método, 2017. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/book 

s/9788530975975/epubcfi/6/2[;v nd.vst.idref=cover]!/4/2/2@0:0. Acesso em: 15 fev. 2018.  

MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Como escrever textos: gêneros e sequências textuais. 

Editora Atlas, 2017. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/b 

ooks/9788597011135/epubcfi/6/2[;v 

nd.vst.idref=html01]!/4/2/2@0:0.00. Acesso em: 15 fev. 2018.  

SILVA, A.; PESSOA, A. C.; LIMA, A. Ensino de gramática: reflexões sobre a língua 

portuguesa na escola. Autêntica, 2012. Disponível em: https://integrada.min 

habiblioteca.com.b r/books/9788582172414/pageid/0. Acesso em: 15 fev. 2018. 

  

3º Período 

  

Disciplina: Neuroanatomia Humana 

Carga horária: 66,6 h 

Ementa: Introdução à Neuroanatomia. Anatomia Macroscópica e Estrutura Interna da 

Medula Espinhal e Nervos Espinhais, Tronco Encefálico e Nervos Cranianos, Cerebelo, 

Diencéfalo e Telencéfalo. Sistema Ventricular, Meninges, e Vascularização do Sistema 

Nervoso Central. Aspectos Gerais do Sistema Nervoso Periférico Sistema Nervoso Visceral. 

Grandes Vias Aferentes e Eferentes.  Correlação entre as patologias comuns do sistema 

nervoso e as intervenções fisioterapêuticas mais comuns. 

Bibliografia Básica 

MACHADO, A.; HAERTEL, L. N. Neuroanatomia Funcional. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 

2014.   

NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 531 p.  

PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jean (Coord.). Sobotta, atlas de anatomia humana. 

23.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. v.1. 406 p. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/book
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/b
mailto:nd.vst.idref=html01]!/4/2/2@0:0.00
https://integrada.min/
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Bibliografia complementar 

GUYTON, Arthur C. Neurociência básica: anatomia e fisiologia. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1993. 345 p.  

MENESES, Murilo S. Neuroanatomia Aplicada. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006.  

LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurociência. 2.ed. 

São Paulo: Atheneu, 2010. 765 p. 

PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jean (Coord.). Sobotta, atlas de anatomia humana. 

23.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. v.2. 264 p.  

PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jean (Coord.). Sobotta, atlas de anatomia humana. 

23.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. v.3. 376 p.  

PINTO, Luiz Carlos (ed.). Neurofisiologia clínica: princípios básicos e aplicações. 2.ed. 

São Paulo: Atheneu, 2010. 726 p.  

  

Disciplina: Fisiologia do Exercício 

Carga horária: 33,3 h 

Ementa: Carboidratos, lipídios, proteínas e transferência de energia na atividade física. 

Sistema musculoesquelético: força muscular, sistema termorregulador, adaptações 

cardiovasculares aos exercícios físicos e adaptações respiratórias aos exercícios físicos. 

Fisiologia do exercício clínico para reabilitação cardiovascular e pulmonar aplicados à 

fisioterapia. 

Bibliografia Básica 

WILMORE, J. H.; COSTILL, D. L. Fisiologia do Esporte e do Exercício. 2 ed. São Paulo: 

Manole, 2002. 

McARDLE, W. D. et al. Fundamentos de fisiologia do exercício. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002. 

ROBERGS, R. A.; ROBERTS, S. O.  Princípios fundamentais de fisiologia do exercício 

para aptidão, desempenho e saúde. Phorte editora, 2002. 

Bibliografia complementar 

NEGRÃO, C. A.; BARRETO, A. C. P. Cardiologia do exercício – do atleta ao cardiopata. 4 

ed. Barueri: Manole, 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/b 

ooks/9788520463376/cfi/0!/4/4@0.00:47.7. Acesso em: 04 out. 2020. 
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 KRAEMER, W. J.; FLECK, S. J.; DESCHENES, M. Fisiologia do Exercício - Teoria e 

Prática. 2ª ed. Grupo GEN, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabibliotec 

a.com.br/#/books/9788527730341/. Acesso em: 04 out. 2020. 

ANDRADE, M. S; LIRA, C. A. B. DE. Fisiologia do exercício. Editora Manole, 2016. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520461815/. Acesso 

em: 04 out. 2020. 

GARRETT, W. E.; KIRKENDALL, D. T. A ciência do exercício e dos esportes. Artmed, 

2003. 

SOUZA JR.; PEREIRA, B. Metabolismo celular e exercício físico: aspectos bioquímicos e 

nutricionais. Phorte, 2004. 

  

Disciplina: Cinesioterapia 

Carga horária: 66,6 h  

Ementa: Conhecimento teórico e prático de técnicas, métodos e exercícios terapêuticos que 

utilizam o movimento humano como forma de tratamento. Flexibilidade; alongamento; 

mobilização. Força e resistência musculares. Condicionamento cardiorrespiratório. Postura. 

Equilíbrio e coordenação motora. 

Bibliografia Básica 

BRITTO, R. R.; BRANT, T. C. S.; PARREIRA, V. F. Recursos Manuais e Instrumentais 

em Fisioterapia Respiratória. 2 ed. São Paulo: Manole, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459737/cfi/1!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 04 out. 2020. 

Kisner C e Colby LA. Exercícios Terapêuticos: Fundamentos e Técnicas. 6 ed. São Paulo: 

Manole, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885 

20448762/cfi/0!/4/4@0.00:47.8. Acesso em: 04 out. 2020. 

HALL, C. M.; BRODY, L. T. Exercício Terapêutico. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2019. 

Bibliografia complementar 

SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia motora aplicada ao paciente crítico: do diagnóstico à 

intervenção. 1 ed. São Paulo: Manole, 2019.                                                   

HADDAD, M. A. O.; SAMPAIO, M. W.  SUSANNA JR, R. Reabilitação em Oftalmologia. 1 

ed. São Paulo: Manole, 2019.    Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com. 

br/#/books/9786555760200/cfi/0!/4/4@0.00:70.2. Acesso em: 04 out. 2020.   

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520461815/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885204597
mailto:37/cfi/1!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/boo
mailto:20448762/cfi/0!/4/4@0.00:47.8
https://integrada/
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SAUVAGE, J. P.; GRENIER, H. Reabilitação Vestibular: Guia Prático. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2016.                                                                                                

MATOS, O. Avaliação Postural. Avaliação e Prescrição de Exercícios Corretivos. 2 ed. 

2014. Phorte, SP.                                                                                 

JÚNIOR, A.  A. Mobilização e Alongamento na função musculoarticular. 1 ed. São Paulo: 

Manole, 2016.  

                                                                                                                                      

Disciplina: Patologia Geral 

Carga horária: 66,6 h 

Ementa: Fundamentos da Patologia: conceito de doença; etiologia; patogenia; alterações 

estruturais, funcionais e moleculares. Mecanismos operativos de lesão e envelhecimento 

celular. Mecanismos operativos de distúrbios hemodinâmicos. Mecanismos operativos da 

fisiopatologia da inflamação e reparo tecidual. Alterações do crescimento celular. Neoplasia 

benigna e maligna. Etiopatogenia das neoplasias. Mecanismos operativos da carcinogênese 

experimental. 

Bibliografia Básica 

KUMAR, V. R.  et al. Robins & Cotran Patologia – bases patológicas das doenças. 7 ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo patologia. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885277332 

43/cfi/6/2!/4/2/2@0:0. Acesso em: 04 out. 2020. 

MONTENEGRO, M. R. Patologia de Processos Gerais. São Paulo: Atheneu, 2010.  

Bibliografia complementar 

PEREZ, E. Fundamentos de patologia. 1 ed. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520957/cfi/2!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 04 out. 2020. 

HANSEL, D. E.; DINTIZ, R. Z. Patologia: Fundamentos de Rubin. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.b 

r/#/books/978-85-277-2491-3/cfi/6/6!/4/2@0.00:0.00. Acesso em: 04 out. 2020. 

REISNER, H. Patologia: uma abordagem por estudos de casos. Porto Alegre: AMGH, 2016. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555479/cfi 

/0!/4/4@0.00:59.1. Acesso em: 04 out. 2020. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885277332
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520957/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.b/
mailto:r/#/books/978-85-277-2491-3/cfi/6/6!/4/2@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580
mailto:/0!/4/4@0.00:59.1
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ELDER, D. E. et al. Lever – Histopatologia da pele. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2497-

5/cfi/6/10!/4/18/6@0:46.6. Acesso em: 04 out. 2020. 

  

Disciplina: Imunologia 

Carga Horária: 33,3horas 

Ementa: Organização anatômica e funcional dos componentes do sistema imune. 

Imunidade inata e imunidade adquirida. Reconhecimento de antígenos, ativação de linfócitos 

T e B e outras células do sistema imune. Ação efetora celular e humoral.  Mecanismos 

imunológicos envolvidos nas hipersensibilidades. Métodos laboratoriais que envolvem 

reações entre antígenos e anticorpos. 

Bibliografia Básica: 

ABBAS, A. K., LICHTMAN, A. H., PILLAI, S. Imunologia Celular e Molecular. 8 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2015. 

BENJAMINI, E.; COICO, R.; SUNSHINE, G. Imunologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002. 288 p. 

BALESTIERI, F. M. P. Imunologia. São Paulo: Manole, 2006.  

Bibliografia Complementar: 

LEVINSON, W.  Microbiologia Médica e Imunologia. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555578/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em 06: mar. 2020. 

DELVES, P. J. et al.  ROITT - Fundamentos de Imunologia. 13ª ed. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733885/cfi/6/2!/4/2/2@0:0. 

Acesso em: 06 mar. 2020. 

FORTE, W. N. Imunologia: do básico ao aplicado. 2 ed. Disponível em: https://integ 

rada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536312897/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 06 

mar. 2020. 

DELVES, P. J.  et al. Roitt. Fundamentos de Imunologia. 12 ed. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2225-4/cfi/0!/4/4@0.00: 24.7. 

Acesso em: 06 mar.  2020. 

PLAYFAIR, J. L., CHAIN, B. M. Imunologia Básica: Guia Ilustrado de Conceitos 

Fundamentais. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books 

/9788520450154/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 06 mar. 2020. 

  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2
mailto:497-5/cfi/6/10!/4/18/6@0:46.6
mailto:497-5/cfi/6/10!/4/18/6@0:46.6
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555578/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733885/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integ/
mailto:rada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536312897/cfi/0!/4/2@100:0.00
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2225-4/cfi/0!/4/4@0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books
mailto:/9788520450154/cfi/0!/4/2@100:0.00
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Disciplina: Atenção Primária à Saúde 

Carga Horária: 33,3 h 

Ementa: Políticas de saúde no Brasil e sua história. Reforma Sanitária. Sistema Único de 

Saúde (SUS) - conceitos e organização. Conceitos e organização da atenção primária à 

saúde (APS). Atribuições dos profissionais na APS. 

Bibliografia Básica  

SOLHA, R. K. Toledo. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes e Políticas 

Públicas. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.c 

om.br/#/books/9788536513232/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 04 out. 2020; 

SOLHA, R. K. T. Saúde Coletiva para Iniciantes - Políticas e Práticas Profissionais. 2 ed. 

São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/ 

books/9788536510972/recent. Acesso em: 04 out. 2020. 

FREIRE, C.; ARAÚJO, D. de. Política Nacional de Saúde - Contextualização, Programas e 

Estratégias Públicas Sociais. São Paulo: Érica, 2015. 

  

Bibliografia Complementar 

BERTOLLI FILHO, C. História da Saúde Pública no Brasil. 5. ed. São Paulo: Ática, 2011. 

GIOVANELLA, L. et al. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 2ª Edição revista e 

ampliada. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012. 

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Dispõe sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, set. 1990. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 

organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível 

em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=68&data=2 

2/09/2017. Acesso em: 04 out. 2020. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. Disponível em: http://www.planalto.go 

v.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 04 out. 2020. 

  

Disciplina: Sociologia e Antropologia 

Carga Horária: 33,3 h 

https://integrada.minhabiblioteca.c/
mailto:om.br/#/books/9788536513232/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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Ementa: Conceitos e métodos de antropologia e sociologia. As correntes fundamentais de 

Antropologia. As correntes fundamentais da Sociologia. Temáticas fundamentais da 

Antropologia e Sociologia: religião, Antropologia do parentesco e Sociologia da família, 

gênero, raça e etnia, globalização, política, economia e trabalho, consumo, desigualdade 

social, comunicação de massa. 

Bibliografia Básica 

ASSIS, O. Q.; KUMPEL, V. F. Manual de antropologia jurídica. São Paulo: Saraiva, 2011. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502120174/cfi/0! 

/4/2@100:0.00. Acesso em: 04 out. 2020. 

FERREIRA, D. Manual de Sociologia: dos clássicos a sociedade da informação, São Paulo: 

Atlas, 2010. 

FERREIRA, R. M. Sociedade e empresa: sociologia aplicada à administração. São Paulo: 

Saraiva, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-

0106-7/cfi/0!/4/4@0.00:62.4. Acesso em: 04 out. 2020. 

Bibliografia Complementar 

BOTTOMORE, T. Dicionário do pensamento marxista. Editora Zahar. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537806111/cfi/6/4!/4/2/4@0:0. 

Acesso em: 04 out. 2020. 

BRYM, R. Sociologia: sua bússola para um novo mundo, São Paulo: Cengage Learning, 

2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126 

170/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 04 out. 2020. 

CASTRO, C. Evolucionismo: Textos de MORGAN, TYLOR e FRAZER Zahar. 2 ed. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537801949/recent. 

Acesso em: 04 out. 2020. 

CHARON, J. M.; VIGILANT, L. G. Sociologia. São Paulo: Saraiva, 2013. 

  

4º Período 

  

Disciplina: Farmacologia 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa:  Introdução à Farmacologia. Farmacocinética e Farmacodinâmica. Farmacologia 

do Sistema Nervoso Autônomo. Colinérgicos e anticolinérgicos. Adrenérgicos e 

antiadrenérgicos. Fármacos anti-inflamatórios esteroidais e não-esteroidais. Fármacos 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885
https://integrada.minhabiblioteca.co/
mailto:m.br/#/books/978-85-472-0106-7/cfi/0!/4/4@0.00:62.4
mailto:m.br/#/books/978-85-472-0106-7/cfi/0!/4/4@0.00:62.4
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537806111/cfi/6/4!/4/2/4@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537801949/
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analgésicos. Relaxantes musculares. Fármacos que atuam no SNC. Fármacos que atuam 

no sistema cardiovascular.  Fitoterápicos. 

Bibliografia Básica 

RANG, H. P. et al. Farmacologia. 5.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 904 p. 

KATZUNG, B. G.; BOURNE, H. R.; VONZASTROW, M. Farmacologia Básica e Clinica. 9º 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  

SILVA, P. Farmacologia. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 1369 p.  

Bibliografia Complementar 

PANUS, C. P. et al. Farmacologia para Fisioterapeutas. Porto Alegre: AMGH, 2012. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550672/. Acesso 

em: 07 mar. 2020. 

WHALEN, K.; FINKELl, R.; PANAVELIL, T. A. Farmacologia Ilustrada. Porto Alegre: 

Artmed, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978 

8582713235/. Acesso em: 07 mar. 2020. 

GOLAN, D. Princípios de Farmacologia - A Base Fisiopatológica da Farmacologia. 3 ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Disponível em: https://integrada.minhabibliot 

eca.com.br/#/books/978-85-277-2600-9/. Acesso em: 07 mar. 2020. 

FUCHS, F. D. Farmacologia clínica e terapêutica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9 

788527731324/. Acesso em: 07 mar. 2020. 

HILAL-DANDAN, R.; BRUNTON, L. Manual de Farmacologia e Terapêutica de Goodman 

& Gilman. Porto Alegre: Artmed, 2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca. 

com.br/#/books/978858 0555066/. Acesso em: 07 mar. 2020. 

  

Disciplina: Ética e Bioética em Saúde 

Carga Horária:  66,6 horas 

Ementa: Ética/moral e cidadania: conceitos, diferenças, semelhança. Princípios de valores 

e conceitos de Deontologia. Bioética: conceitos, escolas e suas principais correntes. 

Resoluções COFFITO-8; 10; 60; 80; 97; 123; 153; 158. Decisão CREFITO-2 n.º 03/92: 

Decreto-lei 936; Lei 6316. Código de Ética Profissional. Sigilo profissional. Bioética. 

princípios, orientações e aspectos críticos do SUS, CNS e OMS. Aspectos éticos da 

reprodução humana. Manutenção da vida.  

Bibliografia Básica: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550672/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978
https://integrada.minhabibliot/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9
https://integrada.minhabiblioteca/
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CAMARGO, M. Fundamentos de ética geral e profissional. 13 ed. Petrópolis: Vozes, 

2017. 

COELHO, C.; SEGRE, M. Bioética. 3.ed. São Paulo: EDUSP, 2008. 

ARISTÓTELES, 335 a.C. - 322 a.C. A ética - textos selecionados. 2.ed. São Paulo: Edipro, 

2003. 

Bibliografia Complementar: 

DURANT, G. A bioética. São Paulo: Paulus, 1995. 

PESSINI, L.  A ética na saúde. São Paulo: Pioneira Thomson, 1997.  

REBELATTO, J. R.; BOTOME, S. P. Fisioterapia no Brasil: fundamentos para uma ação 

preventiva e perspectivas profissionais. 2.ed. São Paulo: Manole, 1999. 

SGRECCIA, E. Manual de Bioética. V.1 & V.2. São Paulo: Ed. Loyola, 1996. 

VALLS, A. L. M. O que é Ética. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1993. 

  

Disciplina: Diagnóstico por Imagem 

Carga Horária:  33,3 horas 

Ementa: Estudo dos processos de produção de raios X. Interação dos raios X com a matéria. 

Formação e obtenção das imagens produzidas por raios X. Aplicações dos raios X no 

diagnóstico. Radioscopia convencional, radiologia digital, tomografia computadorizada, 

mamografia, fluoroscopia. Imaginologia do membro superior, inferior, tronco, tórax e crânio. 

Ressonância magnética funcional. Eletroencefalograma. Eletroneuromiografia e 

Eletrocardiograma. 

Bibliografia Básica: 

MOREIRA, F. A. Fundamentos de radiologia e diagnóstico por imagem. 2 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2015. 

APLEY, A. G.; SOLOMON, L. Ortopedia e fraturas em medicina e reabilitação. 6.ed. São 

Paulo: Atheneu, 1998. 

BONTRAGER, K. L. Tratado de técnica radiológica e base anatômica. 5.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

Bibliografia Complementar:  

GREENSPAN, A. BELTRAN, J. Radiologia ortopédica - uma abordagem prática. 6 ed. R: 

Guanabara Koogan, 217. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/b 

ooks/9788527731690/cfi/6/2!/4/2/2@0:0. Acesso em: 04 out. 2020. 

GOODMAN, L. R. Felson: princípios de radiologia do tórax. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 

2001. 
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HILTON, S. V. W.; EDWARDS, D. K. Radiologia pediátrica. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1994. 

JUHL, J. H. et al. Interpretação radiológica. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2000. 

KATZ, D. S.; MATH, K. R.; GROSKIN, S. A. Segredos em radiologia: respostas 

necessárias ao dia-a-dia em rounds na clínica em exames orais e escritos. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. 

  

Disciplina: Métodos e Técnicas de Avaliação e Semiologia 

Carga Horária:  66,6 horas 

Ementa: Conceitos básicos em semiologia.  Avaliação segmentar, articular, postural e da 

marcha. Técnicas, procedimentos e dispositivos instrumentais de avaliação em Fisioterapia. 

  

Bibliografia Básica: 

DUTTON, M. Fisioterapia Ortopédica: Exame, Avaliação e Intervenção. 2 ed. Porto Aegre: 

Artmed, 2010. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978853 

6323718/cfi/0!/4/4@0.00:68.2. Acesso m: 04 out. 2020. 

O’SULLIVAN, S. B.: SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 6 ed. São Paulo: 

Manole, 2017.  

MAGEE, D. J. Avaliação musculoesquelética. 5 ed. Barueri: Manole, 2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451960/recent. Acesso em: 04 

out. 2020. 

Bibliografia Complementar: 

BIENFAIT, M. Bases elementares técnicas de terapia manual e osteopatia. 2.ed. São 

Paulo: Summus, 1997. 

CASSAR, M. P. Manual de Massagem Terapêutica. São Paulo: Manole, 2001. 

CAMPADELLO, P. Massagem Ayurvédica: São Paulo: Madras, 2005. 

CAMPADELLO, P. Shantala: Massagem, Saúde e Carinho para seu Bebê. São Paulo: Ed. 

Madras, 2005. 

LEDERMAN, F. Fundamentos da Terapia Manual. São Paulo: Manole, 2001. 

  

Disciplina: Recursos Terapêuticos Manuais 

Carga Horária:  66,6 horas 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451960/recent
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Ementa: Bases da terapia manual. Principais técnicas relacionadas às disfunções 

musculoesqueléticas: efeitos, aplicabilidade e contraindicações na reabilitação 

fisioterapêutica. 

Bibliografia Básica:  

BARROS, M. H. de. Drenagem linfática manual. SÃO PAULO: Robe Editorial, 2001. 

GUIRRO, E. C. de O.; GUIRRO, R. R. de J. Fisioterapia Dermato-funcional. 3.ed. São 

Paulo: Manole, 2004. 

LIANZA, S. Medicina da Reabilitação. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

Bibliografia Complementar: 

BIENFAIT, M. Bases elementares técnicas de terapia manual e osteopatia. 2 ed. São 

Paulo: Summus, 1997. 

CASSAR, M. P. Manual de Massagem Terapêutica. São Paulo: Manole, 2001. 

CAMPADELLO P. Massagem Ayurvédica: São Paulo: Madras, 2005. 

CAMPADELLO P. Shantala: Massagem, Saúde e Carinho para seu Bebê. São Paulo: 

Madras, 2005. 

LEDERMAN, F. Fundamentos da Terapia Manual. São Paulo: Manole, 2001. 

  

Disciplina: Gestão e Empreendedorismo 

Carga Horária:  66,6 horas 

Ementa: Teorias administrativas com foco na área da saúde e sua aplicação teórico-prática. 

Reflexão dos aspectos comportamentais do empreendedor na área de saúde, abordando o 

gerenciamento, a organização, o controle e a direção das atividades. Elaboração de plano 

de negócios na área da fisioterapia. Abordagem de técnicas de planejamento, organização 

e administração em serviços de fisioterapia nas diferentes áreas e locais de atuação. 

Aspectos jurídicos e legais para o credenciamento do profissional e da empresa junto aos 

órgãos de classe. 

Bibliografia Básica:  

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/boo 

ks/9788520438299/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 04 out. 2020. 

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 8 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011.  

DORNELAS, J. C. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: 

Campus, 2001. 
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Bibliografia Complementar: 

FARAH, O. E. et al. Empreendedorismo estratégico: criação e gestão de pequenas 

empresas. 2 ed. São Paulo: Cengage Learging, 2008. https://integrada.min 

habiblioteca.com.br/#/books/9788522126972/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. Acesso em 04 out. 2020. 

CHIAVENATTO, I. Administração: Teoria, Processo e Prática. São Paulo: Atlas, 1997. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522125715/cfi/ 

0!/4/4@0.00:0.00. 

CLEMENTE, A. Projetos Empresariais e Públicos. São Paulo: 2 ed. São Paulo: Atlas 1994. 

LONGENECKER, J. G.; MOORE, C. W.; PETTY, J. W. Administração de pequenas 

empresas. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1997. 

BUARQUE, C. Avaliação Econômica de Projetos. Uma apresentação didática. Rio de 

Janeiro: Campus, 1984. 

  

Disciplina: Projeto Integrador II 

Carga Horária:  33,3 horas 

Ementa: Integração de conteúdos e conceitos adquiridos até o presente momento de 

formação por meio da realização de projetos de intervenção práticos voltados ao estímulo 

da extensão e pesquisa. Desenvolvimento de produtos que integram disciplinas oferecidas 

na grade curricular. Desenvolvimento do trabalho em equipe e da organização de ideias 

trabalhadas.  Resolução de problemas em meio à instituição e junto à comunidade.     

Bibliografia Básica:  

Conforme o tema aprovado no semestre 

Bibliografia Complementar: 

Conforme o tema aprovado no semestre 

  

5º Período 

  

Disciplina: Bioestatística e Epidemiologia 

Carga Horária:  99,9 horas 

Ementa: Conceitos fundamentais de estatística descritiva e inferencial e sua aplicação nas 

diferentes áreas da saúde. Distribuição dos principais problemas de saúde no Brasil. 

Fundamentação do método epidemiológico subjacente à formulação e avaliação de ações 

https://integrada.min/
mailto:habiblioteca.com.br/#/books/9788522126972/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885
mailto:0!/4/4@0.00:0.00
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de saúde pública. Desenvolvimento do espírito crítico na análise metodológica de pesquisas 

e artigos científicos, especialmente na análise de dados empregada. 

Bibliografia Básica: 

JEKEL, J. F.; KAT, D. L.; ELMORE, J. G. Epidemiologia, bioestatística e medicina 

preventiva. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

MOTTA, V. T. Bioestatística. 2 ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2006.  

DORIA FILHO, U. Introdução à bioestatística: para simples mortais. São Paulo: Elsevier, 

2003.  

Bibliografia Complementar: 

GLANTZ, S. A. Princípios de Bioestatística. Disponível em: https://integrada.minhab 

iblioteca.com.br/#/books/9788580553017/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 04 out. 2020. 

MARTINEZ, E. Z. Bioestatística para os cursos de graduação da área da saúde. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521209034/cfi/0!/4/2 

@100:0.00. Acesso em: 06 mar. 2020. 

ALMEIDA FILHO, N. de, BARRETO, M.  L. Epidemiologia & Saúde - Fundamentos, 

Métodos e Aplicações. Disponível em:  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/bo oks/978-

85-277-2119-6. Acesso em: 06 mar 2020. 

ROTHMAN, K.; GREENLAND, S.; LASH, T. Epidemiologia Moderna. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536325880.Acesso em: 06 mar. 2020. 

ROSNER, B. Fundamentos de Bioestatística – Tradução da 8ª edição norte-americana. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/book s/9788522126668. Acesso 

em: 06 mar. 2020. 

  

  

Disciplina: Eletrotermofototerapia  

Carga Horária:  66,6 horas 

Ementa:  Recursos terapêuticos advindos do calor, frio, luz e eletricidade. Aspectos clínicos, 

fisiológicos, terapêuticos, indicações, contraindicações e efeitos colaterais dos recursos 

terapêuticos nas diversas doenças que acometem o corpo humano. 

Bibliografia Básica:  

LOW, J., REED, A. Eletroterapia Explicada – Princípios e Prática. 3ª Ed. São Paulo: 

Manole, 2001. 

https://integrada.minhab/
mailto:iblioteca.com.br/#/books/9788580553017/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885212090
mailto:34/cfi/0!/4/2@100:0.00
mailto:34/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/bo
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536325880.Acesso
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/book
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NELSON, R. M.; BARR, J.; DACKOS. , D.G. Eletroterapia clínica. 3 ed. São Paulo: Manole, 

2003. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447420/ 

cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 04 out. 2020. 

HALL, J. E.; GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 12.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2011. 

Bibliografia Complementar:  

AGNE, J E. Eletrotermofototerapia. 2.ed. Santa Maria, RS; 2013. 

ANDEW, R.J. & LYNN, S.M. Eletrofisiologia Clínica – Eletroterapia e teste 

eletrofisiológico. 2 ed. Rio de Janeiro: Artmed, 2002. 

KITCHEN, S. BAZIN, S. TER HAAR, G. CHARMAN, R. A. Eletroterapia prática baseada 

em evidências. 11 ed. São Paulo: Manole, 2003. 

KOTTKE, F. J., LEHMANN, J. F., Tratado de medicina física e reabilitação de Krusen. 

4.ed. SÃO PAULO: Manole, 1994. 

LIANZA, S. Estimulação elétrica funcional - FES e reabilitação. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 

2003. 

  

Disciplina: Crescimento e Desenvolvimento Humano 

Carga Horária:  66,6 horas 

Ementa: Aspectos fundamentais do desenvolvimento da criança, do período pré-natal à 

adolescência. Principais alterações e patologias, com ênfase nas doenças que requerem 

atendimento fisioterapêutico preventivo, curativo e/ou reabilitativo. Síndromes e 

malformações congênitas e adquiridas. Relações entre a criança e o fisioterapeuta.  

Bibliografia Básica:  

MARCONDES, E. et al. Pediatria básica: tomo I, pediatria geral e neonatal. 9.ed. São Paulo: 

Sarvier, 2010. 

CAMARGOS, A. C. R. et al. Fisioterapia em pediatria - Da evidência à prática clínica. 

MedBook Editora, 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.c 

om.br/#/books/9786557830024/. Acesso em: 05 out. 2020. 

SHEPHERD, R.B. Fisioterapia em Pediatria. 3.ed. São Paulo: Santos, 1996. 

Bibliografia Complementar: 

MORAIS, M. B. de; CAMPOS, S. de O.; HILÁRIO, M. O. E. Pediatria: Diagnóstico e 

Tratamento. São Paulo: Manole, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabibl 

ioteca.com.br/#/books/9788520447598/. Acesso em: 05 out. 2020. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9
https://integrada.minhabiblioteca.c/
https://integrada.minhabibl/
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CARVALHO, E. S. Terapêutica e Prática Pediátrica. 2.ed. São Paulo: Editora Atheneu, 

2000. 

BURNS, Y. Fisioterapia e crescimento na Infância. São Paulo: Santos, 1999. 

MURAHOVSCHI, J. Pediatria - diagnóstico e tratamento. São Paulo: Sarvier, 1998. 

RATLIFFE, K.T. Fisioterapia Clínica Pediátrica. Guia para a Equipe de Fisioterapeutas. 

São Paulo: Santos, 2002. 

TECKLIN, J.S. Fisioterapia Pediátrica. 3.ed. Porto Alegre: Armed, 2002. 

  

Disciplina: Psicologia 

Carga Horária:  66,6 horas 

Ementa: Conceitos básicos da ciência da psicologia e as teorias do desenvolvimento da 

personalidade. Compreensão do indivíduo como ser humano integral dentro de uma 

concepção holística e os aspectos psicológicos da pessoa frente à saúde, à doença, às 

relações mente/corpo e o processo de morte e morrer. Percepção dos mecanismos 

psicológicos subjacentes à doença. Entendimento do funcionamento das relações 

interpessoais, do relacionamento profissional-paciente, das teorias das dinâmicas de grupo 

e o papel profissional de saúde ao lidar com o doente. Psicologia escolar e comunitária.  

Bibliografia Básica:  

BASSOLS, A. M. S.; EIZIRIK, C. L. O ciclo da vida humana: uma perspectiva 

psicodinâmica. 2. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565852456/cfi/0!/4/4@0.00:70.6. 

Acesso em: 23 out. 2020. 

WAGENAAR, S. et al. Introdução à Psicologia – Atkinson & Hilgard: Tradução da 16ª 

edição norte-americana. Cengage Learning Brasil, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522127177/cfi/0!/4/4@0.00:68.5. 

Acesso em: 23 out. 2020. 

D’ANDREA, F. F. Desenvolvimento da personalidade. 19 ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 

2012. 

Bibliografia Complementar: 

PAPALIA, D. E. Desenvolvimento Humano. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580 552171//. Acesso em: 23 out. 

2020. 

mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565852456/cfi/0!/4/4@0.00:70.6
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522127177/cfi/0!/4/4@0.00:68.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580
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HELMAN, C. G. C. Cultura, saúde e doença. 5. ed. São Paulo: Artmed, 2009. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536320496/. Acesso em: 23 out. 

2020. 

BRASIL, M. A. A. Psicologia médica: a dimensão psicossocial na prática médica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

KÜBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer. 9. ed. São Paulo: Martins Fortes, 2008. 

AGERAMI-CAMON, V. A. Psicologia da saúde. 2. ed. São Paulo: Cegane Learning, 2011. 

  

Disciplina: Articulação Temporomandibular 

Carga Horária:  33,3 horas 

Ementa: Anatomia, cinesiologia e biomecânica da articulação temporomandibular.  

Patologias que acometem a articulação e os impactos no corpo humano. Principais técnicas 

e recursos terapêuticos manuais e eletrotermofototerápicos para reabilitação.  

Bibliografia Básica:  

TENREIRO, M; SANTOS, R. Terapia Manual nas Disfunções da ATM. 2 ed. Editora Rubio, 

2018. 

CALAIS-GERMAIN, B.; LAMOTTE, A. Anatomia para o Movimento – vol. 1. São Paulo: 

Manole, 2010. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.b 

r/#/books/9788520449592/cfi/1!/4/4@0.00:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

RASCH, P. J. Cinesiologia e anatomia aplicada. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1989. 

Bibliografia Complementar: 

HALL, S. Biomecânica Básica. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2000. 

KISNER, C.; COLBY, L.A. Exercícios terapêuticos - fundamentos e técnicas. 6 ed. São 

Paulo: Manole, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/ 

9788520448762/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

KITCHEN, S. et al. Eletroterapia prática baseada em evidências. 11 ed. São Paulo: 

Manole, 2003. 

KOTTKE, F. J., LEHMANN, J. F. Tratado de medicina física e reabilitação de Krusen. 

4.ed. São Paulo: Manole, 1994. 

PRENTICE, W. E.; VOIGHT, M.L. Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética.  Porto 

Alegre: Artmed, 2003. 

  

6º Período 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536320496/
https://integrada.minhabiblioteca.com.b/
mailto:r/#/books/9788520449592/cfi/1!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabibliotec/
mailto:9788520448762/cfi/0!/4/2@100:0.00
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Disciplina: Fisioterapia Respiratória I 

Carga Horária:  66,6 horas 

Ementa: Dinamica e fisiologia do sistema respiratório.  Patologias mais frequentes. Métodos 

de avaliação pelo fisioterapeuta e possibilidades terapêuticas. 

Bibliografia Básica:  

MACHADO, M. da G. R. Bases da Fisioterapia Respiratória - Terapia Intensiva e 

Reabilitação. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733939/cfi/6/2!/4/2/2@0:0. 

Acesso em: 05 out. 2020. 

PRESTO, B. L. V.; PRESTO, L. D. N. Fisioterapia respiratória. 4.ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009. 

SARMENTO, G. J. V. O ABC da Fisioterapia Respiratória. 2 ed. São Paulo: Manole, 2009. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451625/cfi/0! 

/4/4@0.00:65.4. Acesso em: 05 out. 2020. 

Bibliografia Complementar: 

BRITTO, R. R; BRANT, T. C. S.; PARREIRA, V. F. Recursos manuais e instrumentais em 

Fisioterapia Respiratória. 2 ed. São Paulo: Manole, 2014.  Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459737/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 05 out. 2020. 

SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia respiratória no paciente crítico - rotinas cínicas. 4 ed. 

São Paulo: Manole, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabibliote 

ca.com.br/#/books/9788520459584/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

CECIL, R. L. Tratado de medicina interna. 21 ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 

2001. 

AIDÉ MA, C. A. P. et al. Pneumologia: Aspectos Práticos e Atuais. Rio de Janeiro, Ed. 

Revinter, 2001. 

LEHRER, S. Entendendo os Sons Pulmonares. 3 ed. São Paulo: Roca, 2004. 

LEVITZKY, M. G. Fisiologia Pulmonar. São Paulo: Manole, 2004. 

  

  

Disciplina: Fisioterapia nas Disfunções Reumatológicas 

Carga Horária:  33,3 horas 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733939/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852
mailto:/4/4@0.00:65.4
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459737/
mailto:cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabibliote/
mailto:ca.com.br/#/books/9788520459584/cfi/0!/4/2@100:0.00
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Ementa: Estudo das patologias reumatológicas que acometem toda a coluna vertebral, os 

membros superiores e inferiores, englobando adultos e crianças. Sequelas oriundas dessas 

patologias. Conhecimento do tratamento clínico e dos procedimentos adotados nas diversas 

patologias. 

Bibliografia Básica: 

WIBELINGER, L. M. Fisioterapia em Reumatologia. 2 ed. Revinter, 2014. 

MARQUES, A. P.; ASSUMPÇÃO, A.; MATSUTANI, L. A. Fibromialgia e Fisioterapia: 

avaliação e tratamento. 2 ed. São Paulo: Manole, 2007. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448779/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 05 out. 2020. 

DELISA, J. A.; GANS, B. M.; BOCKENEK, W.; CURRIE, D. M. Tratado de medicina de 

reabilitação: Princípios e Práticas. 3.ed. São Paulo: Manole, 2002. 

Bibliografia Complementar:   

WEST, G. S. Segredos em Reumatologia. 1 ed. São Paulo: Artmed, 2001. 

KOTTKE, Frederick J.; JUSTUS, F. Lehmann. Tratado de Medicina Física e Reabilitação 

de Krusen. 4 ed. São Paulo: Manole, 1994. 

MOREIRA, C.; PINHEIRO, G. R. C.; MARQUES NETO, J. F. Reumatologia essencial. 1 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1954-4/cfi/0!/4/2@1 00:0.00. 

Acesso em: 05 out. 2020.  

IMBODEN, J. B.; HELLMANN, D. B.; STONE, J. H. CURRENT Reumatologia - Diagnóstico 

e Tratamento. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553512/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 05 out. 2020. 

  

  

Disciplina: Fisioterapia Neurofuncional I 

Carga Horária:  66,6 horas 

Ementa: Fisiopatologia e sintomatologia das principais patologias neurológicas: neurônio 

motor superior piramidal, extra piramidal, cerebelar, lesões medulares, neurônio motor 

inferior, as miopatias e as doenças da junção mioneural.  

Bibliografia Básica: 

O’SULLIVAN, S. B.: SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 4 ed. São Paulo: 

Manole, 2004. 

mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448779/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1954-4/cfi/0!/4/2@1
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553512/cfi/0!/4/2@100:0.00
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LOUIS, E. D.; MAYER, S. A.; ROWLAND, L. P.  Merrit - Tratado de Neurologia. 13 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. Disponível em: https://integrada.minh 

abiblioteca.com.br/#/books/9788527733908/cfi/6/2!/4/2/2@0:45.0. Acesso em: 05 out. 2020. 

UMPHRED, D. A. et. al. Reabilitação Neurológica. 4. ed. São Paulo: Manole, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

BURK-DOE, A. Casos clínicos em fisioterapia e reabilitação neurológica. Porto Alegre: 

AMGH, 2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/bo 

oks/9788580554625/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

SCHENKMAN, M. L. et al. Neurociência clínica e reabilitação. São Paulo: Manole, 2016. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452059 

/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

FERREIRA, A. S.; CARNEIRO, A. P. Lesões Nervosas Periféricas: diagnóstico e 

tratamento. São Paulo: Santos, 2006. 

OTSUKA, M. A.; et. al. Distrofias Musculares. Fisioterapia Aplicada. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2005.  

STOKES, M. Neurologia para Fisioterapeutas. São Paulo: Premier, 2000. 

  

Disciplina: Fisioterapia Neurofuncional Pediátrica 

Carga Horária:  33,3 horas 

Ementa: Aspectos fundamentais do desenvolvimento da criança, desde o período pré-natal 

até a adolescência, destacando as principais alterações e patologias que podem acometê-

la, com ênfase nas doenças que requerem atendimento fisioterapêutico preventivo, curativo 

e/ou reabilitativo. Síndromes e malformações congênitas e adquiridas. Relações entre a 

criança e o fisioterapeuta. 

Bibliografia Básica: 

MARCONDES, E. et al. Pediatria básica: tomo I, pediatria geral e neonatal. 9.ed. São Paulo: 

Sarvier, 2010. 

CAMARGOS, A. C. R. et al. Fisioterapia em pediatria - Da evidência à prática clínica. 

MedBook Editora, 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.c 

om.br/#/books/9786557830024/. Acesso em: 05 out. 2020. 

FERREIRA, J. P.  Pediatria - Diagnósticos e Tratamento. Porto Alegre: ArtMed, 2005.  

Bibliografia Complementar: 

https://integrada.minh/
mailto:abiblioteca.com.br/#/books/9788527733908/cfi/6/2!/4/2/2@0:45.0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/bo
mailto:oks/9788580554625/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885
https://integrada.minhabiblioteca.c/
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TECKLIN, J.S. Fisioterapia Pediátrica.  5 ed. Porto Alegre: Armed, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520462911/cfi/0!/4/4@ 0.00:41.4. 

Acesso em: 05 out. 2020. 

MORAIS, M. B. de; CAMPOS, S. de O.; HILÁRIO, M. O. E. Pediatria: Diagnóstico e 

Tratamento. São Paulo: Manole, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabibl 

ioteca.com.br/#/books/9788520447598/. Acesso em: 05 out. 2020. 

CARVALHO, E. S. Terapêutica e Prática Pediátrica. 2.ed. São Paulo: Editora Atheneu, 

2000. 

BURNS, Y. Fisioterapia e crescimento na Infância. São Paulo: Santos, 1999. 

RATLIFFE, K.T. Fisioterapia Clínica Pediátrica. Guia para a Equipe de Fisioterapeutas. 

São Paulo: Santos, 2002. 

  

  

Disciplina: Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional I 

Carga Horária:  66,6 horas 

Ementa: Estudo das patologias ortopédicas e traumatológicas que acometem toda a coluna 

vertebral, os membros superiores e inferiores, englobando adultos e crianças, analisando 

todas as sequelas oriundas destas. Conhecimento do tratamento clínico e dos 

procedimentos adotados nas diversas patologias. 

Bibliografia Básica:  

HEBERT, S. et al. Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 5 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2017. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885 

82713778/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00. Acesso em: 05 out. 2020.  

DUTTON, N. Fisioterapia Ortopédica: exame, avaliação e intervenção. 2 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2010. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/ 

9788536323718/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

O’SULLIVAN, S. B.: SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 6 ed. São Paulo: 

Manole, 2017.  

Bibliografia Complementar:  

CIPRIANO, J. Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos. 4 ed. São Paulo: 

Manole, 2005. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/# 

/books/9788520444146/cfi/0!/4/4@0.00:9.30. Acesso em: 05 out. 2020. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520462911/cfi/0!/4/4@
https://integrada.minhabibl/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885
mailto:82713778/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/
mailto:9788536323718/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/
mailto:/books/9788520444146/cfi/0!/4/4@0.00:9.30
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COOK, C. E; HEGEDUS, E. J. Testes ortopédicos em Fisioterapia. 2 ed. São Paulo: 

Manole, 2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/bo 

oks/9788520448731/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

EVANS, R. C. Exame físico ortopédico ilustrado. 2 ed. São Paulo: Manole, 2003. 

HISLOP, H. J.; MONTGOMERY, J. Daniels & Worthingham provas de função muscular. 

6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 

LEHMKUHL, L. D.; SMITH, L. K. Cinesiologia clínica de Brunnstrom. 5 ed. São Paulo: 

Manole, 1997. 

  

  

Disciplina: Projeto Integrador III 

Carga Horária:  33,3 horas 

Ementa: Integração de conteúdos e conceitos adquiridos até o presente momento de 

formação por meio da realização de projetos de intervenção práticos voltados ao estímulo 

da extensão e pesquisa. Desenvolvimento de produtos que integram disciplinas oferecidas 

na grade curricular. Desenvolvimento do trabalho em equipe e da organização de ideias 

trabalhadas.  Resolução de problemas em meio à instituição e junto à comunidade.    

Bibliografia Básica:  

Conforme o tema aprovado no semestre 

Bibliografia Complementar: 

Conforme o tema aprovado no semestre 

  

Disciplina: Fisioterapia Desportiva 

Carga Horária:  66,6 horas 

Ementa: Detalhamento e compreensão da anatomia e dos mecanismos de lesão no atleta, 

assim como, avaliação, diagnóstico e as possíveis formas de tratamentos e recursos da 

fisioterapia a serem utilizados. Conhecimento do trabalho de prevenção e reabilitação do 

atleta. 

Bibliografia Básica: 

WILK, A. H. Reabilitação Física das Lesões Desportivas. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2007.  

PERRIN, D. H. Bandagens funcionais e órteses esportivas. 3 ed. Porto Alegre:  Artmed, 

2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9 

788582710135/cfi/0!/4/4@0.00:31.4. Acesso em: 05 out. 2020.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/bo
mailto:oks/9788520448731/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9
mailto:788582710135/cfi/0!/4/4@0.00:31.4
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O’SULLIVAN, S. B.: SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 6 ed. São Paulo: 

Manole, 2017.  

Bibliografia Complementar: 

BERG, K. Indicações de alongamento: eliminando a dor e prevenindo as lesoes.  Porto 

Alegre: Artmed, 2012. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca. 

com.br/#/books/9788536327273/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

MAGEE, D. J.; ZACHAZEWSKI, J. E.; QUILLEN, W. S. Prática da reabilitação 

musculoesquelética: princípios e fundamentos científicos. São Paulo: Manole, 2013. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885204 47499/cfi 

/1!/4/4@0.00:0.00. Acesso em: 05 out. 2020.  

ZATSIORSKY, V. M. Biomecânica no esporte: performance do desempenho e prevenção 

de lesão. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. Disponível 

em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2340-4/cfi/0!/4/2@1 

00:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

HOUGLUM, P. A. Exercícios terapêuticos para lesões musculoesqueléticas. 3 ed. São 

Paulo: Manole, 2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca. com.br/#/books/9788 

520448700/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

WALKER, B. Lesões no esporte: uma abordagem anatômica. São Paulo: Manole, 2010. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520441879 

/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

 

  

7º Período 

  

Disciplina: Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional II 

Carga Horária:  66,6 horas 

Ementa: Estudo das patologias ortopédicas e traumatológicas que acometem toda a coluna 

vertebral, os membros superiores e inferiores, englobando adultos e crianças, analisando 

todas as sequelas oriundas destas. Conhecimento de métodos e técnicas no tratamento e 

prevenção de disfunções ortopédicas e traumatológicas 

Bibliografia Básica: 

HEBERT, S. et al. Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 5 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2017. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885 

82713778/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00. Acesso em: 05 out. 2020.  

https://integrada.minhabiblioteca/
mailto:com.br/#/books/9788536327273/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885204
mailto:/1!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca/
mailto:520448700/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520441879
mailto:/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885
mailto:82713778/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00
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DUTTON, N. Fisioterapia Ortopédica: exame, avaliação e intervenção. 2 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2010. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/ 

9788536323718/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

O’SULLIVAN, S. B.: SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 6 ed. São Paulo: 

Manole, 2017.  

Bibliografia Complementar: 

COOK, C. E; HEGEDUS, E. J. Testes ortopédicos em Fisioterapia. 2 ed. São Paulo: 

Manole, 2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/bo 

oks/9788520448731/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

BUCHOLZ, R. W. et al.  Fraturas em adulto de Rockwood & Green. 7 ed. São Paulo: 

Manole, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/book 

s/9788520447659/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

BROWN, D.; NEUMANN. R. D. Segredos em Ortopedia. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1995. 

KOTTKE, F. J.; JUSTUS, F. L. Tratado de Medicina Física e Reabilitação de Krusen. 4 

ed. São Paulo: Manole, 1994. 

WEINSTEIN, S.L. BUCKWALTER, J.A. REZAI, K. & MOORE, T. E. Ortopedia de Turek. 

São Paulo: Manole, 2000. 

  

  

Disciplina: Órtese e Prótese 

Carga Horária:  33,3 horas 

Ementa: Detalhamento e compreensão das Patologias Circulatórias, Vasculares e Arteriais 

e dos distintos níveis de amputação, bem como suas complicações e processo de 

cicatrização, destacando os tipos e indicações das próteses e órteses. Demonstração dos 

métodos de tratamento fisioterapêutico no pré-operatório, pós-operatório imediato e tardio, 

assim como no treinamento, adaptação e uso correto das próteses e órteses. 

Bibliografia Básica:  

SHUMWAY-COOK, A.; WOOLLACOTT, M. Controle motor: teorias e aplicações práticas. 

3 ed. SP: Manole, 2010. Disponível em: https://integrada.minhabibliotec 

a.com.br/#/books/9788520442951/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

O’SULLIVAN, S. SCHMITZ, T. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 6 ed. São Paulo: 

Manole, 2017. 

CARVALHO, J. A. Amputação de membros inferiores. 2 ed. São Paulo: Manole, 2003.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/
mailto:9788536323718/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/bo
mailto:oks/9788520448731/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/book
mailto:s/9788520447659/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabibliotec/
mailto:a.com.br/#/books/9788520442951/cfi/0!/4/2@100:0.00
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Bibliografia Complementar:  

AGEE, D. J.; ZACHAZEWSKI, J. E.; QUILLEN, W. S. Prática da reabilitação 

musculoesquelética: princípios e fundamentos científicos. São Paulo: Manole, 2013. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885204 47499/cfi 

/1!/4/4@0.00:0.00. Acesso em: 05 out. 2020.  

KUNH, P. Amputações do membro inferior e suas próteses. São Paulo: Lemos, 1997. 

EDELSTEIN, J. E.; BRUCKNER, J. Órteses. Rio de Janeiro: LAB, 2006. 

PEDRINELLI, A. Tratamento do paciente com amputação. São Paulo: Roca, 2004. 

PRENTICE W. VOIGHT, M. Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética. Porto Alegre: 

Artmed, 2003. 

SAMPOL, A. V. Manual de prescrição de órteses & próteses. Rio de Janeiro: Águia 

dourada, 2010. 

  

Disciplina: Fisioterapia Dermatofuncional 

Carga Horária:  66,6 horas 

Ementa: Estudo das alterações dermatológicas e disfunções estéticas integrando os 

conhecimentos fisiopatológicos dos mesmos, aos meios e técnicas fisioterápicas visando 

prevenção e tratamento. 

Bibliografia Básica:  

BARROS, M. H. Drenagem linfática manual. São Paulo: Ed. Hobe, 2001. 

CLAY, J. H.; POUNDS, D. V. Massoterapia clínica: integrando anatomia e tratamento. 2 

ed. São Paulo: Manole, 2007. 

GUIRRO, E. C. de O.; GUIRRO, R. R. de J. Fisioterapia Dermato-funcional. 3 ed. São 

Paulo: Manole, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

FOLDI, M.; STROBENREUTHER, R. Princípios de Drenagem Linfática. 4 ed. São Paulo: 

Manole, 2012. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9 

788520444825/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

OLIVEIRA, F. R. de. Drenagem linfática. Porto Alegre: SAGH, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025196/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 05 out. 2020.  

MARX, A.; FIGUEIRA, P. Fisioterapia no câncer de mama. São Paulo: Manole, 2017. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454763 

/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885204
mailto:/1!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9
mailto:788520444825/cfi/0!/4/2@100:0.00
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025196/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454763
mailto:/cfi/0!/4/2@100:0.00
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HESS, T. C. Tratamento de Feridas e Úlceras. Rio de janeiro:  Reichmann & Affonso, 2002. 

WOOD, E. Becker, P. Técnicas de Massagem de Beard. São Paulo: Manole, 1994. 

  

  

Disciplina: Fisioterapia na Geriatria e Gerontologia 

Carga Horária:  66,6 horas 

Ementa: Estudo dos fundamentos da Gerontologia Social e da Geriatria, abordando os 

aspectos históricos, as teorias do envelhecimento, as políticas de atenção ao idoso, bem 

como o planejamento de ações e estratégias de intervenção fisioterapêutica nos três níveis 

de atenção em saúde, voltadas aos comprometimentos mais frequentes da terceira idade. 

Bibliografia Básica:  

REBELATTO, J. R.; MORELLI, J. G. S. Fisioterapia geriátrica: a prática da assistência ao 

idoso. 2 ed. São Paulo: Manole, 2007. Disponível em: https://integrada.minhabiblio 

teca.com.br/#/books/9788520444108/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

GUCCIONE, A. A.; WONG, R. A.; AVERS, D. Fisioterapia Geriátrica. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. Disponível em: https://integrada.minha 

biblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2360-2/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 

2020. 

O, CARVALHO FILHO, E. T.; PAPALÉO NETTO, M. Geriatria - Fundamentos, Clínica e 

Terapêutica.  2 ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 

Bibliografia Complementar:  

FREITAS, E. V.; et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2018. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/# 

/books/9788527729505/cfi/6/2!/4/2/2@0:44.7. Acesso em: 05 out. 2020.  

RODRIGUES, R. A. P.  et al. Como cuidar dos idosos. 4 ed. São Paulo: Papirus, 2004. 

PAPALÉO NETTO, M. Gerontologia. A velhice e o envelhecimento em visão globalizada. 

São Paulo: Atheneu, 2002. 

SPIRDUSO, W. W. Dimensões Físicas do Envelhecimento.  São Paulo: Manole, 2005. 

BERNARDI, D. F. Fisioterapia preventiva em foco. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2010. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1951-

3/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

  

Disciplina: Fisioterapia Respiratória II 

Carga Horária:  66,6 horas 

https://integrada.minhabiblio/
mailto:teca.com.br/#/books/9788520444108/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minha/
mailto:biblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2360-2/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/
mailto:/books/9788527729505/cfi/6/2!/4/2/2@0:44.7
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1951-3/cfi/0!/4/2@100:0.00
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1951-3/cfi/0!/4/2@100:0.00
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Ementa: Estudo do sistema respiratório, referente à anatomofisiologia e patologias do 

sistema respiratório. Avaliação e possibilidades terapêuticas para as disfunções do sistema 

respiratório.  

Bibliografia Básica:  

DETURK, W. E., CAHALIN, L. P. Fisioterapia Cardiorrespiratória. Porto Alegre: ArtMed, 

2007.  

AZEREDO C. A. C. Fisioterapia Respiratória no Hospital Geral. São Paulo: Manole, 2000. 

FELTRIM, M. I. Z; NOZAWA, E; SILVA, A. M. P. R. Fisioterapia cardiorrespiratória na UTI 

cardiológica. Editora Blucher, 2015. Disponível em:  https://integrada.minhabib 

lioteca.com.br/#/books/9788521208860/. Acesso em: 05 out. 2020. 

Bibliografia Complementar:  

MACHADO, M. da G. R. Bases da Fisioterapia Respiratória - Terapia Intensiva e 

Reabilitação. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733939/cfi/6/2!/4/2/2@0:0. 

Acesso em: 05 out. 2020. 

PRESTO, B. L. V.; PRESTO, L. D. N. Fisioterapia respiratória. 4.ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009. 

SARMENTO, G. J. V. O ABC da Fisioterapia Respiratória. 2 ed. São Paulo: Manole, 2009. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852 0451625/cfi/0! 

/4/4@0.00:65.4. Acesso em: 05 out. 2020. 

BRITTO, R. R; BRANT, T. C. S.; PARREIRA, V. F. Recursos manuais e instrumentais em 

Fisioterapia Respiratória. 2 ed. São Paulo: Manole, 2014.  Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459737/ cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 05 out. 2020. 

SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia respiratória no paciente crítico - rotinas cínicas. 4 ed. 

São Paulo: Manole, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabibliote 

ca.com.br/#/books/9788520459584/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

  

  

Disciplina: Fisioterapia Neurofuncional II 

Carga Horária:  66,6 horas 

Ementa: Intervenção fisioterapêutica nas patologias neurológicas, técnicas de manuseio 

dos comprometimentos e deficiências e reabilitação funcional das incapacidades. Avaliação, 

https://integrada.minhabib/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733939/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852
mailto:/4/4@0.00:65.4
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459737/
mailto:cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabibliote/
mailto:ca.com.br/#/books/9788520459584/cfi/0!/4/2@100:0.00
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prevenção e minimização de sequelas de modo a integrar os aspectos biopsicossociais do 

indivíduo.  

Bibliografia Básica: 

ASSIS, R. D. Condutas práticas em Fisioterapia Neurológica. São Paulo: Manole, 2012. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444542 

/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. Acesso em: 10 out. 2020. 

KOPCZYNSKI, M. C. Fisioterapia em Neurologia. São Paulo: Editora Manole, 2012. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852045174 8/cfi/0 

!/4/4@0.00:63.4. Acesso em: 10 out. 2020. 

DAVIES, P. M. Hemiplegia: tratamento para pacientes após AVC e outras lesões cerebrais. 

2 ed. São Paulo: Manole, 2008. Disponível em: https://integrada.minhabibli 

oteca.com.br/#/books/9788520444139/cfi/0!/4/2@100: 0.00. Acesso: 10 out. 2020. 

Bibliografia Complementar: 

SCHENKMAN, M. L.; BOWMAN, J. P.; GISBERT, R. L.; BUTLER, R. Neurociência Clínica 

e Reabilitação. São Paulo: Manole, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452059/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 10 out. 2020. 

SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia motora aplicada ao paciente crítico: do diagnóstico à 

intervenção. Editora Manole, 2019. Disponível em: https://integrada.minh 

abiblioteca.com.br/#/books/9788520462317/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. Acesso em: 10 out. 2020. 

DAVIES, P. M. Recomeçando outra vez – reabilitação precoce após lesão cerebral 

traumática ou outra lesão cerebral severa. São Paulo: Manole, 1997.  

DAVIES, P. M. Passos a seguir. Um manual para o tratamento da hemiplegia no adulto. 

São Paulo: Manole, 1996.  

BURK-DOE, A. Casos clínicos em Fisioterapia e Reabilitação Neurológica. Porto Alegre: 

AMGH, 2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br /#/books/978 

8580554625/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 10 out. 2020. 

  

  

Disciplina: Estágio Supervisionado I 

Carga Horária:  100 horas 

Ementa: Vivência, experiência e atuação em serviços de fisioterapia, buscando o 

aprendizado das competências e habilidades essenciais a atividade profissional do 

Fisioterapeuta. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444542
mailto:/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852045174
mailto:!/4/4@0.00:63.4
https://integrada.minhabibli/
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452059/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minh/
mailto:abiblioteca.com.br/#/books/9788520462317/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/
mailto:8580554625/cfi/0!/4/2@100:0.00
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Bibliografia Básica: 

FERNANDES, A. C.  et al. Reabilitação. 2 ed. São Paulo: Manole, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452363/cfi/0!/4/4@0.00:6 5.7. 

Acesso em: 10 out. 2020. 

HEBERT, S.; XAVIER, R. Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 5 ed.  Porto 

Alegre: Artmed Editora, 2017. Disponível em: https://integrada.minhabib 

lioteca.com.br/#/books/9788582713778/cfi/6/2!/4/2@0.00:0.00. Acesso em: 10 out. 2020. 

UMPHRED, D. et. al. Reabilitação neurológica. 4 ed. São Paulo: Manole, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

DELIBERATO, P. C. P. Fisioterapia preventiva. 2 ed. São Paulo: Manole, 2017. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459560/ 

cfi/0!/4/4@0.00:62.8. Acesso em: 10 out. 2020.  

MOREIRA, C.; PINHEIRO, G. R. C.; MARQUES NETO, J. F. Reumatologia essencial. 1 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. Disponível em: https://integrada.minha 

biblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1954-4/cfi/0!/4/2@1 00:0.00. Acesso em: 05 out. 

2020.  

JOHNSTON, P. G. et al. Oncologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

SAAD, E. A. Tratado de cardiologia: semiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

STOKES, M. Neurologia para fisioterapeutas. São Paulo: Premier, 2000. 

  

8º Período 

 

Disciplina: Fisioterapia em Oncologia e Cuidados Paliativos 

Carga Horária: 33,3h 

Ementa: Introdução à oncogênese. Classificação e Nomenclatura dos tumores. Graduação 

e estadiamento dos tumores. Intervenções terapêuticas. Assistência fisioterapêutica ao 

paciente oncológico. Avaliação, prescrição, orientação e aplicação dos recursos 

fisioterapêuticos em ambiente hospitalar e ambulatorial. Atuação conforme os vários níveis 

de complexidade, intercorrências clínicas e cirúrgicas. 

Bibliografia Básica:  

MARX, A.; FIGUEIRA, P. Fisioterapia no câncer de mama. São Paulo: Manole, 2017. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454763/cfi/0 

!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452363/cfi/0!/4/4@0.00:6
https://integrada.minhabib/
mailto:lioteca.com.br/#/books/9788582713778/cfi/6/2!/4/2@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459560/
mailto:cfi/0!/4/4@0.00:62.8
https://integrada.minha/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454763/cfi/0
mailto:!/4/2@100:0.00
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JOHNSTON, P. G. et al. Oncologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

SABBAGA, J. et al. Manual de condutas em oncologia. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2013. 

Bibliografia Complementar 

MARCHON, R. M. Manual de Condutas e Práticas de Fisioterapia em Oncologia: 

Oncologia Ginecológica. São Paulo: Manole, 2017. Disponível em: https://integrad 

a.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454794/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 10 out. 

2020. 

TACANI, P. M. Manual de Condutas e Práticas de Fisioterapia em Oncologia: Neoplasias 

de Cabeça e Pescoço. São Paulo: Manole, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454770/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 10 out. 2020. 

BRAGANHOLO, L. Manual de Condutas e Práticas de Fisioterapia em Oncologia: 

Câncer de Pulmão. São Paulo: Manole, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454787/cfi/0!/4/4@0.00:5.15. 

Acesso em: 10 out. 2020. 

FARIA, E. F.; SEABRA D. G. D.; MACHADO, R. D. Uro-oncologia: Dúvidas e Controvérsias. 

Ribeirão Preto: Novo Conceito, 2009. 

FRANKLIN, S. S. Cuidados Paliativos: Diretrizes, Humanização e Alívio de Sintomas.  São 

Paulo: Atheneu 2011. 

  

Disciplina: Uroginecofuncional e Obstétrica 

Carga Horária:  33,3 horas 

Ementa: Estudo clínico e fisioterapêutico do emprego das técnicas adequadas ao 

tratamento das disfunções e das principais patologias uroginecológicas e nas condições 

obstétricas. Avaliação e elaboração dos objetivos e planos de tratamento fisioterapêutico 

(promoção, prevenção e reabilitação).  

Bibliografia Básica: 

MARX, A.; FIGUEIRA, P. Fisioterapia no câncer de mama. São Paulo: Manole, 2017. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454763/cfi/0 

!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

MORENO, A. L. Fisioterapia em Uroginecologia. 2 ed. São Paulo: Manole, 2009. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852045953 

9/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. Acesso em: 11 out. 2020. 

https://integrad/
mailto:a.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454794/cfi/0!/4/2@100:0.00
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454770/cfi/0!/4/2@100:0.00
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454787/cfi/0!/4/4@0.00:5.15
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454763/cfi/0
mailto:!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852045953
mailto:9/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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STEPHENSON, R. G. Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e Obstetrícia. São Paulo: 

Manole, 2004. 

Bibliografia Complementar:  

BARACHO, E. Fisioterapia aplicada à saúde da mulher. 6 ed. Rio de Janeiro. Guanabara 

Koogan, 2018.  Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852 

7733281/cfi/6/2[;vnd.vs t.idref=cover]. Acesso em: 11 out. 2020. 

GABBE S., Obstetrícia: Gestações Normais e Patológicas. Rio de Janeiro. Guanabara 

Koogan, 1999. 

MACIOCIA, G. Obstetrícia & Ginecologia em Medicina Chinesa. São Paulo: Roca, 2000. 

NIEMAN. D. Exercícios e Saúde. São Paulo: Manole,1999. 

RESENDE, J. de. Obstetrícia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

  

Disciplina: Hidroterapia 

Carga horária: 66,6 horas 

Ementa: Relação da aplicação dos efeitos físicos e fisiológicos que o meio aquático 

proporciona e da sua funcionalidade como terapia de natureza mecânica, assim como a 

experimentação de suas indicações, contra-indicações e equipamentos utilizados. 

Caracterização e aprofundamento da Fisioterapia Aquática como recurso terapêutico, 

preventivo e reabilitador.  

Bibliografia Básica:  

KOURY, J. M. Programa de Fisioterapia Aquática. São Paulo: Manole,2000. 

RUOTI, R. et al. Reabilitação Aquática. São Paulo: Manole, 2000. 

PARREIRA, P.; BARATELLA, T. V. Fisioterapia Aquática. São Paulo: Manole, 2011. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452387/cfi/0!/4/4 

@0.00:67.6. Acesso em: 11 out. 2002. 

Bibliografia Complementar:  

CAMPION, M. R. Hidroterapia: princípios e prática. São Paulo: Manole, 2000. 

COLE, A. J.; BECKER, B. Terapia Aquática Moderna. São Paulo: Manole, 2000. 

SILVA, J. B. et al. Fisioterapia aquática funcional. Porto Alegre: Artes Médicas, 2011. 

SOVA, R. Hidroginástica na Terceira Idade. São Paulo: Manole, 1998. 

REIS, J. W. Exercícios de habilidades aquáticas. Porto Alegre: Luzzatto, 1987 

  

Disciplina: Fisioterapia na Atenção Primária à Saúde 

Carga Horária:  33,3 horas 

https://integrada.minhabiblioteca.co/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452387/cfi/


61 
 

 
 

Ementa: Conceitos de Fisioterapia Preventiva. Qualidade de vida, saúde e prevenção. 

Níveis de intervenção preventiva. Fisioterapia preventiva aplicada às empresas. Fisioterapia 

preventiva na escola. Fisioterapia Preventiva na Gestação. Fisioterapia preventiva na 

terceira idade. Fisioterapia preventiva nas alterações posturais. Fisioterapia preventiva em 

Saúde Pública. 

Bibliografia Básica:  

DELIBERATO, P. C. P. Fisioterapia preventiva. 2 ed. São Paulo: Manole, 2017. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459560/cfi/0!/4/4@0.00:6 

2.8. Acesso em: 10 out. 2020. 

BARBOSA, L. G. Fisioterapia preventiva nos distúrbios osteomusculares relacionados 

ao trabalho - DORTs. Rio De Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  

REBELATTO, J. R.; BOTOME, S. P. Fisioterapia no Brasil. 2 ed. São Paulo: Manole, 1999. 

Bibliografia Complementar:  

LIDA, I. Ergonomia, Projeto e Produção. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521215271/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 11 out. 2020.  

MENDES, R. A.; LEITE, N. Ginástica laboral: princípios e aplicações práticas. 3 ed. São 

Paulo: Manole, 2012. Disponível em: https://integrada.minhabibliotec a.com.br/#/books/97 

88520444641/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 11 out. 2020. 

BERNARDI, D. F. Fisioterapia preventiva em foco. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2010. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1951-

3/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 out. 2020. 

RONDÓ JR., W. Prevenção: a medicina do século XXI: a guerra ao envelhecimento e às 

doenças. São Paulo: GAIA, 2000. 

VITTA, Alberto de. Atuação preventiva em fisioterapia. São Paulo: EDUSC, 1999 

  

Disciplina: Fisioterapia Hospitalar Adulto e Neonatal 

Carga horária: 66,6 horas 

Ementa: Intervenção fisioterapêutica em pacientes que submeteram-se ou submeter-se-ão 

a intervenção cirúrgica. Objetivos, indicações, métodos e técnicas de tratamento utilizados 

nestes pacientes, bem como naqueles que estão necessitando de cuidados intensivos, 

incluindo neonatos e crianças. 

Bibliografia Básica  

AZEREDO, C. A. C. Fisioterapia Respiratória Moderna. 4 ed. São Paulo: Revinter, 2002.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459560/
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521215271/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabibliotec/
mailto:88520444641/cfi/0!/4/2@100:0.00
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1951-3/cfi/0!/4/2@100:0.00
mailto:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1951-3/cfi/0!/4/2@100:0.00
http://wae.fadep.br:8080/biblioteca/servlet/hnwbobrn?1,000,RONDO+JR.%2C+WILSON,A,20,
http://wae.fadep.br:8080/biblioteca/servlet/hnwbobrn?1,000,RONDO+JR.%2C+WILSON,A,20,
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AZEREDO C. A. C. Técnicas para o Desmame no Ventilador Mecânico. São Paulo:  

Manole, 2002. 

KNOBEL, E. Terapia Intensiva: Pneumologia e Fisioterapia Respiratória. São Paulo: 

Atheneu, 2004. 

Bibliografia Complementar 

SARMENTO, G. J. V.  Fisioterapia respiratória de A a Z. São Paulo: Manole, 2016. 

Disponível em:  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459577/cfi/0 

!/4/4@0.00:65.9. Acesso em: 12 out. 2020. 

BRITTO, R. R.; BRANT, T. C.; PARREIRA, V. F. Recursos manuais e instrumentais em 

fisioterapia respiratória. 2 ed. São Paulo: Manole, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459737/. Acesso em: 12 out. 

2020.  

SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia Respiratória no Paciente Crítico: Rotinas Clínicas. São 

Paulo: Manole, 2005. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9 

78852 0459584/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. Acesso em: 12 out. 2020. 

MACHADO, M. da G. R. Bases da Fisioterapia Respiratória: Terapia Intensiva e 

Reabilitação. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Disponível em: https://integrada. 

minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733939/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0593. Acesso em: 12 

out. 2020. 

KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. São Paulo: Manole, 2000. 

  

Disciplina: Fisioterapia nas Disfunções Cardiovasculares 

Carga horária: 66,6 horas 

Ementa: Estudo da atuação da fisioterapia em cardiologia e angiologia. Utilização dos 

conceitos pré adquiridos de anatomia, fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, 

bem como de recursos terapêuticos relevantes para a prevenção e tratamento de 

enfermidades relacionadas a tal sistema.  

Bibliografia Básica 

FELTRIM, M. I. Z; NOZAWA, E; SILVA, A. M. P. R. Fisioterapia cardiorrespiratória na UTI 

cardiológica. Editora Blucher, 2015. Disponível em:  https://integrada.minhabib 

lioteca.com.br/#/books/9788521208860/. Acesso em: 05 out. 2020. 

IRWIN, S.; TECKLIN, J. S. Fisioterapia cardiopulmonar. 3 ed. São Paulo: Manole, 2003. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885204444 

29/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 11 out. 2020. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459577/cfi/0
mailto:!/4/4@0.00:65.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459737/
https://integrada.minhabiblioteca.co/
mailto:0459584/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada/
mailto:minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733939/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0593
https://integrada.minhabib/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885204444
mailto:29/cfi/0!/4/2@100:0.00
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REGENGA, M. de M. Fisioterapia em cardiologia: da unidade de terapia intensiva à 

reabilitação. São Paulo: Roca, 2000. 

Bibliografia Complementar 

PASCOAL, M. A. Fisioterapia cardiovascular: avaliação e conduta na reabilitação 

cardíaca. São Paulo: Manole, 2010. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca. 

com.br/#/books/9788520459522/cfi/0!/4/4@0.00:68.4. Acesso em: 11 out. 2020. 

UMEDA, I. I. K. Manual de fisioterapia na reabilitação cardiovascular. São Paulo: 

Manole, 2006. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885 

204596 69/cfi/0!/4/4@0.00:13.7. Acesso em: 11 out. 2020. 

NOBRE, M. R. C. et al. Cardiologia do exercício: do atleta ao cardiopata. São Paulo: 

Manole, 2005. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852 

0454831/cfi/0!/4 /2@100:0.00. Acesso em: 11 out. 2020. 

PRYOR, J. A. et al. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

ROBERTS, S. O. Princípios fundamentais de fisiologia do exercício. São Paulo: Phorte 

Editora,2000. 

  

Disciplina: Projeto Integrador IV 

Carga Horária:  33,3 horas 

Ementa: Integração de conteúdos e conceitos adquiridos até o presente momento de 

formação por meio da realização de projetos de intervenção práticos voltados ao estímulo 

da extensão e pesquisa. Desenvolvimento de produtos que integram disciplinas oferecidas 

na grade curricular. Desenvolvimento do trabalho em equipe e da organização de ideias 

trabalhadas.  Resolução de problemas em meio à instituição e junto à comunidade.    

Bibliografia Básica:  

Conforme o tema aprovado no semestre 

Bibliografia Complementar: 

Conforme o tema aprovado no semestre 

  

Disciplina: Estágio Supervisionado II 

Carga Horária:  100 

Ementa: Vivência, experiência e atuação em serviços de fisioterapia, buscando o 

aprendizado das competências e habilidades essenciais a atividade profissional do 

Fisioterapeuta. 

https://integrada.minhabiblioteca/
mailto:com.br/#/books/9788520459522/cfi/0!/4/4@0.00:68.4
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885
mailto:69/cfi/0!/4/4@0.00:13.7
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852
mailto:/2@100:0.00
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Bibliografia Básica: 

DELISA, J. A. et al. Medicina de Reabilitação: princípios e práticas. 3 ed. São Paulo: 

Manole, 2002. 

HEBERT, S.; XAVIER, R. Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 5 ed.  Porto 

Alegre: Artmed Editora, 2017. Disponível em: https://integrada.minhabib 

lioteca.com.br/#/books/9788582713778/cfi/6/2!/4/2@0.00:0.00. Acesso em: 12 out. 2020. 

UMPHRED, D. et. al. Reabilitação neurológica. 4 ed. São Paulo: Manole, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

DELIBERATO, P. C. P. Fisioterapia preventiva. 2 ed. São Paulo: Manole, 2017. Disponível 

em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459560/cfi/0!/4/4@0.00:62 .8.  

Acesso em: 10 out. 2020. 

JOHNSTON, P. G. et al. Oncologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

SAAD, E. A. Tratado de cardiologia: semiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2003. 

STOKES, M. Neurologia para fisioterapeutas. São Paulo: Premier, 2000. 

WEST, G. S. Segredos em Reumatologia. 1ª ed. São Paulo: Artmed, 2001. 

  

9º Período 

Disciplina: Direitos Humanos e Diversidade 

Carga Horária: 33,3h 

Ementa: Teoria geral dos Direitos Humanos (DH). Sistema global e sistemas regionais de 

proteção internacional. DH na Constituição Federal Brasileira de 1988. Instrumentos de 

direitos e garantias. História e a cultura afro-brasileira e indígena sob a perspectiva dos DH. 

Casos práticos e jurisprudência internacional e nacional. Proteção às minorias, no âmbito 

dos Direitos Humanos: questões conceituais e críticas. Aspectos jurídicos e sociais do direito 

das minorias. Conteúdos e temas do direito das minorias: abordagens e críticas. O Direito 

das minorias em face do Meio Ambiente Cultural: Pluralidade, Multiculturalismo e à 

diversidade sexual, étnica, racial, cultural, de gênero e de crenças religiosas. Discriminação, 

racismo, preconceito e intolerância: conflitos étnico-raciais e religiosos. Considerações 

específicas sobre o direito das minorias no Brasil: índios, afrodescendentes, LGBTI+, 

mulheres, deficientes, idosos, ciganos, crianças e adolescentes e outros grupos não citados. 

Bibliografia Básica 

https://integrada.minhabib/
mailto:lioteca.com.br/#/books/9788582713778/cfi/6/2!/4/2@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459560/
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COMPARATO, F. K. A afirmação histórica dos direitos humanos. 12 ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com 

.br/#/books/9788553607884/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 12 out. 2020. 

CRUZ, A. R. de S. O direito à diferença: as ações afirmativas como mecanismo de inclusão 

social de mulheres, negros, homossexuais e portadores de deficiência. 2 ed. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2015. 

FLORES, J. H. Teoria crítica dos direitos humanos: os direitos humanos como produtos 

culturais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

Bibliografia Complementar:  

CASTILHO, R. Direitos Humanos. 5 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Disponível 

em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600946/cfi/0!/ 4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 12 out. 2020. 

BOBBIO, N. A Era dos Direitos. São Paulo: Elsevier, 2004. 

CANÇADO TRINDADE, A. A. A proteção internacional dos direitos humanos e o Brasil. 

Brasília: Editora UnB, 1998. 

DORNELLES, J. R. O que são Direitos Humanos? São Paulo: Brasiliense, 1999. 

PIOVESAN, F. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: 

Saraiva, 2012.  

  

Disciplina: Fisioterapia do trabalhador e ergonomia 

Carga Horária:  66,6 horas 

Ementa: Conhecimento dos métodos de análise ergonômica do trabalho e intervenção 

ergonômica no posto de trabalho. Qualidade de vida no trabalho. 

  

Bibliografia Básica: 

BARBOSA, L. G. Fisioterapia Preventiva nos Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho – DORTs: A Fisioterapia do Trabalho Aplicada. 2 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com 

.br/#/books/978-85-277-1950-6/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 12 out. 2020. 

CYBIS, W.; BETIOL, A. H.; FAUST, R. Ergonomia e usabilidade. 2 ed. São Paulo: Novatec, 

2010.  

LIDA, I. Ergonomia, Projeto e Produção. 2 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521215271/cfi/1!/4 

/4@0.00:0.00. Acesso em: 12 out. 2020. 

https://integrada.minhabiblioteca.com/
mailto:.br/#/books/9788553607884/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600946/cfi/0!/
mailto:4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com/
mailto:.br/#/books/978-85-277-1950-6/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852
mailto:1215271/cfi/1!/4%20/4@0.00:0.00
mailto:1215271/cfi/1!/4%20/4@0.00:0.00
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Bibliografia Complementar:  

KROEMER, K. H. E.; GRANDJEAN, E. Manual de Ergonomia: adaptando o trabalho ao 

homem. 5 ed. Porto Alegre: Bookmann, 2007. Disponível em: https://integrada.minhab 

iblioteca.com.br/#/books/9788560031290/cfi/0!/4/4@0.00:39.2. Acesso em: 12 out. 2020. 

MENDES, N.; ALVES, R. A. L. Ginástica Laboral: Princípios e Aplicações Práticas. 3 ed. 

São Paulo: Manole, 2012.  Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.b 

r/#/books/978852 0444641/cfi/0!/4/4@0.00:43.8. Acesso em: 12 out. 2020. 

LIMA, V. de. Ginástica laboral: atividade física no ambiente de trabalho. 2 ed. São Paulo: 

Phorte Editora, 2003. 

LIMA, D. G. de. Ginástica laboral: custos e orçamentos na implantação e implementação 

de programas: com abordagem ergonômica. São Paulo: Fontoura, 2004. 

VERONESI JUNIOR, J. R. Fisioterapia do trabalho. 2 ed. São Paulo: Andreoli, 2014. 

  

Disciplina: Urgência e Emergência 

Carga horária: 66,6 horas 

Ementa: Perfil epidemiológico das urgências e emergências. Modalidades, competência e 

atribuições no atendimento às urgências e emergências: aspectos éticos e legais. 

Atendimento em situações de risco. Importância da prevenção de acidentes. Princípios 

gerais e técnicos do atendimento imediato a pessoas acidentadas e/ou acometidas de mal 

súbito. Atendimento pré-hospitalar básico nas emergências traumáticas, não traumáticas e 

clínicas mais comuns. 

Bibliografia Básica:  

BUENO, M. A. S. Condutas em emergências: unidade de primeiro atendimento (UPA) 

hospital Israelita Albert Einstein. São Paulo: Atheneu, 2009.  

SUASSUNA, V. A. L. et al. Fisioterapia em Emergência. São Paulo: Manole, 2016. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452080/cfi/0!/4 

/4@0.00:67.6. Acesso em: 12 out. 2020. 

RIBEIRO Jr., C. et al. Manual básico de Socorro de Emergência. 2 ed. São Paulo: 

Atheneu, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

BIANCHI, M. V.; CALCAGNOTTO, G. N. Novos desafios no atendimento de urgência. 

São Paulo: Roca, 2011. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com 

.br/#/books/978-85-412-0265-7. Acesso em: 12 jul. 2018. 

https://integrada.minhab/
mailto:iblioteca.com.br/#/books/9788560031290/cfi/0!/4/4@0.00:39.2
https://integrada.minhabiblioteca.com.b/
mailto:0444641/cfi/0!/4/4@0.00:43.8
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452080/cfi/0!/4
mailto:/4@0.00:67.6
https://integrada.minhabiblioteca.com/
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BRASIL. Ministério da Saúde. Política nacional de atenção às urgências. 3 ed. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2006.  Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ 

publicacoes/politica_nacional_atencao_urgencias_3ed.pdf. Acesso em: 10 jul. 2018. 

QUILICI, A. P.; TIMERMAN, S. Suporte básico de vida: primeiro atendimento na 

emergência para profissionais da saúde. Barueri: Manole, 2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444924. Acesso em: 11 jul. 

2018.SANTOS, N. C. M. Enfermagem de pronto atendimento: urgência e emergência. 

São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.co 

m.br/#/books/9788536520865. Acesso em: 12 jul. 2018. 

TOBASE, L; TOMAZINI, E. A. S. Urgências e emergências em enfermagem. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca 

.com.br/#/books/9788527731454. Acesso em: 11 jul. 2018. 

  

Disciplina: Tópicos Integradores 

Carga Horária:  33,3 horas 

Ementa: Estudo e discussão de assuntos relevantes e emergentes em Fisioterapia, visando 

à atualização, reciclagem e inter-relação de tópicos fundamentais da área. Abordagem de 

conteúdos programáticos não contemplados nas disciplinas antecedentes em função de sua 

atualidade. 

Bibliografia Básica: Conforme tema tratado no semestre 

Bibliografia Complementar: Conforme tema tratado no semestre 

  

  

Disciplina: Projeto de Pesquisa 

Carga horária: 33,3 horas 

Ementa: Planejamento e elaboração do projeto de pesquisa. Normatização bibliográfica. 

Orientação de envio do projeto para o Comitê de Ética em Pesquisa Institucional.  Pesquisa: 

coleta, registro e manuseio de dados.  

Bibliografia Básica 

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466030/c fi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 12 out. 2020. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444924
https://integrada.minhabiblioteca.co/
https://integrada.minhabiblioteca/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466030/c
mailto:fi/0!/4/2@100:0.00
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LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 7 ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books 

/9788597010770/cfi/6/2!/4/2/4@0:0.00. Acesso em: 12 out. 2020. 

HÜHNE, L. M. Metodologia científica: cadernos de textos e técnicas. 7.ed. Rio de Janeiro: 

Agir, 2000. 

Bibliografia Complementar 

AZEVEDO, C. B. Metodologia Científica ao Alcance de Todos. 3 ed. São Paulo: Manole, 

2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9 788520450116/. 

Acesso em: 07 mar. 2020. 

BAPTISTA, M. N.; CAMPOS, D. C. Metodologias Pesquisa em Ciências - Análise 

Quantitativa e Qualitativa. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521630470/. Acesso em: 07 mar. 

2020. 

NASCIMENTO, L. P. D. Elaboração de projetos de pesquisa: Monografia, dissertação, 

tese e estudo de caso, com base em metodologia científica. São Paulo: Cengage Learning, 

2012. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126293/. 

Acesso em: 07 mar. 2020. 

ESTRELA, C. Metodologia Científica. São Paulo: Artes Médicas, 2018.  Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702742/. Acesso em: 07 mar. 

2020. 

MATIAS-PEREIRA. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 4 ed. São Paulo: 

Atlas, 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788 

597008821/. Acesso em: 07 mar. 2020. 

  

Disciplina: Estágio Supervisionado III 

Carga Horária:  300 

Ementa: Vivência, experiência e atuação em serviços de fisioterapia, buscando o 

aprendizado das competências e habilidades essenciais a atividade profissional do 

Fisioterapeuta. 

Bibliografia Básica:  

KNOBEL, E. Terapia Intensiva: Pneumologia e Fisioterapia Respiratória. São Paulo, 

Atheneu, 2004. 

ROWLAND, L. P. et al. Merrit - Tratado de Neurologia. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books
mailto:/9788597010770/cfi/6/2!/4/2/4@0:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521630470/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/bo
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702742/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788
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CAMARGOS, A. C. R. et al. Fisioterapia em pediatria - Da evidência à prática clínica. 

MedBook Editora, 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.c 

om.br/#/books/9786557830024/. Acesso em: 05 out. 2020. 

Bibliografia Complementar: 

FINNIE, N.A. O manuseio em casa da criança com Paralisia Cerebral. 3 ed. São Paulo: 

Manole, 2000. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/book 

s/9788520442661/cfi/0!/4/4@0.00:2.82. Acesso em: 12 out. 2020. 

APLEY, A. G.; SOLOMON, L. Ortopedia e fraturas em medicina e reabilitação. 6 ed. SÃO 

PAULO: Atheneu, 1998. 

AZEREDO C.A.C. Fisioterapia Respiratória no Hospital Geral. São Paulo: Manole, 2000. 

CECIL, R. L. Tratado de medicina interna. 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 

STOKES, M. Neurologia para Fisioterapeutas. São Paulo: Premier, 2000. 

  

10º Período 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso II 

Carga horária: 33,3 horas 

Ementa: Elaboração do trabalho de Conclusão de curso (TCC).  Contextualização do Tema 

e Problema de Pesquisa. Revisão Teórica. Procedimentos Metodológicos. Descrição e 

Análise dos Dados e interpretação dos Resultados. Normas para publicação. Ética em 

pesquisa. Desenvolvimento de artigo Científico. Apresentação Oral. Elaboração de 

apresentação científica. Participação em eventos científicos. 

Bibliografia Básica:  

ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

CARVALHO, C. M. de. et al. Construindo o saber: metodologia científica – fundamentos e 

técnicas. 13 ed. São Paulo: Papirus, 2003. 

VICTORA, C. G.; KNAUTH, D. R.; HASSEN, M. de N. A. Pesquisa qualitativa em saúde: 

uma introdução ao tema. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2000. 

Bibliografia Complementar: 

NASCIMENTO, L. P. D. Elaboração de projetos de pesquisa: Monografia, dissertação, 

tese e estudo de caso, com base em metodologia científica. 7 ed. Cengage Learning Brasil, 

2012. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126293/cfi 

/0!/4/4@0.00:68.2. Acesso em: 12 out. 2020. 

https://integrada.minhabiblioteca.c/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/book
mailto:s/9788520442661/cfi/0!/4/4@0.00:2.82
https://integrada.minhabiblioteca.com/
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LAKATOS, E. M.; MARCONI, M.  D. Metodologia Científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011845/cfi 

/6/4!/4/2@0.00:0. Acesso em: 12 out. 2020. 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. da. Metodologia científica. 6 ed. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2007. 

DEMO, P.  Pesquisa e construção de conhecimento: metodologia científica no caminho 

de Habermas. 4 ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994. 

LAVILLE C. & Dione J. A Construção do Saber – Manual de Metodologia da Pesquisa em 

Ciências Humanas. 1 ed. Porto Alegre: Artmed, 1999.  

  

Disciplina: Estágio Supervisionado IV 

Carga Horária:  300 

Ementa: Vivência, experiência e atuação em serviços de fisioterapia, buscando o 

aprendizado das competências e habilidades essenciais a atividade profissional do 

Fisioterapeuta. 

Bibliografia Básica: 

KNOBEL, E. Terapia Intensiva: Pneumologia e Fisioterapia Respiratória. São Paulo, 

Atheneu, 2004. 

ROWLAND, L. P. et al. Merrit - Tratado de Neurologia. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002. 

CAMARGOS, A. C. R. et al. Fisioterapia em pediatria - Da evidência à prática clínica. 

MedBook Editora, 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.c 

om.br/#/books/9786557830024/. Acesso em: 05 out. 2020. 

Bibliografia Complementar: 

FINNIE, N.A. O manuseio em casa da criança com Paralisia Cerebral. 3 ed. São Paulo: 

Manole, 2000. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/book 

s/9788520442661/cfi/0!/4/4@0.00:2.82. Acesso em: 12 out. 2020. 

APLEY, A. G.; SOLOMON, L. Ortopedia e fraturas em medicina e reabilitação. 6 ed. SÃO 

PAULO: Atheneu, 1998. 

AZEREDO C.A.C. Fisioterapia Respiratória no Hospital Geral. São Paulo: Manole, 2000. 

CECIL, R. L. Tratado de medicina interna. 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 

STOKES, M. Neurologia para Fisioterapeutas. São Paulo: Premier, 2000. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/
mailto:/6/4!/4/2@0.00:0
https://integrada.minhabiblioteca.c/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/book
mailto:s/9788520442661/cfi/0!/4/4@0.00:2.82
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 1.5 Conteúdos curriculares 

 

As diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Fisioterapia, apontam para 

a necessidade de uma formação superior que proporcione ao acadêmico vivenciar situações 

que o direcionem a construção de um perfil profissional condizente com as necessidades do 

mundo contemporâneo. Para tanto, a formação do fisioterapeuta recomendada pela DCN 

(Resolução CNE/CES 4/2002), Art. 6o, deve contemplar os diversos campos de estudo, a 

saber: 

  

I - Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de 
base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e 
função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos; 
II - Ciências Sociais e Humanas – abrange o estudo do homem e de suas relações 
sociais, do processo saúde-doença nas suas múltiplas determinações, contemplando 
a integração dos aspectos psico-sociais, culturais, filosóficos, antropológicos e 
epidemiológicos norteados pelos princípios éticos.  Também deverão contemplar 
conhecimentos relativos às políticas de saúde, educação, trabalho e administração; 
III - Conhecimentos Biotecnológicos - abrangem conhecimentos que favorecem o 
acompanhamento dos avanços biotecnológicos utilizados nas ações fisioterapêuticas 
que permitam incorporar as inovações tecnológicas inerentes a pesquisa e a prática 
clínica fisioterapêutica; 
IV - Conhecimentos Fisioterapêuticos - compreendem a aquisição de amplos 
conhecimentos na área de formação específica da Fisioterapia: a fundamentação, a 
história, a ética e os aspectos filosóficos e metodológicos da Fisioterapia e seus 
diferentes níveis de intervenção. Conhecimentos da função e disfunção do 
movimento humano, estudo da cinesiologia, da cinesiopatologia e da cinesioterapia, 
inseridas numa abordagem sistêmica. Os conhecimentos dos recursos semiológicos, 
diagnósticos, preventivos e terapêuticas que instrumentalizam a ação fisioterapêutica 
nas diferentes áreas de atuação e nos diferentes níveis de atenção. Conhecimentos 
da intervenção fisioterapêutica nos diferentes órgãos e sistemas biológicos em todas 
as etapas do desenvolvimento humano. 

 

Com relação a estes núcleos observam-se os seguintes percentuais: Ciências 

Biológicas com 21,5% (765,7 horas) - Ciências Sociais e Humanas com 12,3% (366,3 horas) 

- Conhecimentos Tecnológicos com 6,1% (166,5 horas) - Conhecimentos Fisioterapêuticos 

com 60,1% (2.564,8 horas). Esses percentuais perfazem 97,4% da carga horária curricular, 

os 2,6% restante ficam por conta das atividades complementares, recomendadas nas DCNs, 

e salienta-se que tal percentual se encontra em consonância com estas. Abaixo é possível 

conferir o quadro de distribuição das disciplinas por área de conhecimento. 

 

 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DASAÚDE – 765,7 
1º Anatomia Humana 66,5 
1º Citologia/histologia 33,3 

1º Bioquímica 33,3 
1º Biofísica 33,3 
1º Embriologia, Genética e Evolução 66,5 
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2º Anatomia humana II 66,6 
2º Fisiologia Humana  66,6 
2º Microbiologia 66,6 
3º Imunologia 33,3 
3º Neuroanatomia 66,6 
3º Patologia geral 66,6 
3º Fisiologia do Exercício 33,3 
4º Farmacologia 33,3 
5º Bioestatística e Epidemiologia 99,9 

  

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS – 366,3 
2º Língua portuguesa 33,3 
2º Saúde coletiva 33,3 
3º Sociologia e antropologia 33,3 
3º Atenção primária à saúde 66,6 
4º Ética e bioética em saúde 66,6 
4º Gestão e Empreendedorismo 33,3 
5º Psicologia 66,6 
9º Direitos Humanos e Diversidade 33,3 

  

CONHECIMENTOS BIOTECNOLÓGICOS – 166,5 
1º Metodologia científica 33,3 
4º Diagnóstico por Imagem 33,3 
4º Métodos e Técnicas de Avaliação e 

Semiologia 
66,6 

10º Trabalho de Conclusão de Curso I 33,3 
 

CONHECIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS – 
2564,8 

1º Fundamentos de Fisioterapia 33,3 
2º Cinesiologia e Biomecânica 66,6 
2º Projeto Integrador I 33,3 
3º Cinesioterapia I 66,6 
4º Recursos Terapêuticos Manuais  66,5 
4º Projeto Integrador II 33,3 
5º Crescimento e desenvolvimento 

Humano 
66,6 

5º Eletrotermofototerapia 66,6 
5º Articulação Temporomandibular 33,3 

6º Fisioterapia nas Disfunções 
Reumatológicas 

33,3 

6º Fisioterapia Neurofuncional I 66,6 
6º Projeto Integrador III 33,3 
6º Fisioterapia Traumato-Ortopédica 

Funcional I 
66,6 

6º Fisioterapia Desportiva 66,6 
6º Fisioterapia respiratória I 66,6 
6º Fisioterapia Neurofuncional 

Pediátrica 
33,3 

7º Fisioterapia na Geriatria e 
Gerontologia 

66,6 

7º Estágio Supervisionado I 100 
7º Órteses e Próteses 33,3 
7º Fisioterapia Dermatofuncional 33,3 
7º Fisioterapia Neurofuncional I 66,6 
7º Fisioterapia Traumato-Ortopédica 

Funcional II 
66,6 

7º Fisioterapia respiratória II 66,6 
8º Hidroterapia 66,5 
8º Fisioterapia nas Disfunções 

Cardiovasculares 
66,7 

8º Fisioterapia Uroginecofuncional e 
Obstétrica 

33,3 

8º Fisioterapia na Atenção Primária à 
Saúde 

33,3 

8º Fisioterapia em Oncologia e 
Cuidados Paliativos 

33,3 

8º Projeto integrador IV 33,3 
8º Fisioterapia Hospitalar Adulto e 

Neonatal 
66,6 

8º Estágio Supervisionado II 100 
9º Tópicos integradores 33,3 
9º Fisioterapia do Trabalhador e 

Ergonomia 
66,6 

9º Urgência e emergência 66,6 
9º Eletiva I 33,3 
9º Estágio Supervisionado III 300 
9º Projeto de pesquisa 33,3 
10º Estágio Supervisionado IV 300 
10º Eletiva II 33,3 
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O arcabouço de conteúdos das Ciências Biológicas e da Saúde e das Ciências 

Sociais e Humanas é praticamente trabalhado em sua integralidade durante os dois 

primeiros anos do curso, com um total de 1.132 horas, correspondendo a 33,8% da carga 

horária. Essas disciplinas são a base para a formação do acadêmico, entende-se a 

importância no estabelecimento de relações entre esses conteúdos e à atuação do futuro 

profissional, nesse sentido, disciplinas como Biofísica (1° período), Cinesiologia e 

Biomecânica (2° período), Neuroanatomia e Fisiologia do Exercício (3º período) são 

ministradas por docentes fisioterapeutas, facilitando o estabelecimento de relações entre 

esses conteúdos básicos aos conteúdos mais específicos ministrados futuramente no 

decorrer do curso. 

Dentre os 60,1% das disciplinas que compõem o núcleo de Conhecimentos 

Fisioterapêuticos, estão inclusos os 20% correspondentes aos Estágios Curriculares 

Supervisionados, esse percentual também atende rigorosamente o apresentado nas DCNs, 

salienta-se ainda, que estes estágios são ofertados apenas a partir do 7º período do curso, 

respeitando o exposto pelas DCNs, que autoriza a realização dos estágios a partir do 6º 

período do curso. 

O Curso de Fisioterapia do UNIPTAN possui atividades práticas de ensino 

implantadas conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (Res. CNE/CES nº 4/2002), 

possuindo complexidade crescente, desde a observação, passando pela prática assistida e 

chegando aos Estágios Supervisionados. 

A formação direcionada aos conhecimentos específicos da fisioterapia tem início logo 

no 1º período com a disciplina de Introdução a Fisioterapia e irá se estender até o final do 

curso. No 2º período, o aluno amplia seu conhecimento, pois a disciplina de Saúde Coletiva 

promove a reflexão sobre questões mais amplas de saúde e a disciplina de Cinesiologia e 

Biomecânica possibilita a relação entre anatomia, cinesiologia e biomecânica para uma 

posterior vivência prática. A disciplina de Cinesioterapia (3º período) apresenta o primeiro 

contado do acadêmico com a práxis do fisioterapeuta. 

A flexibilidade da estrutura curricular do curso de Fisioterapia do UNIPTAN é 

evidenciada pela oferta das disciplinas tais como os Projetos Integradores, Tópicos 

Integradores, Eletivas e Atividades Complementares. Estes componentes curriculares 

possibilitam o desenvolvimento de habilidades como criatividade, motivação, iniciativa e 

curiosidade, estimulando no acadêmico, além da vontade de aprender e de buscar soluções, 

capacidade de cooperação, responsabilidade, organização, equilíbrio, disciplina, 

concentração e assiduidade. Tais características favorecem o aprendizado autônomo e 
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contínuo, competência essencial ao profissional da atualidade, primando pela visão crítica e 

criativa na identificação e resolução de problemas e contribuindo para o desenvolvimento da 

área da fisioterapia. 

São ofertadas quatro disciplinas de Projetos Integradores, no 2º, 4º, 6º e 8º períodos, 

são disciplinas que promovem, a flexibilidade, a autonomia e a interdisciplinariedade dentro 

do curso. Cada Projeto Integrador apresenta um eixo temático, no 2º período Educação e 

Saúde, no 4º período Saúde das Populações, no 6º período Saúde da Pessoa Idosa e no 8º 

período em Fisioterapia Traumato-Ortopédica, esses projetos não articulam apenas os 

conteúdos trabalhados no semestre corrente, mas também buscam componentes já 

previamente ministrados, os acadêmicos vão a campo, em grupo aplicarem pequenos 

projetos relacionados aos temas pertinentes. 

A carga horária do curso de Fisioterapia do UNIPTAN é de 4000 horas/aula. Essas 

4000 horas estão divididas da seguinte forma, 2597,2 horas (64,9%) são ofertadas na forma 

aulas teóricas, 627,5 horas (15,7%) são atividades práticas (494,5 horas de aulas práticas e 

133 horas de projetos integradores) 800 horas (20%) são ofertadas na forma de estágios 

supervisionados obrigatórios, 66,6 horas (1,7%) são atividades relacionadas ao 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso e por fim 103 horas (2,6%) na forma 

de atividades complementares. 

Salienta-se então, que entre aulas práticas e estágios, são oferecidos aos acadêmicos 

1427,5 horas (35,7%) de atividades essencialmente práticas. Os conteúdos teórico-práticos 

vêm sendo desenvolvidos desde o início do curso, com complexidade crescente, dentro das 

estratégias e competências que promovem no acadêmico autonomia intelectual e 

profissional. 

Pode-se dizer que as práticas são divididas em 3 momentos: Práticas fundamentais, 

tais como as desenvolvidas nas disciplinas de Anatomia Humana (1º período); Anatomia 

Musculoesquelética e Cinesiologia (2º período); Neuroanatomia (3° período); práticas 

preparatórias: Cinesioterapia (3° período) e Recursos Terpapêuticos Manuais e Métodos e 

Técnicas de Avaliação e Semiologia (4º período); Eletrotermofototerapia (5º período); e por 

fim, a síntese desses momentos práticos, nas práticas clínicas desenvolvidas nas disciplinas 

de: Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional I, Fisioterapia nas Disfunções 

Reumatológicas, Fisioterapia Respiratória I Fisioterapia Neurofuncional I, Fisioterapia 

Neurofuncional Pediátrica, Fisioterapia Desportiva (6º período); Fisioterapia Traumato-

Ortopédica Funcional II, Órtese e Prótese, Fisioterapia Dermatofuncional, Fisioterapia na 

Geriatria e Gerontologia, Fisioterapia Respiratória II, Fisioterapia Neurofuncional II (7° 
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período); Fisioterapia em Oncologia e Cuidados Paliativos, Fisioterapia Uroginecofuncional 

e Obstétrica, Hidroterapia, Fisioterapia na Atenção Primária à Saúde, Fisioterapia Hospitalar 

Adulto e Neonatal, Fisioterapia nas Disfunções Cardiovasculares (8° período); Fisioterapia 

do Trabalhador e Ergonomia (9° período). 

Esse arcabouço prático ofertado pelo curso de Fisioterapia do UNIPTAN, prepara o 

acadêmico para as quatro disciplinas de Estágio Supervisionado, desenvolvidas nos dois 

últimos anos do curso e que são o supra sumo dos elementos práticos do curso. 

Dessa maneira, fica evidente no exposto em antemão, que as práticas apresentam 

um nível crescente de complexidade, e a proporção de realização destas, também vai 

crescendo gradualmente no decorrer do curso. A formação técnica requer um tipo de 

qualificação cuja aprendizagem evidencia uma base mais comportamental do que 

operacional. Assim, qualidades como a capacidade de se comunicar, de trabalhar em 

equipe, de agir e resolver conflitos, de lidar com as diferenças, tornam-se cada vez mais 

necessárias ao profissional de nível superior e são colocadas em prática nos Projetos 

Integradores e nos Estágios Supervisionados do curso. 

Nos dois últimos anos do curso, o acadêmico realiza o Estágio Curricular Obrigatório, 

esses são distribuídos em 4 disciplinas: Estágio Supervisionado I (100 horas - 7º período); 

Estágio Supervisionado II (100 horas - 8º período); Estágio Supervisionado III (300 horas - 

9º período) e Estágios Supervisionado IV (300 horas - 10º período), que serão 

operacionalizados em espaços tais como: Hospitais e clínicas conveniados, em Unidades 

de Saúde, Grupos de Apoio, APAEs e Asilos, salienta-se que o acadêmico faz os estágios 

na forma de rodízio e efetua os seus estágios em todos os campos ofertados pelo curso no 

semestre corrente, destaca-se que a carga horária dos estágios corresponde à 20% da total 

ofertada pelo curso. 

A formação científica decorrente da educação superior não deve reduzir-se a 

transmissão de informações e ou instrumentalização de rotinas, mas favorecer o 

aprendizado autônomo e contínuo das categorias e conceitos das diferentes áreas do 

conhecimento humano. Essas experiências teórico-práticas levam os acadêmicos a uma 

reflexão sobre a importância da prevenção e promoção à saúde dos indivíduos nas diversas 

faixas etárias, a fim de minimizar as complicações do processo de adoecimento, requerendo 

cuidados complexos e onerosos aos SUS. Salienta-se ainda, que entre o 8º e 10º períodos 

o acadêmico desenvolve o seu Trabalho de Conclusão de curso nas disciplinas Projeto de 

pesquisa (9° período) e TCC II (10° período). 

 



75 
 

 
 

1.6 Metodologia 

 

O Curso de Fisioterapia tem como meta a sua permanente construção, pelos 

docentes que compõe o Núcleo Docente Estruturante (NDE) sendo elaborado, reelaborado, 

implementado e avaliado pelos docentes do curso e coordenação. O projeto deve focar-se 

na visão do profissional a ser formado, voltado às necessidades da sociedade e ao exercício 

da cidadania. Neste contexto, reuniões com o grupo de professores do quadro docente serão 

realizadas com o objetivo de análises reflexivas periódicas do novo perfil.  

Os processos pedagógicos envolvidos na formação dos estudantes do curso de 

fisioterapia deverão ser voltados para a construção do conhecimento e de modo nenhum 

ficará preso a uma estrutura rígida. Para isso, estratégias diferenciadas, baseadas em 

metodologias ativas possibilitarão aos discentes utilizar variados mecanismos mentais e, de 

modo imperativo, atender ao que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 

que no caso da Fisioterapia sugerem no artigo 9º que: “... deve ter um projeto pedagógico 

construído coletivamente, centrado o aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino – aprendizagem” (DCN, 2002). 

 O Currículo de Fisioterapia no UNIPTAN é composto por seis áreas de conhecimento 

fundamentais: Ciências Humanas, Ciências Biológicas, Recursos Terapêuticos, Áreas 

Aplicadas, Estágios Profissionais e Trabalho de Graduação. No conjunto, essas áreas 

propiciam o conhecimento do estudante sobre os aspectos biológicos, anatômicos, 

fisiológicos, fisiopatológicos e sociais para a promoção de saúde, prevenção de doença e 

reabilitação das disfunções de movimento, bem como, conhecimento dos instrumentos 

terapêuticos que são utilizados para avaliar e intervir nessas disfunções. 

 A metodologia de ensino adotada no curso de Fisioterapia é baseada no exercício 

didático da participação, da autonomia, do espírito empreendedor, da interdisciplinaridade, 

da transversalidade e da contextualização como princípios pedagógicos. Desse modo, o 

UNIPTAN se orienta metodologicamente por princípios amplos que contemplem uma 

formação integral. Nesse sentido, é importante a adoção sistemática de metodologias ativas 

centradas no desenvolvimento de competências e atitudes para a vida, que favoreçam 

aprendizagens duradouras e significativas, enfatizam a autonomia do sujeito e o trabalho de 

aprendizagem cooperativo. Dentro desse modelo metodológico, as práticas didáticas são 

diversamente concretizadas por meio de:  

a) resolução de problemas reais e simulados – muito dos quais fazendo uso do modelo TBL 

(Team-based learning);  
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b) desenvolvimento de projetos e proposições investigativas;  

c) experimentos em laboratórios;  

d) experiências de campo;  

e) elaboração de produtos e/ou serviços;  

f) estudos de casos;  

g) estudos dirigidos;   

i) simulações;  

j) Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) integradas, como mesa digital e lousa 

interativa. 

Nesse sentido, os estudantes experimentarão situações de aprendizagem que envolvendo 

escuta e fala, leitura e escrita e vivências que levarão à reflexão. As atividades se  alternarão 

entre individuais, em pares e em grupos.  

 

1.6.1 Práticas didáticas diferenciadas  

 

A utilização dessas diferentes metodologias permite que o conteúdo explorado nas 

aulas teóricas e práticas possa ser enriquecido com diferentes experiências sensoriais, 

proporcionando aos estudantes um processo de aprendizagem diferenciado com uma 

construção dialética entre a teoria e a prática e a possibilidade de associação de conteúdos 

a diferentes situações. Durante o curso de Fisioterapia, de modo predeterminado, é 

oferecida a disciplina intitulada “Projeto Integrador”, tratando-se de uma atividade 

interdisciplinar e transdisciplinar contemplando unidades curriculares distintas, cujo cerne é 

propiciar aos estudantes um embasamento prático dos conceitos teóricos adquiridos. O 

entrelaçar das disciplinas ocorre com a execução de atividades de criação, sob a orientação 

dos docentes. Dessa forma, o projeto integrador configura-se como um movimento de 

articulação entre as vivências e o saber técnico, pretendendo, portanto, “conceber as 

práticas educativas, para além das disciplinas e do método cartesiano”.  

 As práticas pedagógicas deverão ser planejadas previamente pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) e colegiado do curso, sendo implantadas depois de um extenso debate 

entre os docentes. As inovações sugeridas serão percebidas nas seguintes situações de 

aprendizagem:  

 Aulas Práticas em Laboratórios Específicos e em unidades de referência - 

indispensáveis ao processo de experimentos e de efetivação das práxis. O curso de 

Fisioterapia conta com laboratórios para as suas práticas. Além dos laboratórios da 
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Intuição de ensino serão também conduzidas práticas em unidades de atenção 

básica, ambulatório e unidades hospitalares regionais conveniados ao UNIPTAN; 

 Visitas Técnicas – o curso deve promover visitas técnicas em diferentes cenários da 

atuação profissional sendo eles, unidades hospitalares de referências na região e no 

estado, visitas a clínica escola de Fisioterapia, a centros especializados de 

atendimentos em Fisioterapia, a unidades básicas de saúde, empresas entre outras. 

As visitas também favorecem as diversas conexões entre o conteúdo recentemente 

visto em sala de aula e o mundo do trabalho; 

 Programa de monitorias – são disponibilizadas bolsas de monitoria a cada semestre 

para os cursos de ciências da saúde, ao qual o curso de Fisioterapia pertence. Os 

critérios para inscrição e seleção dos estudantes são definidos em edital próprio 

divulgado com data definida em calendário acadêmico – vale ressaltar que os 

candidatos têm que ter obtido aproveitamento mínimo de 80% na disciplina para qual 

se inscreverão à monitoria; 

  Exame Clínico Observacional Estruturado (ECOE) – os componentes curriculares 

combinados, promovem atividades a partir de uma simulação de situação real. A 

análise e solução do problema apresentado no caso é acompanhada e discutida 

entre discentes e docente. 

 Metodologias ativas: os docentes do curso de Fisioterapia do UNIPTAN durante as 

capacitações pedagógicas são desafiados, estimulados e orientados a adotarem em 

sua prática docente cotidiana as metodologias ativas de forma não rotulada. Tal 

postura favorece o surgimento de práticas ativas de ensinagem embasadas em 

métodos como: Aprendizagem Baseada em Problemas (APB), Problematização, 

Aprendizagem Baseada em Equipes (TBL), Sala de aula invertida, Aprendizagem 

mediada por mídias sociais, entre outros.  

 

1.6.2 Metodologias de avaliação dos processos de ensino aprendizagem  

 

 A avaliação do curso de Fisioterapia do UNIPTAN acontece periódica e 

processualmente a partir dos seguintes procedimentos e instrumentos:  

 autoavaliação:  pretende-se que semestralmente, docentes e coordenação de curso 

procedam autoavaliação de práticas, posturas e procedimentos pedagógicos, tendo 

em vista o aperfeiçoamento individual e coletivo; 
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  avaliação do desempenho docente - a cada semestre são realizados procedimentos 

de avaliação do desempenho docente por meio da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA). Tais procedimentos constituem parecer dos estudantes e da coordenação de 

curso. Entende- se a relevância de manter o diálogo constante com os professores 

visando ao aperfeiçoamento e/ou ratificação do trabalho desenvolvido; 

  Colegiado de Curso – há encontros periódicos de planejamento, acompanhamento 

e avaliação do currículo. 

  ENADE – está previsto como um dos procedimentos de avaliação do curso. Os 

resultados são considerados como indicadores de qualidade do fazer em sala de aula, 

sinalizando caminhos a serem seguidas pela instituição.  

 Núcleo Docente Estruturante (NDE) –mensalmente o NDE se reúne para discutir o 

andamento do curso e fazer os ajustes necessários no projeto de curso. 

 

1.6.2.1   Avaliação do rendimento do estudante 

 

As práticas avaliativas se relacionam com os objetivos amplos de formação 

profissional e cidadã. Serão realizadas numa perspectiva dialógica entre processo-resultado, 

permitindo-se uma abordagem qualitativa e quantitativa, visto sua interdependência. A 

intenção educativa da avaliação da aprendizagem é procurar alcançar sempre o melhor 

processo e o melhor resultado possível. A avaliação deixa de entender-se como um fim do 

processo de ensinagem para se transformar em uma busca da compreensão do 

conhecimento e também em uma oportunidade. 

No UNIPTAN, o sistema de avaliação da aprendizagem é compreendido como parte 

integrante do processo de formação do futuro profissional de modo a oportunizar aos 

estudantes as melhores aprendizagens. Nesse sentido, é composta por um conjunto de 

procedimentos dentro do processo educativo, planejados a cada período letivo e discutidos 

com os estudantes em cada componente curricular, conforme as normas regimentais:  

 a avaliação do desempenho acadêmico é feita por componente curricular, 

incidindo sobre a frequência e aproveitamento; 

 a frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas aos 

discentes matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas; 

 independente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado no 

componente curricular o discente que não obtiver a frequência de, no mínimo, 

setenta e cinco por cento (75%) das aulas; 
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 o aproveitamento acadêmico é aferido através do acompanhamento diagnóstico 

e contínuo do discente nas atividades realizadas ao longo do período letivo e dos 

resultados por ele obtidos nos exercícios e avaliações escritos. 

 compete ao docente do componente curricular elaborar os exercícios e avaliações 

e determinar os demais trabalhos, bem como julgar seus resultados.  

 no período letivo, que compreende todo o semestre, o docente deverá aplicar, no 

mínimo, três avaliações escritas que juntos equivalham à 60% de toda a 

pontuação distribuída. 

 além das avaliações escritas, será aplicado pelo docente, semestralmente, um 

instrumento avaliativo de cunho recuperativo, tendo por finalidade elevar a nota 

do estudantes que não tiver obtido um mínimo de 70% de aproveitamento. Essa 

avaliação deve ser escrita com valor de 100 pontos. O resultado da mesma será 

somado à nota anterior do aluno e divido por dois; 

 haverá avaliação em segunda chamada nos casos em que o discente, 

comprovadamente, não pôde comparecer; 

 as notas serão graduadas de zero a 50 pontos na primeira etapa e de 0 a 50 

pontos na segunda, permitindo-se o fracionamento decimal do inteiro; 

 a nota do discente em cada componente curricular, verificada ao término do 

período letivo, será o resultado da soma entre as notas obtidas nos resultados de 

verificação de aproveitamento; 

  atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de setenta e cinco por cento e 

cumprimento das demais atividades acadêmicas, é aprovado o discente que 

obtiver nota de aproveitamento igual ou superior a SETENTA (70) pontos, como 

resultado do período;  

 o discente reprovado por não ter alcançado a frequência ou o resultado mínimo já 

pré-estabelecido e exigido para o período, repetirá o componente curricular, 

sujeito, por ocasião da repetência, às mesmas exigências de frequência e de 

aproveitamento estabelecidas no Regimento.  

 

1.7 Estágio curricular supervisionado 

 

O estágio obrigatório do curso de fisioterapia acontecerá do sétimo ao décimo período 

do curso, totalizando 800 horas de estágio curricular nas áreas de: Fisioterapia Hospitalar 

(150 horas), Fisioterapia na Pessoa Idosa (100 horas), Fisioterapia em Neurologia Adulta 
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(100 horas), Fisioterapia Traumato-Ortopédica (150 horas), Fisioterapia em Neurologia 

Infantil (50 horas), Fisioterapia na Saúde do Trabalhador (50 horas), Fisioterapia na Atenção 

Primária (150 horas) e Hidroterapia (50 horas).  

O estágio obrigatório em fisioterapia seguirá todas determinações dispostas na 

Resolução nº431 de 27 de setembro de 2013 do Conselho Federal de Fisioterapia e de 

Terapia Ocupacional e a Lei Nº11.788, de 25 de setembro de 2008 da Presidência da 

República que dispõe sobre o estágio de estudantes.  

 

DESCRIÇÃO 
HORAS 

(HR) 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 

SEMESTRES 1-10 - 3.097 

ESTÁGIOS CURRICULARES - 800 

Fisioterapia Hospitalar 
150  

Fisioterapia na Pessoa Idosa 
100  

Fisioterapia em Neurologia Adulta 
100  

Fisioterapia Traumato-Ortopédica 
150  

Fisioterapia em Neurologia Infantil 
50  

Fisioterapia na Saúde do Trabalhador 
50  

Fisioterapia na Atenção Primária 
150  

Hidroterapia 
50  

Subtotal das Unidades Curriculares 
800  

Total de Atividades Complementares 
103 103 

Carga Horária Total do Curso 
10 semestres 

- 
4.000 

 

 

No período de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19), 

as atividades práticas do Curso e da instituição como um todo foram suspensas a partir do 

mês de março/2020, em estrito atendimento às recomendações dos órgãos nacionais e 

internacionais da educação e da saúde. Essa suspensão deu-se a partir da publicação da 

Portaria MEC nº 343 de 17 de março de 2020, alterada pela Portaria MEC nº 345 de 19 de 
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março de 2020, além do Decreto Municipal de São João del-Rei nº 8.604 de 21 de março de 

2020 e da Deliberação do Governo do Estado de Minas Gerais nº 18 de 22 de março de 

2020. 

A consolidação das atividades presenciais passíveis de retorno e as que se mantêm 

até o final do período da pandemia deu-se em observância ao que preceitua a Portaria MEC 

nº 544 de 16 de junho de 2020, a partir da qual o Curso se reorganizou em termos de 

atividades práticas, enquanto as teóricas não foram alvo de interrupção devido ao sistema 

remoto adotado pelo UNIPTAN, implementado imediatamente no início do isolamento social. 

No que se refere aos estágios obrigatórios, o curso de fisioterapia se encontra no seu 

segundo ano de vigência, portanto, não houve interferência nesse tipo de atividade, pois os 

estágios são ofertados apenas a partir do penúltimo ano do curso.  

 

1.7.1 Regulamento do estágio curricular supervisionado 

 

REGULAMENTAÇÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

 
 

CAPÍTULO I – DA DEFINIÇÃO E DA NATUREZA 

 
Art. 1º - O Estágio Obrigatório do Curso de Fisioterapia é oferecido como atividade 

supervisionada por docente/fisioterapeuta do UNIPTAN com carga horária obrigatória 

no currículo do curso, sendo realizado no 7°, 8°, 9º e 10º períodos, após aprovação 

em todas as disciplinas do 1º ao 6º período. O estágio obedece ao Regulamento Geral 

dos Cursos de Graduação e a Lei nº11.788, de 25 de setembro de 2008 e Resolução 

nº 431 de 27 de setembro de 2013 do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia 

Ocupacional. 

 

Art. 2º - O Estágio Obrigatório do Curso de Fisioterapia tem carga horária de 800 horas 

distribuídas entre o 7° (100 horas),8° (100 horas), 9° (300 horas) e 10° período (300 

horas), correspondendo a 20% da carga horária total do Curso de Fisioterapia 

(Resolução CNE/CES 4 de 19/2/2002). É realizado em locais de interesse institucional, 

mediante convênios estabelecidos com a instituição. 

 

Art. 3º - A carga horária obrigatória de 800h (oitocentos horas) é distribuída entre o 
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Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II, Estágio Supervisionado III e 

Estágio Supervisionado IV divididos nas áreas de: Fisioterapia Hospitalar, Fisioterapia 

na Pessoa Idosa, Fisioterapia em Neurologia Adulta, Fisioterapia Traumato-

Ortopédica, Fisioterapia em Neurologia Infantil, Fisioterapia na Saúde do Trabalhador, 

Fisioterapia na Atenção Primária e Hidroterapia. Há obrigatoriedade da frequência de 

75% (setenta e cinco por cento), em cada estágio. 

 
CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS 

 

Art. 4º - O Estágio Obrigatório tem por objetivo articular a teoria com a prática no 

processo de formação do fisioterapeuta, inserindo-o nos diferentes contextos de sua 

futura prática profissional, ocasião em que procurará articular sua formação prévia ao 

cotidiano da profissão. 

 
CAPÍTULO III - DOS PRÉ-REQUISITOS 

 
Art. 5º - Para realização do presente estágio é obrigatório que o aluno tenha cursado 

e sido aprovado em todas as disciplinas obrigatórias do 1º ao 6º período do Curso de 

Fisioterapia. 

 
CAPÍTULO IV - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INGRESSO NO ESTÁGIO 

 
Art. 6º - Para o ingresso no estágio, o aluno deverá estar em dia com as atividades 

acadêmicas do curso de fisioterapia e apresentar à Comissão de Estágio do Curso os 

seguintes documentos: 

I - Comprovante de imunizações: hepatite B, febre amarela, difteria, tétano, 

disponíveis, gratuitamente, na Rede Básica de Saúde; 

II - Atestado médico semestral; 

III- Cópia de RG e CPF; IV 

- 1 foto 3x4 recente. 

 
CAPÍTULO V - DA COORDENAÇÃO 

 
Art. 7º - O planejamento, a organização, o acompanhamento e a coordenação das 

atividades de estágio serão realizados pela Comissão de Estágio do Curso de 
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Fisioterapia. 

 
CAPÍTULO VI - DOS INSTRUMENTOS LEGAIS 

 
Art. 8º - Os estágios nas áreas que requerem atividade em instituições externas ao 

UNIPTAN-MG devem estar apoiados pelo Termo de Compromisso, celebrado entre o 

UNIPTAN-MG e o campo concedente do estágio, em que estarão acordadas todas as 

condições para sua realização. 

 

Art. 9º - O aluno, antes de iniciar o estágio, deverá firmar Termo de Compromisso com 

a instituição concedente, com a interveniência do UNIPTAN-MG, constituindo 

documento exigível conforme Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. 

 
CAPÍTULO VII – DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 10 - À Coordenação de Estágio do UNIPTAN-MG compete contatar, credenciar 

e firmar compromisso entre o UNIPTAN-MG e a(s) Instituição(ões) de interesse para 

a realização do Estágio Obrigatório. 

 

Art. 11 - À Comissão do Estágio do Curso de Fisioterapia compete: 

I. Estabelecer a regulamentação de Estágio Obrigatório para o Curso de 

Fisioterapia; 

II. Estabelecer a relação dos estagiários, período de estágio, local e carga horária; 

III. Divulgar o calendário semestral de atividades do Estágio Obrigatório; 

IV. Divulgar a escala de grupos e estágios a serem realizados pelos alunos; 

V. Julgar solicitações de afastamento para eventos científicos, àquelas decorrentes 

de licenças médicas ou abonos legais, e suas respectivas reposições dos alunos em 

estágio; 

VI. Acompanhar o registro das notas e frequência do estagiário no sistema acadêmico 

juntamente com o docente responsável pelo estágio curricular obrigatório. 

 

Art. 12 - Ao professor responsável pelo estágio compete: 

I. Orientar o estagiário na avaliação, planejamento e execução do tratamento 

fisioterapêutico; 
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II. Supervisionar e avaliar o estagiário; 

III. Promover discussões científicas que enriqueçam o conhecimento teórico e prático 

dos estagiários; 

IV. Registrar as notas e frequência do estagiário ao final de cada etapa e encaminhar 

à Comissão de Estágio o relatório final do estágio assinado. 

 

Art. 13 - Ao estagiário compete: 

I. Cumprir rigorosamente as normas estabelecidas nesta Regulamentação; 

II. Cumprir o horário e as atividades previamente fixados e registrar sua frequência 

em formulário específico; 

III. Apresentar-se devidamente identificado e uniformizado, conforme as Normas para 

Uniforme e Normas para uso dos setores de estágios, estabelecidas para o Curso de 

Fisioterapia pela Comissão de Estágio e apreciadas pelo Colegiado do Curso e 

aprovada pela Pró-Reitoria de Graduação; 

IV. Manter a ordem e a disciplina no local de execução do estágio, conforme normas 

internas de cada setor e/ou da Instituição concedente; 

V. Seguir as normas contidas no Código de Ética Profissional de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional; 

VI. Manter sigilo profissional em relação às informações contidas nos prontuários ou 

aquelas fornecidas em atendimentos; 

VII. Preencher corretamente e atualizar os formulários, fichas e prontuários após cada 

atendimento; 

VIII. Elaborar relatórios de atividades parciais e finais de acordo com a solicitação do 

docente; 

IX. Zelar pelos equipamentos e materiais utilizados durante o período de estágio. Fica 

implícito que o material danificado ou extraviado por descuido do estagiário deverá ser 

reposto pelo mesmo; 

X. Utilizar acessórios para proteção individual; 

XI. Será obrigatório ao aluno ter para o uso próprio o seguinte material: 

esfigmomanômetro, estetoscópio, goniômetro, paquímetro, fita métrica, lápis 

dermatográfico, martelo para teste de reflexo. 

 

CAPÍTULO VIII – DAS NORMAS DISCIPLINARES 
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Art. 14 - É vetado durante as atividades de estágios: 

I. O uso de aparelhos sonoros ou celulares; 

II. O uso de telefones, microcomputadores e impressos da instituição concedente 

para fins particulares; 

III. O atendimento de clientes fora do período determinado pela área de estágio; 

IV. A permanência no local de estágio fora dos seus horários de atendimento do 

Estágio; 

V. A retirada do prontuário e exames para fora do local de estágio; 

VI. Ausentar do local de estágio durante suas atividades; 

VII. Desmarcar clientes sem a autorização prévia do supervisor responsável; 

VIII. Abandonar o paciente durante o atendimento a fim de atender qualquer situação 

particular (ressalva em casos extremos e com a concordância do supervisor). 

IX. O abono de faltas. 

 

Art. 15 - Apresentar-se no local de estágio com 10 minutos de antecedência de modo 

a preparar o local e os equipamentos necessários ao atendimento. 

 

Art. 16 - As solicitações para afastamento do estágio para participação em eventos 

científicos devem ser entregues por documento de afastamento à Comissão de Estágio 

no mínimo 30 dias de antecedência da data do evento, para serem julgadas e 

autorizadas. O acadêmico deverá apresentar esse documento com a anuência do 

supervisor e anexar o comprovante (programação ou inscrição) do evento. 

 

Art. 17 - As reposições de faltas decorrentes de licença médica (eletiva ou não) e 

abonos legais serão analisadas pela Comissão de Estágio mediante a entrega do 

atestado médico e o documento de afastamento. 

 

Art. 18 - Atitudes inadequadas de comportamento e dificuldades de relacionamento 

em ambiente de estágio serão motivos de abertura de inquérito e aplicação das 

penalidades cabíveis. 

 
CAPÍTULO IX - DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
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Art. 19 - A avaliação do estudante no Estágio Obrigatório será dividida em avaliação 

escrita e de desempenho. 

 

Art. 20 - Critérios para avaliação do estágio: 

I - Para avaliação serão considerados: Atitudes Pessoais, Aspectos Éticos 

Profissionais, Comunicação, Habilidades, Atitudes e Conhecimentos (Competências). 

II - É obrigatório o cumprimento de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em 

cada campo de estágio, comprovada por meio do Formulário de Anotação da 

Frequência; 

III – Será reprovado no Estágio Obrigatório o acadêmico que não obtiver nota mínima 

em cada estágio. 

 
CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 21 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Estágio. 

 

Art. 22 - Esta regulamentação entra em vigor a partir de sua aprovação pelo Colegiado 

da Pró-Reitoria de Graduação. 

 

1.7.2 Regulamento especial do estágio curricular supervisionado para o período da 

pandemia do covid-19 

 

Este item não se aplica ao curso em questão, pois o mesmo está no seu segundo ano 

de vigência (implementação em 2019/1), não havendo turmas em período de estágio ainda. 

 

1.8 Estágio curricular supervisionado – relação com  a rede de escolas da educação básica 

 

 Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.9 Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática  

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.10 Atividades complementares 
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As atividades complementares são as ações realizadas no âmbito do ensino, da 

pesquisa e da extensão como forma de aprofundamento em aspectos acadêmicos e 

culturais do aluno, adicionando à sua formação regular informações e vivências que dão 

suporte à consecução dos objetivos previstos para o Curso e à formação de um perfil de 

egresso desejado. 

O Curso de Fisioterapia desenvolve e gerencia as atividades complementares em 

consonância com o Regulamento que segue abaixo, elaborado pela Núcleo Docente 

Estruturante e devidamente aprovado pelo Colegiado de Curso, após as deliberações 

cabíveis. 

 

1.10.1 Regulamento das atividades complementares 

 

CAPITULO I  

 DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º -  As Atividades Complementares possibilitam o enriquecimento e flexibilização do 

processo formativo do discente e serão desenvolvidas no decorrer dos períodos letivos, 

devendo transpassar todos os aspectos da formação de forma interdisciplinar.  

 

Art. 2º – O cumprimento das horas referentes às Atividades Complementares, estabelecidas 

no Projeto Pedagógico do Curso, é indispensável para a conclusão do curso e obtenção do 

diploma de bacharel em Fisioterapia.   

 

CAPITULO II 

DA CONSTITUIÇÃO, CARGA HORÁRIA E PONTUAÇÃO 

 

Art. 3º – As Atividades Complementares do Curso de Fisioterapia estão distribuídas em 3 

(três) grupos, a saber: 

Grupo I – Atividades Complementares de Ensino; 

Grupo II – Atividades Complementares de Pesquisa; 

Grupo III – Atividades Complementares de Extensão e Cultura  
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§ 1º - É obrigatória a participação do aluno em pelo menos duas modalidades. 

 

Art. 4º - Constituem as atividades de ensino as atividades complementares abaixo descritas, 

com as respectivas cargas horárias (mínimas e máximas): 

 

 

Art. 5º - Constituem as atividades de pesquisa as atividades complementares abaixo 

descritas, com as respectivas cargas horárias (mínimas e máximas): 

 

                       Grupo II – Atividades de Pesquisa CARGA HORÁRIA 
MÍNIMA MÁXIMA 

Colaboração em projeto de iniciação científica/pesquisa 
finalizado 

30 h/semestre  90 h 

Palestra proferida em evento científico 5 h/palestra 50 h 
Participação em comissão organizadora de eventos 5 h/participação 60 h 
Participação em cursos de atualização  8 h/participação 40 h 
Participação em evento científico internacional 20 h/ 

participação 
100 h 

Participação em evento científico local/regional 10 h/ 
participação 

80 h 

Participação em evento científico nacional 15 h/ 
participação 

100 h 

Participação em palestra, mesa redonda 2 h/participação 30 h 
Premiação em evento científico internacional 40 h/ 

premiação 
120 h 

Premiação em evento científico local/regional 20 h/premiação 50 h 
Premiação em evento científico nacional 30 h/ 

premiação 
100 h 

Projeto/programa de iniciação científica, com/sem bolsa 
finalizado 

60 h/semestre 100 h 

Publicação de capítulo de livro em área correlata 40 h/capítulo 80 h 
Publicação ou aceite em revista indexada 30 h/artigo 90 h 
Publicação ou aceite em revista não indexada 15 h/ artigo 90 h 
Resumo publicado em anais de evento local/regional 8 h/resumo 50 h 
Resumo publicado em anais de evento nacional 10 h/ resumo 90 h 
Resumo publicado em anais de evento internacional 15 h/ resumo 90 h 
Trabalho apresentado em evento internacional 30 h/ trabalho 90 h 
Trabalho apresentado em evento local/regional 10 h/trabalho 90 h 
Trabalho apresentado em evento nacional 20 h/ trabalho 90 h 

 

Art. 6º - Constituem as atividades de extensão e culturais as atividades complementares 

abaixo descritas, com as respectivas cargas horárias (mínimas e máximas): 

 

              Grupo I – Atividades Complementares de Ensino CARGA HORÁRIA 
MÍNIMA MÁXIMA 

Disciplina eletiva oferecida por outros cursos ou IES 30 h/disciplina 90 h 
Disciplina optativa 30 h/disciplina 90 h 
Estágio não obrigatório regulamentado 60 h/estágio 100 h 
Monitoria de disciplina 40 h/semestre 80 h 
Representação de classe 5 h/semestre     30 h 
Representação em Colegiado 2 h/semestre 20 h 
Representação em Órgão Estudantil 5 h/semestre 30 h 
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Grupo III – Atividades de extensão e cultura CARGA HORÁRIA 
MÍNIMA    MÁXIMA 

Participação  em campanhas comunitárias (doação de 
sangue, doação de alimentos, roupas e outros) que 
favoreçam a qualidade de vida da população e que 
sejam vinculadas aos programas do município e/ou 
UNIPTAN ou de entidades governamentais/não-
governamentais, mediante relatório referendado pelo 
profissional responsável. 

 
 

02 h/ 
participação 

 
 

40 h 

Participação efetiva, inclusive na organização de evento 
cultural, desenvolvendo atividades de teatro, música, 
canto, pintura, artes plásticas, no próprio UNIPTAN ou 
em instituição idônea, mediante comprovação através 
de certificado. 

02 h/atividade 
 

 
30 h 

Participação em comissão organizadora de eventos 
oferecidos pela PROEX. 

10 h/ 
participação 

 60 h 

Participação em cursos de línguas estrangeiras. 10 h/semestre 40 h 
Participação em eventos oferecidos pela PROEX. 01 h/ 

participação 
40 h 

Participação em Liga Acadêmica (presença mínima de 
75%) 

20 h/semestre 60 h 

Participação em projetos e programas oferecidos pela 
PROEX da Instituição ou outra IES. 

30 h/semestre 90 h 

Premiação em evento cultural, tecnológico ou 
desportivo. 

04 h/premiação 8 h 

 

 

Art. 7º – O aluno deverá cumprir, entre o primeiro e o último período do Curso de Fisioterapia, 

a carga horária total de 103 (cento e três) horas de Atividades Complementares, nos 

termos estabelecidos no presente Regulamento. 

 

CAPITULO III 

DA VALIDAÇÃO E REGISTRO 

 

Art. 8º – Todas as atividades realizadas devem ser comprovadas na forma de declarações, 

certificados, históricos ou similares, bem como relatórios quando for o caso. 

 

Art. 9º – O Curso de Fisioterapia adotará modelos de fichas e relatórios específicos para 

acompanhamento e registro individual do cumprimento das Atividades Complementares. 

 

Parágrafo único. Os alunos deverão entregar o Relatório de Atividades 

Complementares (Apêndice I) devidamente preenchido e assinado, acompanhado 

dos respectivos comprovantes à Comissão de Acompanhamento e Avaliação de 

Atividades Complementares (CAAAC) até 20 (vinte) dias antes do término do 5º e 9º 

semestre letivo. 
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Art. 10 -   O relatório com a carga horária de Atividade Complementar cumprida pelo aluno 

deverá ser encaminhada pela CAAAC ao Colegiado do Curso de Fisioterapia, para sua 

validação.  

 

Art. 11 – Qualquer recurso relacionado às Atividades Complementares deverá ser 

encaminhado ao Colegiado do Curso, que ficará responsável por analisar o conteúdo e 

permitir parecer final sobre a questão. 

 

CAPITULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DA CAAAC 

 

Art. 12 - A CAAAC deverá ser constituída por no mínimo 2 (dois) docentes indicados pelo 

Núcleo Docente Estruturante do Curso. 

 

Art. 13 - Constituem-se atribuições da CAAAC: 

I. divulgar amplamente as possibilidades de atividades e/ou estudos a serem 

desenvolvidos pelos alunos; 

II. acompanhar e avaliar as atividades complementares; 

III. emitir parecer, para fins de aprovação e validação de pontos e lançamento no 

sistema acadêmico do discente; 

IV. realizar, sempre que necessário, reuniões com os alunos, com a coordenação e/ou 

membros da Comissão; 

V. devolver aos alunos, após conferência e validação, os documentos comprobatórios 

referentes às atividades complementares. 

 

 

CAPITULO V  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14 - Os casos omissos serão resolvidos pela CAAAC e Colegiado do Curso de 

Fisioterapia. 
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Art. 15 - Esta regulamentação entrará em vigor a partir da sua aprovação. 

 

 

APÊNDICE I - Relatório de Atividades Complementares 

 

Aluno: _____________________________________________________________ 

Matrícula: ________________________________ Turma: ___________________ 

 

 

Grupo I – Atividades Complementares de 
Ensino 

CARGA HORÁRIA 
MÍNIMA MÁXIMA 5º 

semestre 
9º 

semestre 
Disciplina eletiva oferecida por outros 
cursos ou IES 

30 h/disciplina 90 h   

Disciplina optativa 30 h/disciplina 90 h   
Estágio não obrigatório regulamentado 60 h/estágio 100 h   
Monitoria de disciplina 40 h/semestre 80 h   
Representação de classe 5 h/semestre 30 h   
Representação em Colegiado 2 h/semestre 20 h   
Representação em Órgão Estudantil 5 h/semestre 30 h   
 
TOTAL 

 
 

   

Grupo II – Atividades Complementares de 
Pesquisa 

CARGA HORÁRIA 
MÍNIMA MÁXIMA 5º 

semestre 
9º 

semestre 
Colaboração em projeto de iniciação 
científica/pesquisa finalizado 

30 h/semestre  90 h   

Palestra proferida em evento científico 5 h/palestra 50 h   
Participação em comissão organizadora de 
eventos 

5 h/participação 60 h   

Participação em cursos de atualização  8 h/participação 40 h   
Participação em evento científico 
internacional 

20 h/participação 100 h   

Participação em evento científico 
local/regional 

10 h/participação 80 h   

Participação em evento científico nacional 15 h/participação 100 h   
Participação em palestra, mesa redonda 2 h/participação 30 h   
Premiação em evento científico 
internacional 

40 h/ premiação 120 h   

Premiação em evento científico 
local/regional 

20 h/premiação 50 h   

Premiação em evento científico nacional 30 h/ premiação 100 h   
Projeto/programa de iniciação científica, 
com/sem bolsa finalizado 

60 h/semestre 100 h   

Publicação de capítulo de livro em área 
correlata 

40 h/capítulo 80 h   

Publicação ou aceite em revista indexada 30 h/artigo 90 h   
Publicação ou aceite em revista não 
indexada 

15 h/ artigo 90 h   

Resumo publicado em anais de evento 
local/regional 

8 h/resumo 50 h   

Resumo publicado em anais de evento 
nacional 

10 h/ resumo 90 h   

 
TOTAL  
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Total de horas regulares (máximo de 103 horas):  _____________________  

Total de horas excedentes: ______________________________________ 

 

DATA DA 1ª ENTREGA: / / 

DATA DO 1º LANÇAMENTO:      /        / 

 

_________________________________        ________________________________ 

             Assinatura do Acadêmico                        Assinatura do Membro da CAAAC 

 

DATA DA 2ª ENTREGA:  /  / 

 DATA DO 2º LANÇAMENTO: / / 

                                        

_________________________________          ______________________________ 

           Assinatura do Acadêmico                           Assinatura do Membro da CAAAC 

 

Grupo III – Atividades Complementares 
de Extensão e Cultura 

CARGA HORÁRIA 
MÍNIMA MÁXIMA 5º 

semestre 
9º 

semestre 
Participação em campanhas 
comunitárias (doação de sangue, 
doação de alimentos, roupas e outros) 
que favoreçam a qualidade de vida da 
população e que sejam vinculadas aos 
programas do município e/ou UNIPTAN 
ou de entidades governamentais/não-
governamentais, mediante relatório 
referendado pelo profissional 
responsável. 

 
 

02 h/ 
participação 

 
 

40 h 

  

Participação efetiva, inclusive na 
organização de evento cultural, 
desenvolvendo atividades de teatro, 
música, canto, pintura, artes plásticas, 
no próprio UNIPTAN ou em instituição 
idônea, mediante comprovação através 
de certificado. 

02 h/atividade 
 

 
30 h 

  

Participação em comissão organizadora 
de eventos oferecidos pela PROEX. 

10 h/ participação 60 h   

Participação em cursos de línguas 
estrangeiras. 

10 h/semestre 40 h   

Participação em eventos oferecidos 
pela PROEX. 

01 h/participação 40 h   

Participação em Liga Acadêmica 
(presença mínima de 75%) 

20 h/semestre 60 h   

Participação em projetos e programas 
oferecidos pela PROEX da Instituição 
ou outra IES. 

30 h/semestre 90 h   

 
TOTAL  
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1.10.1 Regulamento especial das atividades complementares para o período da pandemia 

do covid-19 

 

Para o curso de Fisioterapia estão previstas 103 horas de atividades complementares 

a serem realizadas ao longo do curso (do 1° ao 10° período). Dentre as atividades 

complementares estão: monitoria, organização e participação em eventos; participação em 

palestras e minicursos; publicação de trabalhos científicos; participação em projetos de 

pesquisa e extensão; participação de ligas acadêmicas; estágio não obrigatório 

regulamentado, monitorias entre outras. 

Para tanto, durante o período de pandemia, as atividades complementares foram 

mantidas por meio da oferta de práticas de forma remota, dentre elas destaca-se: 

1. Atividades promovidas pela Coordenação de Pesquisa e Extensão como 

jornadas de minicursos e palestras, além de congressos; 

2. Jornadas Nacionais de Fisioterapia promovendo palestras, minicursos e 

mesa redonda (eventos realizados em parceria com as demais IES do grupo 

AFYA);  

3. Atividades promovidas pela Liga Acadêmica de Neurociências na Saúde, 

como por exemplo, ciclo de webinares; 

4. Projetos de pesquisa e extensão idealizados por docentes do curso de 

Fisioterapia; 

5. Programa de Monitoria do setor Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE/ 

UNIPTAN 

 

1.11 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

 

Considerando o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), atividade curricular 

obrigatória da matriz curricular, o estabelecimento de normas e procedimentos para sua 

elaboração, depósito e apresentação, no âmbito da graduação em Fisioterapia no UNIPTAN, 

é apresentado a seguir. 

 

1.11.1 Regulamento dos trabalhos de conclusão de curso 

  

 



94 
 

 
 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º A realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) fica normatizada pelo contido 

neste Regulamento. 

 

Art. 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é atividade obrigatória para o curso de 

Graduação em Fisioterapia do UNIPTAN. 

 

 Art. 3º - O TCC tem como objetivos: 

 

 I - Desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos conceitos e 

teorias adquiridos durante o curso de graduação, por meio da elaboração e execução 

de um projeto de pesquisa;  

II - Estimular o aprofundamento temático, a pesquisa bibliográfica especializada, a 

interpretação crítica e a produção científica;  

III - Desenvolver a capacidade de planejamento, a disciplina, o espírito crítico e 

reflexivo para resolver problemas dentro das diversas áreas de formação;  

IV - Estimular a inovação tecnológica e o espírito empreendedor, por meio da 

execução de projetos que levem ao desenvolvimento de produtos, os quais possam 

ser patenteados e/ou comercializados;  

V - Estimular a formação continuada.  

 

Art. 4º - As atividades relacionadas ao TCC, que incluem a elaboração do projeto de TCC, 

elaboração e apresentação do TCC, serão desenvolvidas por meio das disciplinas 

curriculares de “Projeto de Pesquisa” e “Trabalho de Conclusão de Curso II”, serão 

desenvolvidas individualmente ou em dupla, podendo estas serem multidisciplinares. 

 

  Parágrafo único. Em situações em que o número de alunos não permita duplas, a 

definição do número de integrantes do TCC estará condicionada à avaliação da 

Nucleação de TCC.  
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Art. 5º - O aluno desenvolverá as atividades relacionadas ao TCC (a elaboração do projeto 

de TCC, elaboração e apresentação do TCC) sob o acompanhamento do professor da 

respectiva disciplina. 

 

CAPÍTULO II 

DA NUCLEAÇÃO DO TCC 

 

Art. 6º - A Nucleação de TCC é exercida por um professor com experiência mínima de dois 

anos de atividades efetivas de pesquisa científica, com a titulação mínima de mestre e 

nomeado pela coordenação do curso. 

 

Art. 7º - Cabe à Nucleação de TCC: 

 

I - Elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas ao Trabalho 

de Conclusão de Curso; 

II - Determinar as datas, formatos e revisão das entregas parciais; 

III - Indicar professores orientadores de Trabalho de Conclusão de Curso para os 

alunos que não os tiverem; 

IV – Nomear as Bancas Examinadoras;  

V - Publicar os editais das defesas públicas; 

VI - Encaminhar os documentos às Bancas Examinadoras; 

VII - Encaminhar à Coordenação do curso o relatório semestral das atividades da 

Nucleação de TCC; 

VIII - Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias 

ao cumprimento efetivo deste Regulamento. 

 

Parágrafo único. A carga horária semanal do Nucleador de TCC será determinada 

pela coordenação do curso de Fisioterapia do UNIPTAN, em conjunto com a Pró-

reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos, de acordo com a demanda exigida para a 

Nucleação de TCC durante o semestre em vigência. 

 

CAPÍTULO III 

DOS PROFESSORES ORIENTADORES DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
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Art. 8º - O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido sob a orientação de um professor 

do Curso de Graduação em Fisioterapia. 

 

Parágrafo único. Não será permitido orientador sem vínculo institucional com o 

UNIPTAN, entretanto, o orientador pode indicar um co-orientador que pode ser de 

outra instituição de saúde, ensino ou pesquisa, pública ou particular, respeitadas as 

disposições constantes neste Regulamento, desde que obtenha a aprovação do seu 

orientador. O nome do co-orientador deve constar nos documentos e relatórios 

entregues pelo aluno. 

 

Art. 9º - Na situação em que o aluno não encontre, dentre aqueles disponibilizados pelo 

UNIPTAN, nenhum professor que se disponha a assumir a sua orientação, deve procurar o 

Nucleador de TCC, a fim de que lhe indique um orientador, observando a distribuição de 

acordo com as áreas de interesse dos professores, bem como a distribuição equitativa de 

orientandos dentre eles. 

 

Art. 10 - Cada professor pode orientar, no máximo, 6 (seis) trabalhos por semestre. 

 

Parágrafo único. A atribuição aos docentes de carga horária destinada a orientação 
do Trabalho de Conclusão de Curso ocorrerá de forma estabelecida no plano de 
carreira docente do UNIPTAN. 

 

Art. 11 - A troca de orientador só é autorizada pelo Coordenador de Trabalho de Conclusão 

de Curso, em caráter excepcional, e quando outro docente assumir formalmente a 

orientação, mediante a anuência do professor substituído. 

 

Parágrafo único. Compete ao Nucleador de TCC a solução de casos especiais, 

podendo ele, caso julgue necessário, encaminhá-los para decisão pelo Colegiado do 

Curso de Graduação em Fisioterapia. 

 

Art. 12 – Compete aos professores orientadores: 

 

I. Frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de Trabalho de Conclusão 

de Curso; 
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II. Atender periodicamente seus orientandos e analisar e avaliar os relatórios parciais 

mensais por eles enviados; 

III. Participar das defesas para as quais estiver designado; 

IV. Assinar, juntamente com os demais membros das comissões examinadoras, as 

fichas de avaliação dos Trabalhos de Conclusão de Curso e as atas finais das 

sessões de defesa; 

V. Requerer ao Nucleador de TCC inclusão dos Trabalhos de Conclusão de Cursos 

de seus orientandos na pauta semestral de defesas;  

VI. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

Parágrafo único. O não cumprimento dos dispostos nos artigos 13 e 14 deste 

Regulamento autoriza o professor a desligar-se dos encargos de orientação, 

mediante comunicação oficial ao Nucleador de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TCC 

 

Art. 13 - São considerados alunos em fase de realização do Trabalho de Conclusão de Curso 

todos regularmente matriculados nessa atividade, competindo-lhes em especial: 

 

I. frequentar as reuniões convocadas pelo Nucleador de TCC ou pelo seu orientador; 

II. manter contatos no mínimo quinzenais com o professor orientador para discussão 

e aprimoramento do Trabalho de Conclusão de Curso, devendo justificar eventuais 

faltas; 

III. cumprir o calendário divulgado semestralmente pela Secretaria do Curso 

relativamente aos prazos e datas atinentes ao Trabalho de Conclusão de Curso;  

IV. entregar, ao orientador, relatórios parciais mensais sobre as atividades de 

desenvolvidas; 

V. elaborar a versão definitiva de Trabalho de Conclusão de Curso, de acordo com o 

presente Regulamento e as instruções do seu orientador; 

VI. entregar ao Coordenador de Trabalho de Curso, quando da conclusão, quatro 

cópias de seu Trabalho de Conclusão de Curso em número suficiente para 

encaminhamento a todos os membros da Comissão de Avaliação, devidamente 

assinadas pelo orientador; 
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VII. comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender o 

Trabalho de Conclusão de Curso; 

VIII. cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

Art. 14 Para se matricular nas atividades referentes ao Trabalho de Conclusão de Curso, o 

aluno deve estar regularmente matriculado nas disciplinas Projeto de Pesquisa e Trabalho 

de Conclusão de Curso II, em seus respectivos períodos letivos. 

 

Art. 15 - A conclusão do Curso de Graduação e a expedição do respectivo diploma estarão 

condicionadas à aprovação do aluno nas disciplinas relacionadas ao TCC, entre as demais 

exigências previstas no Regimento Interno. 

 

Art. 16 - Para aprovação nas disciplinas relacionadas ao TCC, o aluno deverá obter nota 

final igual ou superior a 70 (setenta) dos 100 (cem) pontos distribuídos no semestre letivo, e 

comparecer a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas.  

 

Parágrafo único - Não haverá exame especial para as disciplinas relacionadas ao 

TCC, devendo o aluno reprovado refazer a(s) disciplina(s) em outra oportunidade.  

 

 

CAPÍTULO V 

DA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

 

Art. 17 - O projeto de TCC será elaborado no decorrer do semestre letivo, na disciplina 

específica “Projeto de Pesquisa”, do sétimo período do curso, conforme matriz curricular. 

 

Art. 18 - O projeto deverá ser elaborado considerando aspectos relativos ao tema e ao tipo 

de pesquisa a ser desenvolvido.  

 

§ 1º - O TCC deverá caracterizar pesquisa científica e/ou tecnológica aplicada.  

 

§ 2º - O tema do TCC deverá estar inserido em área correlata ao Curso de Graduação 

em Fisioterapia.  
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§ 3º - O projeto deverá ser inédito, em qualquer circunstância. Pesquisas já concluídas 

ou em andamento pelo aluno podem servir de suporte para o projeto de TCC, desde 

que sob outra abordagem e/ou metodologia diferenciada.  

 

§ 4º - A mudança do tema do projeto será permitida a qualquer momento, desde que 

ocorra com a permissão do Nucleador de TCC.  

 

Art. 19 - O projeto deve conter, no mínimo, a seguinte estrutura: I. Tema; II. Introdução; III. 

Problema; IV. Justificativa; V. Objetivos geral e específicos; VI. Marco teórico / Revisão 

bibliográfica; VII. Material e métodos / Procedimentos metodológicos; VIII. Cronograma; IX. 

Referências.  

 

§ 1º - Os projetos de TCC envolvendo seres humanos direta ou indiretamente devem 

ser submetidos à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa, credenciado pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), em consonância com Resolução 

específica no CONEP sobre o assunto, exceto relato de caso.  

 

§ 2º - Os projetos de TCC envolvendo animais devem ser submetidos à apreciação 

de um Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA), em consonância com a Resolução 

Normativa nº 1 do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA).  

 

Art. 20 - Ao final do semestre letivo, o aluno deverá fazer a entrega, ao professor da 

disciplina, da versão final e completa do projeto de TCC, sendo esta condição indispensável 

para a aprovação na disciplina.  

 

Art. 21 -  A execução do projeto somente tem início após a respectiva aprovação pela 

Nucleação de TCC. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA ELABORAÇÃO E ENTREGA DO TCC 
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Art. 22 - O TCC será elaborado no decorrer do semestre letivo, na disciplina específica 

“Trabalho de Conclusão de Curso II”, presente no nono período, conforme matriz curricular. 

 

Art. 23 - A elaboração do TCC, sua execução e respectiva produção acadêmica são 

orientadas pelo Nucleador (docente responsável pelo conteúdo de TCC) e o orientador, 

docente convidado pelo discente para orientar a pesquisa. 

 

§ 1°- A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do aluno, o que não 

exime o professor orientador de desempenhar adequadamente, dentro das normas 

definidas neste Regulamento, as atribuições decorrentes da sua atividade de 

orientação.  

 

§ 2° - Cabe aos alunos, com anuência do orientador, a comunicação à Nucleação de 

TCC sobre eventuais problemas que possam culminar em adiamento ou 

cancelamento do projeto. 

 

Art. 24 - O TCC será elaborado no formato de artigo científico, contendo de 12 a 20 páginas 

(incluindo as referências) e estruturado conforme as normas vigentes no Manual de normas 

de VANCOUVER para elaboração de trabalhos técnico-científicos na área da saúde, 

desenvolvido por Heberth Paulo de Souza e disponibilizado no site institucional do 

UNIPTAN. 

 

 § 1º - É vedada a convalidação de TCC realizado em outro Curso de Graduação ou 

Pós-graduação.  

 

§ 2º - Será sumariamente reprovado o TCC entregue em versão que caracterize plágio 

de outro trabalho concluído ou em andamento, do UNIPTAN ou de qualquer outra 

Instituição, em qualquer nível de ensino. 

 

Art. 25 - Ao final do semestre letivo, o aluno deverá fazer a entrega da versão final e completa 

do TCC, que deverá ser encaminhada, em arquivo digital, nos formatos Word e PDF, por 

meio de e-mail ou outro a critério do professor da disciplina.  
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Art. 26 - A entrega da versão final do TCC é condição indispensável para a aprovação na 

disciplina e deverá ser feita dentro do prazo estabelecido pelo professor da mesma.  

 
 Parágrafo único - O professor da disciplina será responsável pela verificação de 

eventuais plágios nos trabalhos entregues.  

 

Art. 27- A elaboração do TCC será avaliada, pelo professor responsável, em 60 (sessenta) 

dos 100 (cem) pontos distribuídos na disciplina, incluída nesta pontuação a entrega da 

versão final definitiva do TCC acatando as considerações e sugestões da banca 

examinadora.  

 

CAPÍTULO VII  

 DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 28 - A Banca Examinadora é constituída por dois membros além do orientador 

(presidente da banca), que não atribuirá nota à avaliação. 

 

§ 1º - A Banca pode ser escolhida entre professores do corpo docente do curso de 

Fisioterapia ou docentes vinculados a outras instituições, mediante aprovação da 

Nucleação de TCC.  

§ 2º - O não comparecimento de um dos membros da Banca Examinadora pode ser 

suprido pela convocação de um suplente.  

§ 3º - A ausência do professor orientador acarreta novo agendamento da data para a 

defesa.  

§ 4º - Somente é possível a defesa perante Banca Examinadora composta por três 

membros.  

§ 5º - Na data da convocação da Banca, é designado um suplente.  

 

Art. 29 - As Bancas Examinadoras são indicadas pelo orientador de TCC, em concordância 

com a Nucleação.  

 

§ 1º - O Nucleador de TCC que estiver exercendo atividade de orientação não pode 

indicar a Banca Examinadora, cabendo, neste caso, a indicação por parte do 

coordenador de curso. 
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§ 2º - A relação dos integrantes da Banca Examinadora deve ser publicada, pelo 

menos, até 30 (trinta) dias antes do início dos trabalhos de arguição e defesa.  

§ 3º - A Coordenação de Ensino pode contestar a composição da Banca 

Examinadora, caso a julgue inadequada ou com pouca experiência com o tema.  

 

§ 4º - A decisão do Nucleador sobre a confirmação da Banca deve ser comunicada 

aos graduandos e ao orientador.  

 

Art. 30 - Os componentes da Banca Examinadora devem receber os trabalhos dos alunos, 

pelo menos, até vinte (20) dias antes da data da defesa, para procederem à leitura e à 

análise do trabalho.  

 

CAPÍTULO VIII 

DA APRESENTAÇÃO E ARGUIÇÃO DO TCC 

 

Art. 31 - A apresentação oral e a avaliação presencial da banca examinadora são 

obrigatórias a todos os alunos.  

 

Art. 32 - Para a apresentação, o(s) aluno(s) deverá(ão) utilizar equipamento audiovisual, 

providenciando, para tanto, a reserva prévia do equipamento junto ao setor competente do 

UNIPTAN.  

 

Art. 33 - As datas, horários e locais das sessões de apresentação serão definidos e 

divulgados pela Coordenação de Curso, podendo ocorrer na estrutura oferecida pelo 

Congresso de Pesquisa e Extensão ou da Mostra Científica do UNIPTAN. 

 

Art. 34 - Na defesa do TCC, os alunos têm 15 (quinze) minutos para apresentação oral do 

trabalho.  

 

§ 1º - A apresentação é realizada sequencialmente, por todos os alunos (de maneira 

individual ou em duplas), após sorteio realizado imediatamente antes da 

apresentação.  
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§ 2º - A recusa de um determinado aluno em apresentar o TCC, independentemente 

da nota obtida no trabalho escrito, caracteriza reprovação do discente, sendo 

permitido aos outros discentes realizar a apresentação.  

 

§ 3º - O não comparecimento de um aluno do grupo para a defesa do TCC, motivado 

por justa causa, de acordo com critérios da instituição, acarretará em remarcação da 

banca para todos os integrantes do grupo (02 alunos). 

 

§ 4º - O não comparecimento de um aluno para apresentação do TCC, sem motivo 

justificado, implicará, automaticamente, a sua reprovação na disciplina.  

 

§ 5º - O aluno reprovado por recusa tem prazo máximo de um semestre letivo para 

elaboração e apresentação individual de novo TCC, não sendo possível a 

apresentação do mesmo trabalho.  

 

§ 6º - Cada componente da Banca Examinadora tem 10 (dez) minutos para fazer sua 

arguição e comentários.  

 

§ 7º - Os alunos têm mais 10 (dez) minutos, após a arguição, para responder a 

questões não esclarecidas, podendo o professor orientador auxiliá-los nas respostas.  

 

§ 8º - A duração da arguição e resposta estabelecida neste Regulamento pode ser 

estendida, a critério da Banca Examinadora.  

 

Art. 35 - A apresentação do TCC será avaliada, pelos membros da banca examinadora, em 

40 (quarenta) dos 100 pontos da disciplina, segundo os critérios: 

 

I. Avaliação do trabalho escrito: relevância do tema, aspectos gerais de redação 

(apresentação técnica do texto, clareza e objetividade da linguagem), formulação 

adequada do problema, clareza do objetivo, apresentação e discussão dos 

resultados, confiabilidade dos dados e fundamentos apresentados, argumentação, 

qualidade da bibliografia utilizada e conclusão; 

II. Avaliação da apresentação oral: domínio, clareza e segurança em relação ao 

conteúdo do trabalho escrito, recursos didáticos utilizados na apresentação, 
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respostas adequadas às questões formuladas, domínio em relação à organização e 

sequência das informações mais importantes (assunto, problema, objetivo, 

metodologia, argumentação e conclusão). 

 

Art. 36 - A nota final da apresentação será computada a partir da média das notas individuais 

dos examinadores, registradas em formulário próprio elaborado pela Coordenação de Curso.  

 

Art. 37 - O formulário de avaliação conterá campo para as recomendações de alteração, 

adequação e/ou revisão do trabalho pelo aluno e campo para assinatura dos examinadores.  

 

§ 1º - O formulário de avaliação devidamente preenchido e assinado pelos 

examinadores deverá ser entregue ao professor da disciplina pela Coordenação de 

Curso, no prazo de até 2 (dois) dias letivos após a realização da apresentação.  

 

Art. 38 -  A Banca Examinadora, por maioria, observando que o conteúdo do TCC e/ou sua 

forma não atendem ao mínimo de qualidade exigido, pode determinar aos alunos a 

reformulação integral ou parcial do TCC. 

 

§ 1º Na hipótese de reformulação parcial do trabalho escrito, a Banca pode conceder 

o prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do primeiro dia útil subsequente à 

apresentação, para entrega da nova versão. 

 

Art. 39 - A Banca Examinadora reprovará sumariamente os alunos cujo TCC esteja 

constituído por atos incompatíveis com a moralidade acadêmica ou não atinja o referencial 

mínimo de qualidade necessário para aprovação.  

§ 1º - São considerados atos incompatíveis, especialmente, o plágio ou apresentação 

de monografia total ou parcialmente elaborada por terceiros.  

 

§ 2º - Não se permite a reformulação do texto elaborado de maneira incompatível com 

a moralidade acadêmica, o que implica reprovação dos alunos, obedecendo 

obrigatoriamente os prazos descritos acima.  
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§ 3º - Em caso de reprovação no TCC, os alunos devem entrar em contato com o 

Nucleador de TCC para cumprimento das exigências solicitadas, sujeitando-se a nova 

defesa, conforme calendário a ser estipulado pelo coordenador de curso. 

 

Art. 40 - Será estimulada a participação de outros alunos nas bancas de defesa de TCC, na 

qualidade de ouvintes, que farão jus a declaração, para fins de cômputo de sua participação 

como Atividade Complementar. 

 

CAPÍTULO IX 

DA VERSÃO DEFINITIVA PARA DEPÓSITO 

 

Art. 41 - Após a defesa do TCC, o aluno terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias letivos para 

envio, ao professor da disciplina, do Termo de Responsabilidade para Entrega de Trabalho 

de Conclusão de Curso, disponibilizado na Biblioteca do UNIPTAN, juntamente com a versão 

modificada do trabalho, contendo as alterações, adequações e/ou revisões sugeridas pela 

banca. 

 

Parágrafo único – O aluno será responsável pelo devido preenchimento do Termo 

de Responsabilidade para Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso antes do 

envio ao professor.  

 

Art. 42 - O professor da disciplina realizará a avaliação final do trabalho para fechamento e 

lançamento da respectiva nota, devolvendo, ao aluno, o Termo de Responsabilidade para 

Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso devidamente assinado, caso tenham sido 

atendidas as alterações, adequações e/ou revisões sugeridas pela banca.  

 

Art. 43 - A versão definitiva do TCC, juntamente com o Termo de Responsabilidade para 

Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso assinado pelo professor, deverá ser entregue 

pelo aluno, pessoalmente, na Biblioteca do UNIPTAN, em arquivo digital, em formato PDF, 

até o 5º (quinto) dia letivo do semestre subsequente ao da defesa perante a banca 

examinadora.  

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 44 – Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Pró-reitoria de 

Pesquisa e Extensão, Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos coordenação do curso 

de Graduaçao em Fisioterapia.  

 

Art. 45 - Compete ao Colegiado do Curso dirimir as dúvidas referentes à interpretação deste 

conjunto de normas, bem como suprir as suas lacunas, expedindo os atos complementares 

que se fizerem necessários. 

 

Art. 46 – Este Regulamento entra em vigor a partir da sua assinatura e publicação. 

 

1.12 Apoio ao discente 

 

O atendimento psicopedagógico oferecido aos alunos do UNIPTAN (Centro 

Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves) é realizado a partir das necessidades 

educacionais específicas visando os recursos necessários ao aprendizado e as atividades 

desenvolvidas, especialmente em relação ao aproveitamento e postura dos alunos frente às 

mesmas. As ações acontecem em parceria com o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), 

Intérprete de Libras, Professor de Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologias 

Assistivas, docentes e família.  

O atendimento psicopedagógico destina-se aos alunos que apresentam algum tipo de 

dificuldade de aprendizagem e/ou são portadores de necessidades especiais. Durante o 

atendimento ou acompanhamento, são realizadas diversas atividades com o objetivo de 

identificar a natureza da dificuldade, os bloqueios e as potencialidades do aluno. Através do 

diálogo, análise da situação individual e do contexto sociocultural do discente, é possível 

criar estratégias de apoio, motivação, acompanhamento e reorganização da vida escolar 

objetivando sanar ou minimizar os problemas acaso ocorrentes.  

O serviço de atendimento psicopedagógico reorienta a prática pedagógica e os 

professores, quando necessário. Desenvolve atividades motivacionais nas diversas turmas, 

colabora na resolução de conflitos de natureza relacional e atua como um espaço de escuta 

e acolhimento aos discentes. 

 

Encaminhamento ou solicitação 
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O aluno poderá solicitar atendimento através do coordenador do curso, do NAE 

(Núcleo de Apoio ao Estudante), por meio de e-mail específico ou diretamente com a 

Psicopedagoga do curso em questão. Podem ser encaminhados também por professores 

ou coordenadores. 

 

Especificidades de atendimento 

 

Segundo a Constituição Brasileira de 1998, em seu Art. 5º: 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 

 

O UNIPTAN compartilha desse princípio, e busca, por meio de suas ações, a 

manutenção desse direito e garantia fundamental. 

A inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais não se concretiza 

apenas pelo dispositivo legal ou pela simples admissão do aluno no Centro Universitário. A 

inclusão exige mudança de atitude, que vê no outro, para além de um sujeito de direitos, um 

par. Não se deve pensar em inclusão para o outro, mas com o outro, em um permanente 

exercício de respeito à diversidade. 

Além dos serviços de apoio psicopedagógico, a Instituição conta com recursos 

especializados, capacitação de professores, atitudes de acolhimento e criatividade para lidar 

com as situações novas. Para as demandas de identificação simples, como os visuais, 

auditivas, motoras e de locomoção, os recursos didáticos e as formas de atendimento estão 

desenhadas e disponíveis para todos. Para outras de natureza mais complexa, a Instituição 

busca parcerias com serviços especializados, convênio com instituições da área da saúde e 

assistência social.  

 

1.12.1 Atendimento a discentes com necessidades especiais (deficientes físicos, mentais, 

etc.); Lei de Diretrizes Básica da Educação – LDB nº. 9.394/96, Capítulo V da Educação 

Especial 

 

Aos alunos com necessidades especiais é assegurado o acesso, a permanência, o 

percurso com qualidade de ensino e aprendizagem. Por meio da adequação de espaços 
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físicos e recursos específicos, busca-se uma maior apropriação do ambiente institucional, a 

integração junto aos alunos, ao corpo docente e setores administrativos.  

Para além dos aspectos legais, os alunos são bem acolhidos e encaminhados para 

acompanhamento conforme a especificidade de sua necessidade educativa. 

Os discentes com necessidades especiais são amparados na forma da lei, no que 

concerne à criação e adequação de espaços físicos e recursos de acessibilidade 

(estruturação do espaço físico institucional, mobiliários adequados, rampas, banheiros 

adaptados, barras de apoio, TICs para pessoas com necessidades educativas especiais).  

Os alunos recebem acompanhamento psicopedagógico, conforme sua realidade. No 

processo de acolhimento e recepção dos discentes, é realizada uma avaliação prévia da 

situação dos mesmos, suas demandas e necessidades específicas. São realizadas 

anamnese, entrevista familiar informal, entre outros. 

Caso estes alunos não possuam um PDI (Plano de Desenvolvimento Individual), este 

é elaborado a partir da análise da trajetória escolar do aluno. Todas as informações são 

devidamente documentadas com relatórios e laudos. O trabalho de acompanhamento 

psicopedagógico é realizado em parceria com os professores e pais dos alunos. 

Em casos que necessitam de professor de apoio para acompanhamento individual, 

bem como parceria com setores especializados, estes são devidamente providenciados pela 

instituição. 

 

1.12.2 Atendimento a discentes com surdez parcial ou total – Lei 10.436 regulada pelo 

Decreto 5.626/05 

 

Os alunos surdos contam com um trabalho de parceria entre o atendimento 

psicopedagógico e o acompanhamento do intérprete de Libras, objetivando viabilizar o 

acesso aos conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas. 

Conforme as demandas vão surgindo, empenha-se em encontrar formas de 

solucionar os desafios. Para isso são utilizados recursos pedagógicos específicos, 

adaptações de espaços e equipamentos. 

O UNIPTAN garante às pessoas surdas acessibilidade à comunicação nos processos 

seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. Atendendo ao Art. 4º 

da Lei, inclui a Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão, nos cursos de formação 

de professores para a educação básica. 
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A instituição promove capacitações em Libras para os docentes e funcionários, bem 

como dissemina uma cultura de respeito e valorização da pessoa surda, tanto no âmbito 

educacional, quanto fora dele. 

 

1.12.3 Atendimento a discentes com TDAH 

 

O atendimento ao discente com TDAH parte do conhecimento da dimensão do 

transtorno, que pode variar muito de caso. Os alunos adultos portadores de TDAH 

comumente já aprenderam a canalizar o “potencial de energia” que possuem para atividade 

de expressão, comunicação e liderança, bem como a utilizar estratégias para melhor 

concentração. Caso ainda não tenham isto estruturado, são estimulados e desafiados a este 

aprendizado. 

Faz-se uma análise de PDI do discente (caso não tenha, este é construído) e a partir 

daí criam-se estratégias para maior concentração e desenvolvimento de atividades, visando 

um melhor aproveitamento das propostas educacionais.  

 

1.12.4 Atendimento aos alunos com dislexia 

 

O aluno adulto com dislexia traz um histórico de dificuldade de aprendizagem, 

sobretudo de leitura, escrita e interpretação. Às vezes o transtorno é identificado no Ensino 

Superior, haja vista que os estudos sobre a temática são relativamente recentes.  

Não é fácil chegar a um diagnóstico de dislexia. Tanto o diagnóstico quanto o 

tratamento da dislexia devem ocorrer por meio de equipe multidisciplinar, da qual 

participarão, entre outros: educadores, psicólogos, psicopedagogos, médicos e 

fonoaudiólogos. 

  O aluno com dislexia, devido às suas dificuldades de acompanhar o processo de 

aprendizagem em relação aos demais alunos, tende a sentir-se frustrado e, pelo menos uma 

parte deles, pode desenvolver problemas emocionais e comportamentos antissociais, 

marcados pela impaciência ou retraimento, requerendo muito cuidado nas abordagens e 

encaminhamentos.  

O acompanhamento psicopedagógico viabiliza o processo de diagnóstico e 

tratamento. Orienta os professores quanto ao planejamento, ações pedagógicas e 
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avaliativas para estes alunos, considerando o alargamento do tempo como um bom 

caminho. 

Aliando os instrumentos de avaliação, diagnóstico, PDI e anamnese, são criadas 

estratégias psicopedagógicas com o objetivo de auxiliar o aluno durante todo o processo de 

aprendizagem. 

 

1.12.5 Atendimento a discentes com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na 

Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 

 

O UNIPTAN atende ao dispositivo do parágrafo único, que orienta: Em casos de 

comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes 

comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante 

especializado. 

A psicopedagoga orienta e acompanha todo o processo de inserção do aluno no 

ensino superior, o desdobramento das atividades acadêmicas (dificuldades e 

potencialidades) e o processo de avaliação. Conforme as especificidades do autismo, 

colabora na orientação do planejamento e propostas avaliativas desenvolvidas junto ao 

discente.  Atua também como apoio e orientação à família, em um exercício mútuo de 

descobertas e construção de novas possibilidades para o discente autista. 

 

1.13 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 

 

 Os procedimentos formais para avaliação do curso acontecem de forma sistemática 

e organizada. No conjunto, oferecem uma visão bastante ampla a respeito dos pontos 

positivos e negativos da Instituição como um todo e do curso em particular. 

 Tais procedimentos são os seguintes: 

 Avaliação Institucional: o serviço empreendido pela Comissão Permanente de 

Avaliação Institucional é sistematizado e organizado para encaminhamento aos 

setores responsáveis, sendo também as questões pertinentes à estrutura do curso e 

práticas docentes levadas a conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da 

Coordenação de Curso para tomadas de providências. A gestão do curso é realizada 

considerando a autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas 

como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do mesmo, com 
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apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e processo de autoavaliação 

periódica do curso. 

  Ouvidoria: através desse serviço, disponibilizado na forma de atendimento presencial 

em dias e horários específicos, atendimento online via portal institucional e 

atendimento por escrito através de caixas de mensagens distribuídas ao longo dos 

saguões da Instituição, toda a comunidade acadêmica manifesta-se a respeito do 

curso, em quaisquer aspectos. As mensagens colhidas pela Ouvidoria são 

encaminhadas aos setores específicos para análise e pronta-resposta ao solicitante, 

sendo as questões pertinentes à estrutura do curso e práticas docentes levadas a 

conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da Coordenação de Curso em 

questão para tomadas de providências; 

 Os itens que dizem respeito à estrutura do curso em questão e à atuação docente nas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão, estágio curricular, orientação de trabalho de 

conclusão de curso e outros são levados para discussão pelo Núcleo Docente Estruturante, 

que elabora propostas para melhoria do curso e as encaminha ao Colegiado de Curso para 

discussão e, quando é o caso, para alteração de procedimentos. 

As questões que envolvem tomadas de decisão em sentido mais amplo são 

encaminhadas à Reitoria e, quando se aplica, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

seguindo-se o trâmite interno estabelecido para tal. 

 

1.14 Atividades de tutoria 

 

Os cursos ofertados pelo UNIPTAN, mesmo aqueles da modalidade presencial, 

oferecem disciplinas na modalidade a distância, conforme regulamentado pela Portaria nº 

1.134, de 10 de outubro de 2016. Para esses conteúdos, prezando pela qualidade do ensino 

proporcionado aos discentes e em atendimento ao Art. 1º, são disponibilizadas atividades 

de tutoria. 

Essas disciplinas são gerenciadas pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD), que 

é responsável por acompanhar toda a logística de desenvolvimento das disciplinas. O NEAD 

é composto pelo coordenador, pela equipe de TI, pelos tutores e monitores. O coordenador 

atende presencialmente os alunos em suas dúvidas relacionadas ao desenvolvimento das 

disciplinas ofertadas na modalidade EaD. Esse profissional é responsável por fazer uma aula 

inaugural em todo início de semestre, apresentando aos alunos que estão matriculados em 

disciplinas 100% on-line a estrutura e o desenvolvimento de tais disciplinas. Além disso, 
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junto com a equipe do departamento de Tecnologia da Informação (TI) da instituição, é 

responsável pela organização dos agendamentos e aplicação das provas finais realizadas 

nos Laboratórios de Informática.  

Os tutores são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no AVA. Entre suas responsabilidades está a moderação dos 

Fóruns de Discussão, proporcionando a interação entre os próprios alunos e entre aluno e 

tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas opiniões, construir argumentos e revisar 

conceitos. Os tutores respondem a eventuais dúvidas e fazem suas considerações a respeito 

das discussões.   

Cabe ao tutor mediar o processo pedagógico junto aos estudantes, assim como o 

domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar 

os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando 

o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos. O tutor 

atua, também, como mediador na preparação dos alunos para o pensar, por meio da 

estimulação das capacidades investigadoras dos discentes. Ele participa do processo de 

avaliação do material didático, a cada final de disciplina, objetivando contribuir com o 

aperfeiçoamento de todo o material. 

A partir de 2020/2, as disciplinas on-line passaram a oferecer aos alunos encontros 

síncronos semanais com os tutores. Esses encontros são momentos de complementação e 

discussão do conteúdo, de esclarecimento de dúvidas relacionadas às atividades, de 

aproximação entre alunos e tutores.  

            Outro ator fundamental nas disciplinas ofertadas a distância é o monitor. Esse é um 

suporte técnico presencial oferecido pelo UNIPTAN. O monitor insere a presença humana 

no contexto das tecnologias de informação, facilitando o acesso ao ambiente virtual de 

aprendizagem e garantindo a utilização completa das ferramentas disponibilizadas, tornando 

a EAD um processo menos solitário e mais comunitário, aumentando, assim, a adesão do 

estudante ao sistema. Cabe à monitoria presencial, além de atender aos estudantes, orientar 

quanto ao acesso ao material disponibilizado na plataforma e agendamento da prova 

presencial obrigatória. 

            Além da oferta de monitoria, profissionais de TI estão à disposição dos alunos na 

Instituição para auxílio e orientação sobre acesso ao AVA e uso das tecnologias disponíveis. 

            As atividades de tutoria e monitoria são avaliadas periodicamente pelos estudantes 

e equipe pedagógica do curso. Essa avaliação acontece enquanto a disciplina está em 

andamento e ao ser finalizada, o que embasa a coordenação do curso para a tomada de 



113 
 

 
 

decisões. Tais decisões englobam, entre outras, adaptações e mudanças na forma de 

condução das disciplinas, atualizações do material didático e do AVA. Essas medidas, 

corretivas e de aperfeiçoamento, podem acarretar alterações tanto em disciplinas em 

andamento quanto no planejamento de atividades futuras. 

 

1.15 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria 

 

O tutor tem um papel extremamente importante no ensino semipresencial e a 

distância e possui função pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato 

de o ensino em um espaço virtual ter características específicas, como as variações do 

espaço de ensino, que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em 

condições de igualdade na comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo 

para entrar em sala de aula a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na 

construção do conhecimento. Nesse contexto, o papel do tutor deve ser de um integrador, 

colega, facilitador, inspirador de confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção 

do conhecimento.  

            O tutor deve, portanto, ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o 

estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. 

            Para tanto, são requisitos de titulação e experiência profissional para atuação no 

corpo de tutores: 

- Requisitos de Titulação: ter formação na área específica da disciplina. Alguns casos de 

formação em áreas correlatas poderão ser analisados em conjunto entre coordenação de 

curso e Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos. 

- Experiência profissional: experiência de, no mínimo, 1 ano em educação a distância como 

técnico, tutor ou professor. 

            Os tutores passam por capacitações que os habilitam para atuarem nas atividades 

de tutoria. As capacitações proporcionam o aperfeiçoamento dos conhecimentos científicos, 

tecnológicos e profissionais necessários para atuação no ensino a distância e no ambiente 

virtual de aprendizagem. Periodicamente, discentes e equipe pedagógica do curso avaliam 

os tutores para detecção da necessidade de novas capacitações.  

            O UNIPTAN, ao final de cada semestre letivo, oferece capacitações com temáticas 

direcionadas às metodologias ativas de aprendizagem, por meio das quais os tutores têm a 

possibilidade de aperfeiçoar suas práticas pedagógicas. Esse aperfeiçoamento pedagógico 
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possibilita a elaboração de aulas mais práticas, criativas e inovadoras, que priorizam a 

proatividade, colaboração e cooperação entre discentes, auxiliando diretamente no processo 

ensino-aprendizagem, resultando em permanência e êxito nos conteúdos curriculares do 

curso. 

 

1.16 Tecnologias de informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-aprendizagem 

 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-

aprendizagem reflete uma nova forma de expressão do pensamento e interação, a 

incorporação desses recursos à educação. Sua aplicação é objeto de investigação não 

apenas como um meio para ensinar conteúdos específicos de disciplinas, mas 

principalmente pelos processos cognitivos, sociais e científicos que suscitam. 

Dessa forma, a Instituição exige um conhecimento holístico da realidade. Possui um 

contínuo processo de melhoria da sua infraestrutura, com o objetivo de oferecer laboratórios 

bem equipados e de alta qualidade, equipamentos compatíveis com a boa qualificação de 

seu alunado, aparelhagem que proporcione atividades de ensino, pesquisa e extensão de 

destaque na região. Tudo isso em consonância com o perfil de formação dos cursos 

abarcados pelo UNIPTAN, potencializando a interdisciplinaridade em busca de um 

conhecimento prático e científico. 

Destaca-se, nesse processo, a existência de quatro Laboratórios de Informática e 

uma sala dedicada exclusivamente a Metodologias Ativas de Aprendizagem. Nesses 

espaços, o alunado aprimora seus conhecimentos práticos em consonância com a teoria 

aprendida através de disciplinas teóricas específicas da estrutura curricular do curso, além 

de utilizar esses espaços com o acompanhamento de profissionais para a realização de 

trabalhos e pesquisas em outras disciplinas. Destaca-se que um dos laboratórios de 

Informática tem como diferencial a viabilização de atividades vinculadas a tecnologias de 

informação e comunicação em todas as salas de aula da instituição devido a sua mobilidade 

facilitada. 

Refletindo como a utilização de recursos de aprendizagem em sala de aula pode ser 

benéfica no processo de aprendizagem de seus alunos, o UNIPTAN busca oferecer salas 

de aula personalizadas, com equipamentos tecnológicos que propiciam aulas dinâmicas, 

com a possibilidade de complementação com textos, vídeos, desenhos, recurso de 

marcação e áudio de boa qualidade. Um dos recursos tecnológicos disponibilizados em 

algumas salas de aula é a lousa interativa, que fica conectada a um computador e um 
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projetor multimídia. As salas que possuem esse recurso tecnológico estão adaptadas para 

aulas interativas, baseadas em atividades ativas e colaborativas de aprendizagem, com 

assentos capazes de se transformar em mesas para trabalhos em grupos. 

Além dessas salas de aula e laboratórios equipados com projetores multimídia e 

computadores, a Instituição, com o compromisso de proporcionar aos seus alunos um ensino 

de qualidade, disponibiliza projetores multimídia em todas as salas de aula. Com todas as 

salas equipadas com recursos tecnológicos de projeção, é possível que professores 

conectem seus computadores pessoais durante as aulas, dinamizando e personalizando 

cada vez mais o aprendizado dos alunos.  

Além dos ambientes supracitados, a Instituição disponibiliza uma área na Biblioteca 

com computadores dispostos em bancadas com cadeiras disponíveis para acesso a alunos 

e usuários desse espaço acadêmico. A Instituição disponibiliza também terminais de 

computador distribuídos em seus saguões, para utilização livre dos discentes, incluindo o 

uso para acesso ao Sistema RM (consultas de notas, frequências, etc.). 

           Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem 

a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada 

por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem conectar-se notebooks, 

smartphones, celulares e similares.  

           Entre as redes sociais utilizadas nos processos de gestão e de ensino-aprendizagem 

no UNIPTAN tem grande destaque a utilização dos contatos via grupos de WhatsApp e 

postagens/comentários através do Facebook e Instagram institucionais e por curso. 

 

1.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado pelo UNIPTAN é o Canvas, uma 

plataforma de fácil utilização e que permite a disponibilização de conteúdos, a aplicação de 

atividades diversificadas – como fóruns, envio de arquivos, vídeos, áudios, etc. – a utilização 

de chats, o envio de avisos e mensagens, tudo isso promovendo a interação entre 

professores e alunos e significando o processo de ensino-aprendizagem.  

            Repensando as metodologias de ensino utilizadas diariamente e prezando pela 

qualidade do ensino proporcionado aos discentes, o UNIPTAN busca agregar maior 

conhecimento e tornar o dia a dia das aulas mais dinâmico, além de proporcionar uma 

quebra do paradigma professor-aluno, uma vez que a velocidade da construção do 
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conhecimento favorece a complementação desses personagens que, cada vez mais, 

aprendem juntos. Nesse contexto, o Curso de Fisioterapia oferece disciplinas na modalidade 

a distância, conforme regulamentado pela Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016. 

            Nessas disciplinas na modalidade a distância, o Canvas é utilizado com o objetivo 

de estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação 

disponível, sendo os tutores os responsáveis pela orientação adequada, pelo 

acompanhamento e pelo estímulo constante pelo aprendizado de qualidade.  

O AVA é uma ferramenta que auxilia no gerenciamento de conteúdos ofertados na 

modalidade a distância e permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes. 

Nesse ambiente, é disponibilizado todo o conteúdo eletrônico necessário para cursar as 

disciplinas ofertadas na modalidade a distância, assim como todas as atividades que devem 

ser desenvolvidas.   

O Canvas foi estruturado de forma a proporcionar ao estudante autonomia e 

responsabilidade. Autonomia para decidir qual o melhor momento para estudar – uma vez 

que se trata de um ambiente on-line, que pode ser acessado de qualquer lugar e a qualquer 

momento -, o que implica em liberdade, mas também em responsabilidade. Liberdade para 

escolher o melhor horário e responsabilidade para escolher este horário e aproveitá-lo 

produtivamente.  

Nesse sentido, o Canvas para a modalidade EaD oferece: 

 Materiais de apoio: cartilha de participação em Fórum, dúvidas frequentes, agenda 

das disciplinas on-line, dicas sobre segurança na internet, entre outros. 

 Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos de cada 

conteúdo disponibilizado no ambiente virtual. 

 Links das gravações dos momentos síncronos entre tutores e alunos. 

 Fóruns de discussão: espaço em que os alunos podem interagir para discutir sobre 

um tema específico. Os alunos emitem suas opiniões e formam argumentos, e os 

tutores fazem considerações a respeito das discussões, tendo como objetivo 

direcionar e contribuir com as discussões dos alunos.  

 Simulados: questões de múltipla escolha, por meio das quais os alunos podem testar 

os conhecimentos adquiridos em cada unidade de estudo. 

 Atividades: espaço para envio de atividades avaliativas, sendo permitido o envio de 

arquivos e campo específico para inserção de comentários. Este espaço pode ser 
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configurado com datas para envio das atividades, sendo desabilitado 

automaticamente após o prazo definido para envio. 

 Calendário: espaço dedicado à exibição de atividades que devem ser cumpridas pelo 

aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das atividades. 

 Caixa de Entrada: permite o envio de mensagens individuais para tutor, coordenador 

ou para um aluno da sua turma. Esse é um canal que deve ser utilizado para 

finalidades específicas, pois o melhor meio de interação com a turma é pelos fóruns. 

 Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao AVA, como 

funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso, crítica ou alguma sugestão. 

 Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de 6.700 títulos 

em várias áreas do conhecimento. 

As imagens a seguir ilustram o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas para as 

disciplinas da modalidade a distância. 

 

 

Página de login e senha para acesso ao Canvas 
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Página inicial do aluno ao acessar o Canvas 

 

            Visualização do aluno ao acessar uma disciplina da modalidade a distância 
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Visualização do aluno ao acessar os módulos da disciplina da modalidade a distância 

 

Além das disciplinas ofertadas na modalidade a distância, o Curso de Fisioterapia 

também oferece disciplinas híbridas, as quais são compostas de uma parte presencial e uma 

parte em e-learning. A disciplina híbrida é distribuída em 4 módulos, cujos conteúdos são 

disponibilizados no Canvas para estudo prévio do aluno. O objetivo é que o aluno se prepare 

para os encontros presenciais com o professor da disciplina, estudando esses conteúdos e 

realizando os exercícios referentes a cada módulo também disponibilizados no AVA.   

O Canvas para as disciplinas híbridas oferece: 

 Materiais de apoio: critérios de avaliação, vídeos de como fazer as atividades 

propostas (estudos de caso, handouts, mapas mentais, portfólios). 

 Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos de cada 

conteúdo disponibilizado no ambiente virtual. 

 Atividades: exercícios de autocorreção, que compõem a nota do aluno. 

 Calendário: espaço dedicado à exibição de atividades que devem ser cumpridas pelo 

aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das atividades. 

 Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao AVA, como 

funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso, crítica ou alguma sugestão. 
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 Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de 6.700 títulos 

em várias áreas do conhecimento. 

As imagens a seguir ilustram o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas para as 

disciplinas híbridas (o acesso ao Canvas e às disciplinas híbridas se dá da mesma forma 

como nas disciplinas da modalidade a distância, conforme apresentado anteriormente). 

 

Visualização do aluno ao acessar uma disciplina híbrida 
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Visualização do aluno ao acessar os módulos da disciplina da modalidade a distância 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem possuem uma posição de destaque como 

ferramentas potencializadoras do processo de aprendizagem. Nesse contexto, torna-se de 

suma importância a realização de avaliações periódicas sobre seu funcionamento, assim 

como dos conteúdos nele disponibilizados. Tais avaliações produzem insumos para que 

ações sejam tomadas, visando à melhoria tanto do ambiente virtual quanto dos conteúdos 

de cada disciplina. Além, os insumos produzidos pelas avaliações podem resultar em 

direcionamentos para novas capacitações de professores e tutores.  

 O AVA foi estruturado de modo que os conteúdos estejam acessíveis para todos os 

envolvidos no processo, tanto para os alunos quanto para professores, tutores e demais 

agentes. Acessibilidade significa disponibilizar a informação e os serviços em diversos 

formatos para que todos possam compreender e utilizá-la de forma autônoma, isto é, sem 

ter de recorrer a terceiros.  
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 A acessibilidade metodológica, que é aquela relacionada à inexistência de barreiras 

nos métodos e técnicas de estudo, está assegurada pelo fato de o material didático estar 

disponível em diversos formatos, como texto, vídeo, áudio, e ser acessado por meio da 

Internet, de modo que, independente do estilo de aprendizagem, o aluno tenha a 

oportunidade do acesso ao conhecimento.  

 Já a acessibilidade instrumental, relacionada a barreiras nas ferramentas de estudo, 

está assegurada pelo fato de o AVA estar acessível a partir de qualquer equipamento 

eletrônico, desde que disponha de um browser e se encontre conectado à Internet.  

 E a acessibilidade comunicacional, relacionada a barreiras de acessibilidade digital, 

está assegurada pelo fato de que todos os materiais em formato textual possuem fontes e 

tamanhos adequados, com a possibilidade de aumento da fonte diretamente pelo 

navegador, assim como os conteúdos em formato de áudio e vídeo.  

 

1.17.1 O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) no período de pandemia 

 

Com o reconhecimento da situação de pandemia, o Governo Brasileiro, por meio do 

Ministério da Educação, editou as Portarias n° 343/2020 e 345/2020, estabelecendo medidas 

a serem adotadas pelas instituições de educação superior durante o período de ações 

emergenciais de saúde pública, permitindo optar-se pela substituição das atividades 

presenciais, exceto as práticas profissionais e de laboratório, por atividades realizadas na 

modalidade de educação a distância ou por meio de aprendizagem remota; ou a suspensão 

das atividades e readequação de seus calendários acadêmicos, com a reposição dos dias 

não cumpridos durante o período de suspensão.  

Nesse contexto, o UNIPTAN implantou o REAR (Regime Especial de Atividades 

Remotas), em consonância com uma das possibilidades amparadas pela legislação acima, 

após rápido e minucioso levantamento das melhores opções disponíveis.  As atividades 

remotas (presença de forma virtual do professor na casa do aluno no horário exato da aula 

presencial e na mesma frequência com que elas aconteciam, ministrando aulas expositivas 

com slides, promovendo discussões sobre vídeos e textos, aplicando exercícios individuais, 

em grupo e atividades avaliativas) não devem ser confundidas com a modalidade de ensino 

a distância (EaD), tendo em vista que tal modalidade se caracteriza pela disponibilização de 

conteúdos em uma ambiente virtual de aprendizagem para acesso assíncrono do aluno, ou 

seja, sem a intermediação concomitante do professor. O aluno tem a autonomia para 
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avançar nos conteúdos conforme seu tempo e ritmo. O professor, no papel de tutor, faz 

intervenções, corrigindo atividades e promovendo discussões em fóruns. Por outro lado, o 

REAR promove a interação aluno-professor  de modo síncrono, nos horários 

preestabelecidos para a aula e suas atividades, conforme descrito acima, são perfeitamente 

válidas para as situações em que se pretenda resguardar a saúde pública, como se 

verifica no disposto no Decreto-Lei n° 1.044/1969, que estabelece a possibilidade de 

tratamento diferenciado, com regime de exercícios domiciliares em substituição à exigência 

de comparecimento às aulas.   

Em total consonância com tais normativas, o UNIPTAN imediatamente passou a 

utilizar soluções de tecnologia que têm permitido a continuidade das atividades de ensino, 

com manutenção da metodologia de ensino diferenciada adotada em seus cursos, além da 

possibilidade de interação síncrona (em tempo real) e assíncrona (gravação das aulas) entre 

professores e alunos. Duas ferramentas, em especial, foram adotadas para a condução do 

REAR, quais sejam, o Canvas (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e o Zoom (aplicativo de 

videoconferência).  

Assim, o Canvas, que já era utilizado nas disciplinas da modalidade a distância e na 

disciplinas híbridas, teve sua utilização ampliada a todas as disciplinas teóricas para a 

disponibilização de conteúdos diversificados, atividades avaliativas e a gravação das aulas 

síncronas. Todos os professores de disciplinas teóricas passaram a ter acesso às 

ferramentas de interação, de atividades, testes, criação de módulos, etc. Se antes o acesso 

ao Canvas era restrito aos alunos e professores/tutores de disciplinas da modalidade a 

distância e híbridas, com o REAR, esse acesso alcançou 100% dos alunos do UNIPTAN e 

100% dos professores de disciplinas teóricas. 

Assim, o Canvas hospeda as disciplinas, cujas aulas síncronas ocorrem por meio do 

Zoom, que permite não só a interação simultânea entre professor e aluno, mas também o 

compartilhamento de tela, a aplicação de atividades em grupos e diagnósticos em tempo 

real.       

O Zoom consiste em um aplicativo de videoconferência que possibilita encontros 

virtuais (chamados de reuniões ou, no nosso caso, de aulas) com outras pessoas e permite 

a gravação desses encontros para visualização posterior. Para a utilização desse aplicativo 

nas aulas síncronas, os professores receberam uma licença de uso ilimitado e acesso a 

todas as ferramentas do Zoom. Dessa forma, com o Zoom hospedado dentro do Canvas, o 

professor agenda sua aula, gerando um link de acesso para os alunos, os quais, ao entrarem 

na disciplina dentro do AVA, conseguem ter acesso imediato à aula síncrona. Caso o aluno 
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não consiga assistir ao momento “ao vivo”, ele pode assistir à gravação da aula que fica 

salva em nuvem. 

 As imagens a seguir mostram como se dá o acesso ao Zoom dentro do Canvas e 

alguns recursos que ele possui. 

 

Acessando a aula no Zoom 

 

 

Página inicial da conferência Zoom 
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Alguns recursos do Zoom 

 

Tanto o Zoom quanto o Canvas podem ser utilizados pelo computador e pelo celular, 

o que facilita o acesso dos alunos às atividades e às aulas síncronas.  

 

1.18 Material didático 

 

O material didático disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem, tanto das 

disciplinas na modalidade a distância quanto das disciplinas híbridas, foi pensado e 

construído para permitir, além de interação, o enriquecimento do aprendizado dos discentes. 

Para isso, o UNIPTAN optou por convidar professores específicos de cada disciplina para a 

elaboração do material.  

Nesse sentido, o material didático foi produzido de acordo com as ementas e planos 

de ensino dos cursos presenciais, prezando pela qualidade e aprofundamento do conteúdo 

disponibilizado.  

            As disciplinas ofertadas na modalidade a distância possuem a mesma estrutura 

(conforme ilustra a figura abaixo), organizadas em 04 módulos que foram pensados e 

planejados em 20 semanas de estudo. Cada módulo foi desenhado com 5 aulas e um fórum 

de discussão temático para interação entre os alunos. Assim, cada aula é composta por 3 

diferentes objetos de aprendizagem, sendo eles: um arquivo em PDF com o conteúdo da 

aula, um vídeo e um simulado (04 exercícios de autocorreção). Ainda na disciplina, os alunos 
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realizam 01 atividade dissertativa e 01 simulado para prova (referente aos 2 primeiros 

módulos) e 01 prova no final do semestre letivo. Os encontros síncronos semanais com os 

alunos possibilitam que o conteúdo da disciplina seja enriquecido semanalmente, a partir da 

disponibilização da gravação desses encontros e materiais novos utilizados pelos tutores. 

 

  

Estrutura das disciplinas ofertadas na modalidade a distância 

  

            Os objetos de aprendizagem foram preparados buscando aproximar ao máximo o 

ensino a distância ao ensino presencial, com um material dinâmico e interativo, que se 

alterna entre vídeos, textos e imagens. Tanto os textos quanto os vídeos foram preparados 

pelos professores responsáveis, utilizando uma linguagem amigável e tranquila. Conforme 

mencionado, em cada aula é disponibilizado um simulado, composto por 04 questões 

objetivas que destacam os pontos principais do conteúdo. São exercícios que reforçam e 

revisam os conteúdos e as teorias trabalhadas, por meio dos quais os discentes têm a 

oportunidade de testar os conhecimentos adquiridos, uma vez que ao identificarem uma 

alternativa de resposta, o AVA automaticamente faz a correção, assinalando a resposta 

correta para o questionamento.  

            Quanto às disciplinas híbridas, elas possuem a seguinte estrutura: 04 módulos, que 

foram pensados e planejados em 20 semanas de estudo. Cada módulo foi desenhado com 

5 semanas, que são compostas por diferentes objetos de aprendizagem (texto, vídeo, game, 

simulação, etc.), 04 exercícios de autocorreção (um em cada módulo) e 01 conjunto de 

atividades-padrão propostas ao final de cada semana. O conteúdo disponibilizado no AVA 
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para os alunos pode ser complementado pelo professor da disciplina, que tem total liberdade 

para inserir novos objetos de aprendizagem. 

 

Estrutura das disciplinas híbridas 

 

Conforme mencionado, as disciplinas híbridas são compostas de uma parte 

presencial e do e-learning. Os objetos de aprendizagem são disponibilizados no AVA por 

módulo para que o aluno possa estudar e promover sua autoaprendizagem de modo 

independente e responsável. O objetivo é que o conteúdo seja trabalhado previamente pelos 

alunos para que, nos momentos presenciais, dúvidas sejam dirimidas, discussões sejam 

geradas, atividades práticas sejam promovidas. Os exercícios disponibilizados ao fim de 

cada módulo possibilitam a revisão e verificação da aprendizagem e são programados para 

que o próprio Canvas faça a correção e dê o resultado imediato ao aluno. 

Sabendo o quão importante é a teoria nesse processo de ensino-aprendizagem, o 

material disponibilizado no AVA, tanto nas disciplinas on-line quanto nas híbridas, teve como 

base livros que estão disponíveis na Biblioteca Virtual ou diretamente no site da Instituição.  

O material, após elaborado, é validado por docentes e tutores que possuem 

conhecimentos na área específica. Ao final de cada oferta, é solicitado que os alunos avaliem 

o material, os tutores e o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Com o resultado dessa 

avaliação é possível detectar pontos de melhoria para as próximas ofertas, como falhas nos 

recursos de tecnologia, abrangência dos conteúdos disponibilizados, necessidade de novas 

capacitações de tutores e sugestões de melhoria no processo. 
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1.18.1 O material didático no período de pandemia 
 

 Com a instauração do REAR no período da pandemia e a migração de todas as 

disciplinas teóricas para o Canvas, a produção e oferta de material didático passou a ser 

feita no/pelo AVA. Cada professor configura sua disciplina, disponibilizando os conteúdos 

por eles produzidos, links de sites relevantes, artigos científicos, etc., além de, conforme já 

dito, deixarem gravadas as aulas síncronas para posterior acesso dos alunos. 

As disciplinas no REAR têm uma estrutura mínima preestabelecida pelo UNIPTAN, 

conforme imagens a seguir, mas o professor tem total liberdade para “alimentar” a disciplina 

com os conteúdos que desejar. 

 

 

Página inicial das disciplinas com a apresentação do Plano de Ensino 
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Módulos por aula, com apresentação do objetivo da aula, os conteúdos e possíveis atividades 

 

Também a biblioteca virtual está disponível para a complementação e produção do 

material didático, com mais de 6.700 títulos em várias áreas do conhecimento. 

 

1.19 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem 

 

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem utilizados no Curso de Fisioterapia do UNIPTAN atendem à concepção do 

Curso definida neste Projeto Pedagógico. Eles permitem a autonomia, desenvolvimento e 

aprimoramento do corpo discente no âmbito do ensino, de forma contínua e efetiva, 

resultando em informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes através do 

Portal Educacional, que é o meio de comunicação básico entre a IES e os discentes. 

Os mecanismos de avaliação estabelecidos garantem a sua natureza formativa, 

sendo adotadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função das 

avaliações realizadas, as quais são empreendidas no âmbito do Núcleo Docente 

Estruturante, Colegiado de Curso e Comissão Permanente de Avaliação. 
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Em termos mais objetivos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, o 

Regimento do UNIPTAN, em seu artigo 230, prevê os seguintes procedimentos e requisitos 

dentro do processo de avaliação de conteúdos das disciplinas ministradas em seus diversos 

cursos, na modalidade presencial: 

O UNIPTAN distribui, ao longo de cada período letivo, 100 pontos por disciplina, 

seguindo regime próprio abaixo apresentado. 

 

 I - Cada período letivo é organizado em duas etapas, que ocorrem sequencialmente. 

II – Em cada etapa é ministrada a metade dos dias letivos previstos para aquele semestre, 

assim como é distribuída a metade dos pontos previstos para o período (50 pontos por 

etapa). 

III - A nota mínima a ser alcançada pelos alunos para aprovação na disciplina é de 70% 

(setenta por cento) dos pontos distribuídos. 

IV - Após a aplicação das atividades avaliativas, os professores têm um prazo de 7 (sete) 

dias para entregar aos alunos essas atividades devidamente corrigidas. 

V - Caso discorde da correção, o aluno tem o prazo máximo de 3 (três) dias letivos para 

solicitar sua revisão, junto à Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos. 

VI - O aluno que perder uma avaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, mediante 

um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em até 3 

(três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

VII - Caso o aluno não consiga, ao final de cada uma das duas etapas, obter em quaisquer 

disciplinas os 35 (trinta e cinco) pontos correspondentes à média, ele terá direito a uma 

reavaliação da(s) etapa(s) correspondente(s), no valor de 50 (cinquenta) pontos, 

prevalecendo a maior nota obtida pelo aluno, não ultrapassando, para fim de registro, os 

70% (setenta por cento) de pontos da etapa. 

VIII - A prova de reavaliação será aplicada ao final de cada uma das etapas, em horário fora 

do calendário escolar, previamente estabelecido pelo professor da disciplina. 

IX – O aluno que perder qualquer reavaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, 

mediante um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em 

até 3 (três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

X - Persistindo a reprovação, caso o aluno comprove ter sido prejudicado em decorrência de 

situações especiais, ele poderá encaminhar à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos 



131 
 

 
 

pedido de avaliação especial, no valor de 100 (cem) pontos, em substituição às notas das 

primeira e segunda etapas. Uma vez que a solicitação seja deferida pela Diretoria, a 

Coordenação de Curso se incumbirá de marcar data e horário para aplicação da avaliação, 

sendo vedada ao aluno qualquer possibilidade de realização da avaliação em outra data. 

Como resultado final, prevalecerá a maior nota. 

XI – A matéria cobrada na avaliação especial abrangerá o conteúdo lecionado em todo o 

semestre letivo, e o aluno precisará obter nota mínima de 70 (setenta) pontos para 

aprovação. 

XII – No caso exclusivo de a Instituição não ofertar, durante 1 (um) ano letivo, alguma 

disciplina em que o aluno esteja reprovado e apto para cursá-la, o UNIPTAN poderá ofertá-

la na modalidade de dependência. Para tal, o aluno deverá matricular-se regularmente na 

disciplina, submeter-se normalmente ao processo avaliativo, ficando isento, porém, da 

frequência, que será substituída por orientações e explicações individualizadas pelo 

professor.  

Adicionalmente, a Resolução nº 001 de 30 de janeiro de 2019 do CONSEPE 

(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) estabelece pequenas alterações no sistema de 

avaliação, conforme descrito a seguir: 

 

1º) De acordo com discussão e aprovação do CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão, em sua 38ª reunião extraordinária ocorrida no dia 04/12/2018, o sistema de 

avaliação dos cursos de graduação (exceto Medicina), a partir do 1º semestre de 2019, 

vigorará de acordo com o seguinte: 

 

i) o semestre letivo continuará valendo 100 (cem) pontos, dividido em 2 (duas) etapas 

valendo 50 (cinquenta) pontos cada (exceto nas disciplinas on-line, cuja especificidade será 

apresentada a seguir);  

ii) a primeira etapa constituir-se-á de uma avaliação escrita com o valor de 30 (trinta) pontos 

e atividades a serem aplicadas pelo professor de cada disciplina perfazendo 20 (vinte) 

pontos;  

iii) a mesma distribuição aplicar-se-á à segunda etapa;  

iv) para aprovação no semestre, o aluno deverá continuar apresentando o rendimento 

mínimo de 70 (setenta) pontos;  
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v) os alunos que obtiverem rendimento semestral igual ou superior a 40 (quarenta) pontos e 

inferior a 70 (setenta) pontos serão submetidos a um exame especial com um total de 100 

(cem) pontos, abrangendo todo o conteúdo do semestre;  

vi) a nota final do aluno em situação de exame especial será composta por este resultado 

mais a nota anterior total do semestre, dividido por 2 (dois), sendo a média para aprovação, 

excepcionalmente nesse caso, fixada em 60 (sessenta) pontos. 

 A imagem a seguir, sistematiza esse processo de avaliação: 

 

Procedimentos de acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

  

As disciplinas híbridas possuem a mesma distribuição de pontos por etapa 

apresentada acima, mas os procedimentos de acompanhamento e avaliação do processo 

de ensino-aprendizagem possuem algumas especificidades, quais sejam: 
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I. em cada etapa (N1 e N2), 5 pontos são distribuídos em exercícios de autocorreção 

no CANVAS;  

II. na N1, 15 pontos são distribuídos livremente pelo professor em atividades por ele 

elaboradas e 30 pontos são atribuídos a avaliações;  

III. na N2, dos 15 pontos de atividades, 5 pontos devem ser atribuídos a 3 dentre 

todas as atividades disponibilizadas no Canvas ao final de cada semana de 

estudo; e os 10 pontos restantes são distribuídos livremente pelo professor em 

atividades por ele elaboradas; 

IV. na N2, 30 pontos também são atribuídos a avaliações. 

A imagem a seguir ilustra esses procedimentos: 

 

 

Procedimentos de acompanhamento e avaliação das disciplinas híbridas 

 

As disciplinas ofertadas na modalidade a distância possuem procedimentos de 

acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem específicos.  

A N1 é composta por 40 pontos, assim distribuídos: 

I. 10 pontos de atividades de autocorreção no AVA distribuídos em 10 atividades 

valendo 1 ponto cada. 

II. 15 pontos de fóruns de discussão distribuídos em 2 Fóruns valendo 7,5 pontos 

cada. 

III. 15 pontos de atividade dissertativa a ser desenvolvida pelo aluno, postada no 

AVA e corrigida pelo professor tutor. 



134 
 

 
 

A N2 é composta por 60 pontos, assim distribuídos: 

I. 10 pontos de atividades de autocorreção no AVA distribuídos em 10 atividades 

valendo 1 ponto cada. 

II. 15 pontos de fóruns de discussão em 2 Fóruns valendo 7,5 pontos cada. 

III. 5 pontos de 1 atividade de autocorreção, com 10 questões, revisional para a 

avaliação final. 

IV. 30 pontos de avaliação, com 20 questões, sem consulta a ser realizada no AVA, 

porém a realização será nas dependências da instituição e com conteúdo de 

todo curso (enquanto estamos no REAR a avaliação não é feita nas 

dependências da instituição). 

A figura a seguir sintetiza essas informações: 

 

 

Procedimentos de acompanhamento e avaliação das disciplinas on-line 

 

Tanto nas disciplinas híbridas quanto nas disciplinas na modalidade a distância, os 

alunos que obtiverem rendimento semestral igual ou superior a 40 (quarenta) pontos e 

inferior a 70 (setenta) pontos serão submetidos a um exame especial com um total de 100 

(cem) pontos, abrangendo todo o conteúdo do semestre. A nota final do aluno em situação 

de exame especial será composta por este resultado mais a nota anterior total do semestre, 

dividido por 2 (dois), sendo a média para aprovação, excepcionalmente nesse caso, fixada 

em 60 (sessenta) pontos. 
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1.20 Número de vagas 

 

O Curso de Graduação em Fisioterapia oferece 100 (cem) vagas anuais, distribuídas 

em dois semestres. A criação do curso se baseia na autonomia do UNIPTAN como Centro 

Universitário, conforme credenciamento do MEC, Portaria nº 894 de 25/07/2017, publicada 

no Diário Oficial da União em 26/07/2017. 

 Segundo o CREFITO (2018), nos 843 municípios de Minas Gerais, existem 24.137 

fisioterapeutas, 3.393 clínicas de fisioterapia, 1.261 consultórios da área, 1.971 terapeutas 

ocupacionais, 357 clínicas e 61 consultórios de terapia ocupacional. Apesar desses 

números, a rede pública do Estado sofre com déficit de fisioterapeutas, principalmente nas 

Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Minas Gerais possui cerca de 28 mil leitos, sendo 

4.100 deles de UTI, necessitando no mínimo de 980 fisioterapeutas (CREFITO 4, 2019).  

 No contexto Regional, a cidade de São João del-Rei conta com 36 serviços de 

fisioterapia e 144 fisioterapeutas cadastrados, segundo informações do site do Conselho 

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais (CREFITO-4), sendo que 

poucos deles atuam diretamente no Sistema Público de Saúde, para ser mais exato, apenas 

10 fisioterapeutas, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de São João del-

Rei. Considerando-se a população atual registrada pelo último Censo, 90.082 habitantes, o 

número de profissionais é inferior à demanda regional (um profissional de fisioterapia para 

cada 9.008,2 habitantes na rede do SUS), configurando o quadro que justifica o número de 

vagas ofertadas pelo UNIPTAN. 

 

1.21 Integração com as redes públicas de ensino 

 

 Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.22 Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS) 

 

O curso de fisioterapia do UNIPTAN apresenta integração com o sistema de 

saúde local e regional e o SUS formalizada, sendo a relação aluno/docente, atendendo 

aos princípios éticos da formação e atuação profissional, obedecendo a legislação. 

O Curso de Fisioterapia do UNIPTAN contempla em seu corpo docente 

professores capacitados e com fortes vínculos na rede pública de saúde do município. 
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Há um grande envolvimento dos discentes e demais professores nas atividades 

que ocorrem no município, no desenvolvimento de projetos de educação em saúde, 

visitas técnicas, participações em feiras de saúde e outros assuntos, além de 

conseguirem efetuar a transposição didática dos conteúdos à realidade, fazendo com 

que o aluno seja crítico, criativo, relacione o conteúdo teórico-prático e desenvolvam 

ações voltadas às necessidades de saúde da população assistida. 

O UNIPTAN, conta com convênios para prestar os serviços de Fisioterapia para 

o Município de São João del Rei (SJDR) e seus arredores. Os locais onde os estágios 

são realizados variam em função do número de acadêmicos matriculados nas 

disciplinas, mas a rol de campos ofertados é dada de seguinte maneira: Estratégias de 

Saúde da Família (ESFs de SJDR) em Sr. Dos Montes, Tejuco 802 e 803, São Geraldo 

e Bela Vista, Bom Pastor e PIO XII, CEAE/Viva Vida (bairro: Fábricas), Centro de 

Fisioterapia, localizado no Matosinhos. 

Ainda são ofertados estágios em campos hospitalares que poderão ser 

realizados no Hospital das Mercês e na Santa Casa de Misericórdia, ambos em SJDR,  

tais como: Estágio em Fisioterapia Oncofuncional; Estágios em Fisioterapia Hospitalar 

em Enfermarias (Compreendendo todas as possibilidades de inserção da fisioterapia 

no contexto das unidades gerais: pediatria, ortopedia, neurologia, obstetrícia, etc.) e 

Estágios em Fisioterapia aplicada ao Centro de Tratamento Intensivo Adulto e 

Neonatal. Além de estágios em Hidroterapia, conferindo excelentes oportunidades de 

estágios aos acadêmicos do curso. 

No primeiro ano do curso, nas disciplinas de Fundamentos de Fisioterapia e 

Atenção à saúde, os alunos já se aproximam da rede pública, e a partir disso são 

desenvolvidos algumas atividades e projetos voltados ao desenvolvimento de 

propostas de melhorias a serem implantadas em tais situações, definindo estratégias 

de ação frente aos problemas identificados. 

Nos demais períodos do curso, várias disciplinas, desenvolvem ações em asilos, 

escolas, Associação dos Pais e Amigos Excepcionais (APAE), Associação de Amparo 

a Pacientes com Câncer (ASAPAC) e outras entidades, onde realizam visitas técnicas 

e desenvolvem atividades de cunho educacional e preventivo, além de SIPAT´s onde 

podem-se vivenciar na prática conteúdos referentes a saúde do trabalhador e 

ergonomia. Os acadêmicos desenvolvem suas práticas no sistema local e regional de 

Saúde/SUS nos Estágios Curriculares Supervisionados, sendo realizado na rede 

básica e nos âmbitos hospitalares e ambulatorial, não só em SJDR, mas também em 
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vários municípios circunvizinhos. A proximidade entre o curso e as ações no sistema 

SUS vem se aprimorando trazendo benefícios tanto para o serviço de saúde quanto 

para o ensino, uma vez que, muitas das estratégias de saúde estão sendo definidas 

em conjunto com as partes, o que além de beneficiar a instituição e o serviço, beneficia 

os acadêmicos, permitindo mais espaço para o desenvolvimento de projetos. 

 Algumas atividades que também são desenvolvidas como forma de integração 

entre os serviços de saúde local e regional e o SUS são palestras ministradas por 

professores e acadêmicos, de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de 

Saúde, bem como palestras e debates com agentes comunitários de saúde. 

Este diálogo facilita a inserção da academia na rede de serviço e estreita as 

relações, favorecendo que o aluno se integre aos problemas de saúde dos indivíduos 

e da comunidade, entendendo o contexto e as demandas sociais de cada unidade.  

Todas as instituições que irão prover Estágio Curricular Obrigatório terão 

convênio firmado com o UNIPTAN, sendo este mantido por um prazo mínimo de 1 (um) 

ano podendo se estender até um prazo máximo de 5 (cinco) anos, e podendo ser 

renovado. 

A interação entre o campo de estágio e a IES é contínua, uma vez que existe 

supervisão docente in loco, por sua vez, existem ainda reuniões sistemáticas ao fim de 

cada semestre entre a coordenação e os parceiros de estágio. As Interações, 

estagiário, supervisor e campo, são diárias, decorrentes do modelo de supervisão 

diário in loco preconizado em Diretrizes e adotado pelo UNIPTAN. 

O Estágio Curricular não Obrigatório pode ser realizado pelo acadêmico do 

UNIPTAN, para contemplar as horas das atividades complementares do curso, para 

tanto devem ser rigorosamente respeitadas as considerações da RESOLUÇÃO nº 432 

de 27 de setembro de 2013 que dispõe sobre o exercício acadêmico de estágio não 

obrigatório em fisioterapia. 

Em síntese, o Estágio caracteriza um importante momento pedagógico, 

desenvolvido numa abordagem multidisciplinar e, em parceria com as Instituições de 

saúde conveniadas com o curso, relacionando os conteúdos em projetos de estudo, 

pesquisa e ação, em coerência com as diretrizes e princípios constitucionais do SUS. 

Se constituem objetivos do Estágio Curricular Obrigatório: 

a) Complementar a formação do aluno, proporcionando uma experiência 

acadêmico profissional através de vivências nos campos de prática do 

fisioterapeuta; 
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b) Estabelecer relações entre a teoria e a prática profissional, propiciando 

reflexões sobre o trabalho cotidiano do fisioterapeuta nos serviços de 

saúde; 

c) Aperfeiçoar habilidades técnicas, científicas e gerenciais necessárias ao 

exercício profissional, reforçando os aspectos bioéticos inerentes ao 

exercício profissional; 

d) Motivar para a aceitação de mudanças bem como a participação nos 

processos de reorganização do trabalho; 

e) Fortalecer o compromisso com a cidadania, a responsabilidade social e o 

meio ambiente, intervindo no processo saúde-doença-cuidado com 

responsabilidade na qualidade e integralidade da assistência. 

 

1.23 Atividades práticas de ensino para áreas da saúde 

 

O Curso de Fisioterapia do UNIPTAN possui atividades práticas de ensino 

implantadas conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (Res. CNE/CES nº 4/2002), 

possuindo complexidade crescente, desde a observação, passando pela prática 

assistida e chegando aos Estágios Supervisionados. 

Os conteúdos teórico-práticos vêm sendo desenvolvidos desde o início do curso, 

com complexidade crescente, em conteúdos relacionados com o processo saúde-

doença do cidadão, da família e da comunidade, a partir da realidade epidemiológica, 

proporcionando integralidade às ações do fisioterapeuta. Os discentes são instigados 

pelos professores a desenvolver estratégias e competências, que promovem 

capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente, 

servindo de fundamentação para o Estágio Supervisionado do curso. A carga horária 

de atividades práticas do Curso corresponde a 38,4% do total, sendo que destas 20% 

estão concentradas nos Estágios Supervisionados. 

Mesmo em disciplinas com componente exclusivamente teórico, o professor 

aproxima os alunos das práticas envolvendo-os em visitas técnicas, projetos junto à 

comunidade, organizando palestras e debates com profissionais da área, objetivando 

promover um melhor entendimento dos conteúdos abordados em sala de aula. 

Algumas disciplinas integralmente teóricas têm suas práticas subsidiadas nos Projetos 

Integradores, isso pode ser observado desde o 2º período. Os projetos integradores, 

apresentam complexidade gradual, em função dos períodos onde são ofertados, e 
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estão sob responsabilidade do coordenador do curso e do professor da disciplina que 

articula essa integração. 

Essas estratégias de incentivo à prática transcendem apenas o elemento prático 

por si, levam também a efetiva interdisciplinaridade do curso, além de incentivarem o 

desenvolvimento de atividades autônomas aos acadêmicos. 

 

1.24 Atividades práticas de ensino para licenciaturas 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

 

2. Corpo docente e Tutorial 

 

2.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Fisioterapia do UNIPTAN foi 

criado em consonância com Resolução nº 1 de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (CONAES), com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização 

do seu Projeto Pedagógico.  

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) contribui para consolidação do perfil 

profissional do egresso, incentivo à pesquisa, integração curricular e interdisciplinar e para 

implementação das diretrizes curriculares nacionais para graduações. Compõe-se do 

coordenador do curso e quatro docentes, juntamente com o colegiado do curso possuem 

papel ativo no desenvolvimento curricular do curso através do acompanhamento da 

execução do currículo proposto e das necessidades de aprendizado de cada turma, 

respeitando a estrutura da matriz curricular (disciplinas e carga horária) propõe, avalia e 

aprova adequações necessárias ao desenvolvimento dos objetivos e competências 

elencados no projeto pedagógico do curso de Fisioterapia/UNIPTAN.  

As proposições feitas pelo NDE são socializadas com o grupo por meio dos 

colegiados que as registra e encaminha para as instâncias superiores com vistas à 

implementação das mesmas. 

O NDE do curso de Fisioterapia é composto por 5 docentes de curso, como se vê na 

Quadro 1 possui regulamento próprio e reúne-se mensalmente, de maneira sistemática.  
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Cabe ao NDE planejar, discutir, acompanhar e propor melhorias para o curso a partir 

de seu PPC, adotando a atitude de avaliação permanente sempre rumo ao aperfeiçoamento 

das práticas educativas e seus encaminhamentos. 

 

QUADRO 1:  QUADRO DE COMPOSIÇÃO NDE 

NOME TITULAÇÃO FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

EXPERIÊNCIA 
DOCENTE NO 
MAGISTÉRIO 
SUPERIOR 

REGIME DE 
TRABALHO 

Jasiara Coelho DOUTORA Fisioterapia 1,3 anos Integral 

Samyra Cecílio DOUTORA Farmácia-Bioquímica 2,5 anos Parcial 

Sayron Reis MESTRE Química 4,8 anos  Horista 

Laila Damázio DOUTORA Fisioterapia 17 anos  Parcial 

Larissa Pereira DOUTORA Ciências Biológicas 2,5 anos Horista 

 

 

2.1.1 Regulamento do NDE do Curso de Fisioterapia 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º. O presente regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN. 

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão responsável pela concepção do 

Projeto Pedagógico do Curso de Fisioterapia e tem, por finalidade, a atualização e 

consolidação do mesmo. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art.3°. Atribuições do NDE: 



141 
 

 
 

I. Contribuir para a consolidação e estabelecer o perfil profissional do egresso do 

curso; 

II. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

III. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário, e zelar pela integração curricular 

interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo; 

IV. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação e exigências do mercado 

de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 

V. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais referentes ao 

curso de Fisioterapia. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

I. 05 (cinco) docentes pertencentes ao corpo docente do curso; 

II. Destes professores, 100% (cem por cento) deve possuir titulação acadêmica 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

III. Os seus integrantes deverão ter regime de trabalho parcial ou integral, sendo 

pelo menos 20% (vinte por cento) deles em tempo integral. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

 

Art.5. O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á: 

I. Ordinariamente, no mínimo 1 (uma) vez por período letivo e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso; 

II. As reuniões do NDE do Curso serão constantes do calendário do Curso; 

III. As reuniões do NDE serão documentadas em atas, lavradas em livro próprio. 

 

2.2 Equipe multidisciplinar 
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 O UNIPTAN conta com profissionais docentes de diversas áreas, com experiência 

profissional em concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e 

recursos educacionis para o ensino a distância. Esse grupo constitui o NAPED – Núcleo de 

Apoio Pedagógico, ligado diretamente à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos, 

constituído por profissionais nas áreas pedagógica, psicológica, linguística e exata, cujos 

membros são nomeados através de Portaria da Reitoria do UNIPTAN. 

 Esse grupo oferece suporte à prática de EAD no que se refere às habilidades e 

competências de todos os profissionais envolvidos no processo, nos seguintes âmbitos: 

i) pedagógico; 

ii) didático; 

iii) metodológico; e 

iv) tecnológico. 

 A equipe desenvolve um plano de ação voltado para as necessidades dos agentes 

ligados ao EAD, a saber: tutores, professores, designers e pessoal envolvido no 

gerenciamento da plataforma educacional, do material didático e das atividades e 

avaliações, em consonância com as atividades curriculares também desenvolvidas 

presencialmente. 

 O foco do trabalho desse grupo é o desenvolvimento de metodologias ativas de 

aprendizagem, consolidado já com várias práticas, participações em eventos 

interinstitucionais no Brasil e no exterior, além de cursos e publicações técnico-científicas 

resultantes de sua atuação. 

 

2.3 Atuação do coordenador 

 

 O Coordenador do Curso responsabiliza-se, em primeira instância, pelos aspectos 

técnicos e práticos relacionados à criação do Projeto Pedagógico do Curso. É também sua 

função indicar os professores que comporão o quadro docente e os membros do Núcleo 

Docente Estruturante e do Colegiado.  

 A preservação, organização e manutenção dos laboratórios, bem como o 

acompanhamento das atividades gerais do Curso – como os estágios e suas supervisões, e 

as atividades complementares –, ou seja, todos os aspectos fundamentais para a 

estruturação do Curso, são de responsabilidade do Coordenador de Curso. 

 As Semanas Acadêmicas devem ser organizadas pelo Coordenador e por todos os 

professores e alunos do Curso. Ao longo das Semanas Acadêmicas, o Coordenador deve 
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focalizar atividades que ampliem a formação dos discentes, priorizando os trabalhos e 

discussões que envolvam a pesquisa científica. 

 Para o bom andamento da rotina acadêmica, é também fundamental que o 

Coordenador repasse as orientações da Reitoria e Pró-reitorias aos docentes e discentes, 

mantendo-os constantemente informados. Além disso, o Coordenador deve estar atento às 

demandas dos estudantes quanto a necessidades de cunho pedagógico e/ou pessoal, 

solicitando, quando necessário, a intervenção da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos ou o apoio psicopedagógico do UNIPTAN.  

 O coordenador e suas funções, atribuições, responsabilidades e encargos giram em 

torno das áreas políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais do curso, com destaque 

para o atendimento realizado aos alunos, que vai desde atendimentos individuais a 

atendimentos em grupo, uma vez que os alunos buscam o coordenador por acreditar que o 

mesmo seja uma referência na área.  

 O coordenador, por dispor de uma infraestrutura tecnológica diferenciada, possui 

formas distintas de condução da coordenação do curso, possuindo acesso a informações 

sobre:  

 controle da frequência dos docentes do curso: acompanha e garante que os 

professores estejam cumprindo a carga horária de trabalho; 

 verificação da qualidade das aulas com os alunos; 

 controle da frequência dos discentes: apesar de saber que o controle diário da 

frequência dos alunos é de responsabilidade dos professores, o coordenador, por 

meio do Sistema Acadêmico utilizado pela Instituição, consegue ter acesso a 

informações sobre ausências sistemáticas e atuar de forma ativa para evitar a evasão 

escolar; 

 contratação/demissão de docentes: participa do recrutamento e seleção de novos 

docentes do curso; 

 processos decisórios do curso; 

 valor do custo do aluno, alunos inadimplentes, formas de negociação de pagamento, 

entre outros. 

 Cabe ao Coordenador, de acordo com as normas regimentais do UNIPTAN: 

I - Coordenar e supervisionar as atividades dos Colegiados de Curso que gerenciam; 

II - Elaborar o horário de aulas do curso, encaminhando-o ao Colegiado para aprovação e à 

Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos para consolidá-lo; 
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III - Convocar e presidir as reuniões dos Colegiados de Curso; 

IV - Orientar os discentes quanto aos aspectos acadêmicos e pedagógicos por ocasião da 

matrícula e da renovação de matrícula, em articulação com a Secretaria de Registros e 

Controle Acadêmicos; 

V - Divulgar as atividades e decisões do Colegiado de Curso; 

VI - Orientar e acompanhar a vida acadêmica dos discentes; 

VII - Avaliar o desempenho dos docentes vinculados à Coordenação de Curso; 

VIII - Manter permanente articulação com as Coordenações de Pesquisa e de Extensão; 

IX - Manter permanente articulação com outros Coordenadores de Curso, visando a alcançar 

o provimento eficaz dos recursos humanos e materiais requeridos para funcionamento dos 

cursos e o desenvolvimento de ações interdisciplinares e multiprofissionais; 

X - Elaborar o relatório anual de atividades de sua Coordenação de Curso; 

XI - Exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência; 

XII - Encaminhar consultas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, visando a elevar 

a satisfação dos clientes internos e externos pelo padrão de qualidade dos serviços 

educacionais prestados pelo UNIPTAN; 

XIII - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Reitor e do Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão; 

XIV - Articular-se com o meio externo nacional e internacional, no âmbito de sua 

competência, visando a manter a Coordenação de Curso atualizada nas suas respectivas 

áreas de conhecimento; 

XV - Zelar pelos bens patrimoniais que forem confiados à Coordenação de Curso; e 

XVI - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

2.3.1 Minicurrículo do Coordenador do Curso 

 

Graduada em Fisioterapia pela Faculdade de Ciências da Saúde de Barbacena, MG, 

da Universidade Presidente Antônio Carlos; Mestra e Doutora em Bioengenharia de 

Sistemas Neuronais pela Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). Pós doutora 

em análise e modelagem/controle de sistemas biológicos pela UFSJ e Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET). Atualmente é coordenadora do curso de 

Fisioterapia, professora e membro do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 

Presidente Tancredo de Almeida Neves (UNIPTAN). Possui experiência em Neurociências 
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com ênfase em modelos de epilepsia e doença de Parkinson, cirurgia estereotáxica, padrões 

de estimulação elétrica, redes neurais, sistemas biológicos e eletrofisiologia in vivo. 

 

2.4 Regime de trabalho do Coordenador de Curso 

 

 O Coordenador do Curso de Fisioterapia tem dedicação integral - 40 (quarenta) horas 

de trabalho semanal, incluindo as atividades de magistério no Curso de Fisioterapia e 

Educação Física, as atividades administrativas de Coordenação de Curso, bem como as 

atividades relacionadas pesquisa, extensão, capacitação profissional e similares. Cabe 

também ao Coordenador de Curso a presidência do Núcleo Docente Estruturante e do 

Colegaido de Curso.  

 O regime de trabalho do Coordenador do Curso permite o atendimento às demandas 

existentes, as quais são desenvolvidas de acordo com um plano de ação documentado e 

compartilhado, com indicadores disponíveis e públicos com relação ao seu desempenho, 

proporcionando a potencialidade do corpo docente do Curso e favorecendo a integração e 

a melhoria contínua do mesmo. 

 

2.5 Corpo docente 

  

 Os 15 (quinze) professores que integram o quadro docente do Curso de Fisioterapia 

possuem as seguintes formações e titulações: 

 

Nome Titulação                             Formação 

 

Breno Cherfên 

Peixoto 

 

Doutor 

Graduação em Odontologia (1993) pela Universidade 

Vale do Rio Verde (UNINCOR). Especialização em 

Odontopediatria (2000) pela Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e 

Informática em Saúde (2008) pela Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). Mestrado em 

Estomatologia (2001) pela UFJVM e Doutorado em 

Biopatologia Bucal (2009) pela UNESP. 

Daniel Henrique 

Rodrigues da Silva 
Mestre 

Graduação em Fisioterapia pela Universidade 

Federal de Alfenas (2016). Especialista em 

Acupuntura (2020) e Mestre em Ciências da 

Reabilitação pela Universidade Federal de Alfenas 

(2020). 
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Elzira D’Santiago   

Chiappetti 
Especialista  

Graduação em Fisioterapia (2010) pela Faculdade de 
Ciências da Saúde de Barbacena da Universidade 
Presidente Antônio Carlos (UNIPAC).  Residência em 
Fisioterapia Hospitalar na RESPIRAFISIO - Serviço 
de Fisioterapia Hospitalar da Santa Casa da 
Misericórdia de Barbacena (2011).  Especialização 
em Fisioterapia Respiratória (2012) pela Faculdade 
Ciências Médicas de Minas Gerais 
(FCMM).  Residência em Fisioterapia Respiratória no 
Hospital BIOCOR Instituto (2012).  Especialização 
em Homeopatia Clássica pelo Instituto de Ensino e 
Pesquisa de Terapias Naturais e Homeopatia 
Clássica (IHOM) (2020).  

Felipe Del-Vecchio 

Moraes  
Especialista 

Graduação em Fisioterapia (2010) pela Universidade 
FUMEC. Pós-Graduação em Movimento Humano 
(2015) pela Faculdade Delta.  Título de Especialista 
em Fisioterapia Esportiva pelo COFITO e membro da 
Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva - 
SONAFE (2017). 
Licenciadopela Functional Movement Screen (FMS).  

Gleice Noronha 

Dias 
Mestra 

Graduação (2006) e Mestrado (2015) em Psicologia 

pela Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ). Especialização em m Gestão Pública em 

Saúde (2014) pela UFSJ e em Processos 

Educacionais em Saúde (2015) pelo Hospital Sírio-

Libanês - São Paulo. Doutorado em Psicologia em 

curso pela UFSJ, 

Jaíne das Graças 

de Oliveira Silva 

Resende 

Mestra 

Graduada em Ciências pela Fundação de Ensino 
Superior de São João del-Rei (1999), habilitação em 
Licenciatura Plena em Química pela Fundação de 
Ensino Superior de São João del-Rei (2001), 
especialista em Ciências pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (2002), especialista em   
Educação Ambiental pela Faculdade de Educação 
São Luis (2018) e Mestre em Ciências pela 
Universidade Federal de Lavras (2005).  

Jasiara Carla de 

Oliveira Coelho 
Doutora 

Graduação em Fisioterapia (2010) pela Faculdade de 

Ciências da Saúde de Barbacena da Universidade 

Presidente Antônio Carlos (UNIPAC). Mestrado 

(2013) e Doutorado (2017) em Bioengenharia, na 

linha de sistemas neuronais, pela Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ). Pós doutorado 

em análise e modelagem/controle de sistemas 

biológicos pela UFSJ e Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais (CEFET) (2020). 

Laila Cristina 

Moreira Damázio 
Doutora Graduação em Fisioterapia (2002) pela Universidade 

Presidente Antônio Carlos, especialização em  
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Fisioterapia Neurológica (2004) pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), Gestão do 

Programa da Saúde da Família (2007) pela Fundação 

Integrada de Jacarepaguá, Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa (2010) pela Fundação Integrada 

Jacarepaguá e Programa de Desenvolvimento 

Docente para Educadores das Profissões de Saúde 

(2018) pela Universidade Federal do Ceará/ Faimer. 

Mestrado em Física e Química de Materiais (2007) 

pela Universidade Federal de São João Del-Rei e 

Doutorado em Biologia Celular e Estrutural (2013) 

pela Universidade Federal de Viçosa.  

Larissa Mirelle de 
Oliveira Pereira 

Doutora 

Graduação em Ciências Biológicas (2008), Mestrado 
em Química e Física Aplicadas (2010) e Doutorado 
em Física e Química de Materiais (2016) pela 
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 
Graduação em Engenharia de Softwares em curso 
(UNICESUMAR). 

Luiz Eduardo 
Canton Santos 

Doutor 

Graduação em Ciências Biológicas (2008), Mestrado 
em Neurociências (2011) e Doutorado em 
Bioengenharia (2013) pelo pela Universidade Federal 
de São João del-Rei (UFSJ). Pós-Doutorado em 
Bioengenharia (2013) pela mesma Universidade e em 
Neurociência pela Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP - Escola Paulista de Medicina) 
(2019). 

Mayara Haddad 
Borges 

Mestra 

Graduação em Turismo pela Universidade Veiga de 
Almeida (2004), Pós Graduação lato sensu em 
Economia, Gestão e Cultura do Turismo pela UFRJ 
(2006). MBA em Gerenciamento de Projetos pela 
Fundação Getúlio Vargas, com enfâse em business 
pela Ohio University (2009). Mestrado em Gestão 
pela Universidade Estácio de Sá (2019)  

Samyra Giarola 
Cecílio 

Doutora 

Graduação em Farmácia-Bioquímica (2010) pela 

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). 

Especialização em Farmacologia e Interações 

Medicamentosas (2015) e Farmácia Hospitalar 

(2020) pelo Centro Universitário Internacional Uninter 

(UNINTER). Mestrado em Ciências (2013) e 

Doutorado em Bioengenharia (2020) pela 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 

Sayron Reis Mestre 

Graduação em Química - Licenciatura (2013) e 
Bacharelado (2014) pela Universidade Federal de 
São João del-Rei. Mestre em Ciências (2015) pela 
mesma Instituição.  

Vander José das 
Neves 

Doutor 
Graduação em Fisioterapia (1998) pela Universidade 

Metodista de Piracicaba (UNIMEP). Mestrado (2008) 
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e Doutorado em Odontologia (2012) pela 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Pós-Doutorado em Fisiologia de Órgãos e Sistemas 

(2015) pela Universidade de São Paulo (USP). 

Wagner Elias de 
Melo 

              Moreira 
Mestre 

Graduação em Fisioterapia (2017) pela Universidade 

Presidente Antônio Carlos (UNIPAC). Especialização 

em Fisioterapia Gerontológica e Geriátrica (2018) e 

Fisioterapia Respiratória (2018) pela Faculdade 

Unyleya e Cuidados Paliativos (2019) pela Faculdade 

Futura. Mestrado em em Ciências Aplicadas à Saúde 

pela Universidade do Vale do Sapucaí (2020). 

Doutorado em Saúde pela Universidade Federal de 

Juiz de Fora (em curso). 

 

 

Dentre os 15 (quinze) professores que integram o quadro docente, existem 07 (sete) 

cuja titulação corresponde à de doutorado (46,66% do curso), 06 (seis) cuja titulação 

corresponde à de mestrado (40%) e 02 (dois) cuja titulação corresponde à de especialista 

(13,33%).  

                 

 

 

2.6 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

 

 Dos 15 (quinze) professores que integram o quadro docente do Curso de Fisioterapia, 

existe a seguinte proporção em relação ao regime de trabalho: 13 (treze) professores 
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(86,66%) são horistas e 02 (cinco) professores cumprem regime integral, o que corresponde 

a 13,33 % do curso. 

        

Nome 
Regime de 
Trabalho 

Tempo de vínculo com o 
curso (m=meses) 

Breno Cherfên Peixoto Horista 19 m 

Daniel Henrique Rodrigues da Silva  Horista   0 m 

Elzira D’Santiago Chiappetti  Horista 0 m 

Felipe Del-Vecchio Moraes  Horista 07 m 

Gleice Noronha Dias Horista 12 m 

Jaíne das Graças Oliveira Silva Resende  Horista   0 m 

Jasiara Carla Oliveira Coelho Integral 19 m 

Laila Cristina Moreira Damázio Horista 19 m 

Larissa Mirelle de Oliveira Pereira Horista 29 m 

Luiz Eduardo Canton Santos Integral 29 m 

Mayara Haddad Borges  Horista 08 m 

Samyra Giarola Cecílio Horista 28 m 

Sayron Reis Horista 29 m 

Vander José das Neves Horista 29 m 

Wagner Elias de Melo 
                             Moreira 

Horista 19 m 
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2.7 Experiência profissional do docente 

 

 Dos 15 (quinze) professores que compõem o quadro docente do Curso de 

Fisioterapia, 08 (oito) possuem cinco ou mais anos de experiência profissional, o que 

corresponde a 53,33% do quadro total. Oito professores não possuem/ou possuem menos 

de cinco anos de experiência profissional, o que corresponde a 46,66% do quadro geral de 

docentes do curso. 

 

                          

 

Nome Função Local 
Período 
(anos) 

Breno Cherfên 
Peixoto Cirurgião-Dentista 

Associação de Pais e Amigos 
(APAE) – São João del-Rei  

02 

Daniel Henrique 
Rodrigues da 

Silva  
Fisioterapeuta 

 
URT                                           

  
Autônomo   

  
Clinica Ego 

 

 
0,5  

  
03  
  

 03  
 

 Fisiologista Boa Esporte Clube  0,5 

Elzira D’Santiago 
Chiappetti  Fisioterapeuta 

 
Home Care (Autônomo)  

  
ASAPAC - Associação de Amparo 

a Pacientes com Câncer  
  

 
10  
  

06  
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Santa Casa da Misericórdia de São 
João del- Rei  

  
Intense Power Pilates  

  
  

Marketing Digital   
 

04  
  
  

06  
  
  

01  
 

Felipe Del-Vecchio 
Moraes 

Fisioterapeuta 
 

 
Dinâmica Solução em Saúde 

 

Instituto de atendimento 
Biopsicopedagogico 

 

Endorfina Assessoria Esportiva 
 

Academia Olympus 
 

Academia Harmonia do Corpo 
 

Clínica FisioForma                               
 

Athletic Futebol Clube 

 
1,8 

 
0,6 

 

 
0,10 

 

0,6 
 

0,6 
 

0,6 
 

03 

 Fisioterapeuta/Sociedade Ativa Pilates e Fisioterapia 05 

Gleice Noronha 
Dias 

 

Psicóloga/Gestão de 
Pessoas 

 

Gerente de Recursos 
Humanos 

Secretaria Municipal de Saúde de 
São João del-Rei 

 

Conecta 

14 

 

13 

Jaíne das Graças 
Oliveira Silva 

Resende  
Mecanógrafa  Instituto Auxiliadora       07 

Jasiara Carla de 
Oliveira Coelho  

 
Fisioterapeuta 

 
Domicílios (autônoma) 

 
Instituto do Cérebro – Ice/ 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) 

      
      02 

Pesquisadora 0,3 

Coordenadora de curso de 
graduação  

UNIPTAN 1,5 

Laila Cristina 
Moreira Damázio 

 
Fisioterapeuta 

Santa Casa de Misericórdia de 
Barbacena – Clínica de Fisioterapia 

01 
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Vice-Coordenadora do 

Curso de Medicina 
Universidade Federal de São João 

del-Rei 
02 

Chefe do Departamento de 
Medicina 

Universidade Federal de São João 
del-Rei 

02 

Sub-chefe do 
Departamento de Medicina 

Universidade Federal de São João 
del-Rei 

01 

Representante do CONSU 
Universidade Federal de São João 

del-Rei 
01 

Membro do Conselho de 
Ética Humano 

Universidade Federal de São João 
del-Rei 

02 

Representante do Comitê 
de Ética Animal da UFSJ 

Universidade Federal de São João 
del-Rei 

04 

Coordenadora de 
Laboratórios de Anatomia 

Clínica, Reabilitação e 
Anatomia Patológica do 

Departamento de Medicina  

Universidade Federal de São João 
del-Rei – Campus CDB 

07 

Coordenadora de 
Laboratório de Anatomia 

Humana   

Universidade Federal de São João 
del-Rei – Campos CCO 

05 

Orientadora do Programa 
de Pós-Graduação em 

Ciências Morfofuncionais  

Universidade Federal de São João 
del-Rei 

05 

 
 
 
 

Larissa Mirelle de 
Oliveira Pereira 

 
 

            Vendedora 
 
 
 
          

Corpo Livre Boutique 
 
 

Kuka Modas 

02 
 
 

02 

Lojão Avenida 03 

Atendente de farmácia Drogaria e Perfumaria Santa Inês 02 
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 Secretária Fotolito Kroma 01 

 Operadora de 
Telemarketing 

Bitcompany 01 

Luiz Eduardo 
Canton Santos 

Coordenador de Ensino e 
Pesquisa 

UNIPTAN 0,8 

Coordenador adjunto do 
curso de graduação 

UNIPTAN 0,5 

 

Mayara Haddad 
Borges  

Sociedade   Prorede Permutas Empresariais  12 

Gerente de Vendas/ 
Comercial  

Blumar Brasil Nuts  6 

Coordenadora do Núcleo 
de Internacionalização        

(NINTER) 
UNIPTAN 0,3 

Samyra Giarola 
Cecílio 

Farmacêutica hospitalar 
Santa Casa de Misericórdia de São 

João del-Rei  
0,3 

Farmacêutica responsável 
técnica  

Drogaria VitalFarma 0,5 

Wagner Elias de 
Melo Moreira 

Fisioterapeuta 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) de Dores de 

Campos 
1,6 

Fisioterapeuta/Instrutor de 
Pilates 

Academia Corpo Perfeito 0,4 

 

 

2.8 Experiência no exercício da docência na educação básica 

  

 Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

2.9 Experiência no exercício da docência superior 
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 Dos 15 (quinze) professores que compõem o quadro docente do curso de Fisioterapia, 

04 (quatro) possuem experiência profissional no Magistério Superior superior a cinco anos, 

o que corresponde a 26,66% do quadro total e, consequentemente, 10 (dez) possuem 

experiência inferior a cinco anos, o que corresponde 73,33% do quadro geral de docentes 

do curso. 

 

               

 

Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

Breno Cherfên Peixoto 

 
UNINCOR - Três Corações 

UFVJM - Diamantina 
UNILAVRAS - Lavras 

UNIPTAN – SJDR 
 

Graduação  

03 
03 
05 
04 

Elzira 
Elzira D’Santiago Chiappetti  

 
UNIPTAN 

 
Ensino de Homeopatia 

Clássica (IHOM)  
 

Graduação  
 

Pós-Graduação 
 

0,5 
 

0,25 
 

Jaíne das Graças Oliveira Silva 
Resende  

 
Fundação Presidente Antônio 

Carlos 
UNIPTAN 

Escola Técnica de Comércio 
Tiradentes 

Graduação 

06 
 

10 
1,8 

 
Jasiara Carla de Oliveira 

Coelho 
 

UNIPAC – Campus 
Barbacena 

UNIPTAN - SJDR 

 
Graduação 

 

0,3 
 

01 
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Gleice Noronha Dias 

Hospital Sírio Libanês 
 

UNIPTAN 

Pós-Graduação 
  

Graduação 

01 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 

Laila Cristina Moreira Damázio 
 

UNIPAC - Campus Magnus – 
Barbacena 

Graduação  07 

UNIPAC - Campus Ubá Graduação  05 

UFSJ Graduação  11 

Centro Universitário 
Presidente Tancredo de 

Almeida Neves 
Graduação 1,5 

                     

                       UFSJ 

Pós-graduação 
lato sensu 

 
01 

Pós-graduação 
stricto sensu 
(mestrado) 

 
05 

 
UNIPAC – Campus 

Barbacena 
Pós-graduação 

lato sensu 
03 

Larissa Mirelle de Oliveira 
Pereira 

UNIPTAN Graduação  2,6 

Luiz Eduardo Canton Santos UNIPTAN Graduação  2,6 

Mayara Haddad Borges UNIPTAN Graduação 02 

      Samyra Giarola Cecílio 
UNIPTAN 

 
UFSJ 

 
Graduação 

 
Pós-graduação 

lato sensu  

 
2,5 

 
0,5 

 

Sayron Reis UNIPTAN Graduação 4,5 

Vander José das Neves 
UNICAMP 

Graduação  
04 

      04     UNIPTAN 

Wagner Elias de Melo Moreira UNIPTAN Graduação  1,5 

 

 

2.10 Experiência no exercício da docência na educação a distância 

 

 Dos 15 (quinze) professores que compõem o quadro docente do curso de Fisioterapia, 

03 (quatro) possuem experiência no exercício da docência na educação a distância, o que 

corresponde a 20% do quadro total e, consequentemente, 12 (doze) dos professores não 

possuem experiência, o que corresponde a 80% do quadro geral de docentes do curso. 
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Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

Breno Cherfên Peixoto UNIPTAN Graduação  0,08 

Laila Cristina Moreira Damázio 
UFSJ (Núcleo de Educação à 

Distância) -  NEAD/UFSJ 

Pós-
graduação lato 

sensu 
01 

Samyra Giarola Cecílio 
UFSJ (Núcleo de Educação à 

Distância) -  NEAD/UFSJ 

Pós-
graduação lato 

sensu 
0,5 

 

2.11 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância 

 

 Dos 15 professores que compõem o quadro do Curso de Fisioterapia, nenhum possui 

experiência no exercício da tutoria na educação a distância, o que corresponde a 100% do 

curso. 

 

2.12 Atuação do Colegiado de Curso ou equivalente 

 

 O Colegiado do Curso de Fisioterapia é presidido pela coordenação de curso e atende 

às exigências regimentais estabelecidas para esse órgão deliberativo. Compõe-se, além do 

Presidente do mesmo, de membros do corpo docente e de representante do corpo discente 

do respectivo curso. 

 O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por 

semestre para tratar de assuntos relativos ao bom desenvolvimento do curso, à luz das 

DCNs, do Regimento, do PPC e das alterações e inovações advindas do desenvolvimento 
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científico e tecnológico, como também das variações no mercado de trabalho, e, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

 É na reunião do Colegiado que as possíveis alterações no Projeto Pedagógico do 

Curso são aprovadas, após discussões e deferimento no Núcleo Docente Estruturante - 

NDE. As reuniões de Colegiado visam o desenvolvimento do curso, o aperfeiçoamento do 

desempenho do trabalho acadêmico, a integração dos planos de ensino, a troca de 

experiências, a adequação e atualização das ementas e programas das unidades de estudo 

e a partilha das preocupações surgidas, que interessam a todos os professores. 

 As reuniões do Colegiado são convocadas pelo Presidente ou mediante requerimento 

assinado por no mínimo 1/3 (um terço) dos conselheiros nos termos previstos em 

Regimento, e instaladas com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos membros 

conselheiros. 

 A presença no recinto da reunião do Colegiado é exclusiva aos membros desse 

Conselho, podendo ter acesso convidados e/ou demais membros da comunidade 

acadêmica, mediante prévia autorização do seu Presidente. 

 As decisões do Colegiado ocorrerão por metade mais um dos votos dos conselheiros 

presentes, tendo cada conselheiro direito a apenas um voto. 

 O Colegiado pauta suas ações no Regimento e tem como finalidade maior fazer 

cumprir o Projeto Pedagógico do Curso, cuidando para que os objetivos previstos sejam de 

fato alcançados e que o aluno se constitua dentro do perfil de egresso estabelecido no PPC 

e no PDI. 

O Colegiado do curso de Fisioterapia é um órgão de caráter consultivo, deliberativo e 

normativo. Cada encontro é devidamente registrado em ata, com os encaminhamentos e 

decisões que se fazem necessários. Além de deliberar sobre propostas encaminhadas pelo 

NDE referentes ao currículo do curso, o Colegiado discute questões de natureza didático-

metodológica, fortalecendo desse modo, os aspectos pedagógicos. 

 

2.12.1 Composição do Colegiado de Curso 

 

De acordo com o Regimento, o Colegiado de Curso é composto da seguinte maneira: 

 

I. Coordenador de Curso, que é o seu presidente; 

II. 3 (três) representantes docentes do curso, escolhidos entre os seus pares; 
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III. 1 (um) representante do corpo discente, escolhido entre os seus pares. 

Parágrafo Único - Na falta do coordenador de curso, um dos representantes docentes, 

por indicação do primeiro, assume seu lugar na presidência do Colegiado de Curso. 

 

2.12.2 Competências do Colegiado de Curso 

 

 Compete ao colegiado de curso, nos termos do Regimento:  

 

I. Definir o perfil acadêmico-profissional do egresso do curso, bem como o perfil do 

ingressante;  

II. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão as diretrizes didático-

pedagógicas do curso; 

III. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normas complementares 

sobre currículos e programas; 

IV. Aprovar os planos de ensino das disciplinas ministradas no curso, os programas 

e critérios para avaliação de estágio, trabalho de conclusão de curso, atividades 

de monitoria e programas de iniciação científica; 

V. Deliberar, em primeira instância, sobre questões referentes à matrícula, à 

transferência, às partes de professores, às representações de discentes e aos 

recursos interpostos sobre matérias de ordem acadêmica e disciplinar; 

VI. Elaborar o seu calendário anual de atividades e o de reuniões; 

VII. Aprovar e avaliar os planos de trabalho e o relatório anual das atividades do 

Coordenador de curso, bem como os planos de trabalho dos docentes;  

VIII. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão mudanças curriculares; 

IX. Propor à Reitoria a aprovação de convênios;  

X. Aprovar projetos de cursos de atualização e avaliar resultados;  

XI. Aprovar os projetos de ensino e estabelecer prioridade de execução, em 

consonância com as diretrizes didático-pedagógicas do curso e a política 

institucional do UNIPTAN;   

XII. Recomendar programas de produção científica e de pesquisa, inerentes às 

áreas do saber abrigadas pelo curso;  

XIII. Acompanhar as atividades de docência do curso, informando o desenvolvimento 

dos conteúdos programáticos das disciplinas/atividades aos órgãos 
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competentes do UNIPTAN, adotando as providências de sua alçada para 

elevação dos padrões de qualidade do curso;  

XIV. Aprovar o horário de aula e atividades do curso, submetendo-o à consolidação 

da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos;  

XV. Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

          O Colegiado do Curso de Fisioterapia do UNIPTAN reúne-se ordinariamente 1 (uma) 

vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, como pode ser observado, 

a seguir, nos itens que se referem às reuniões: 

 

I. Ordinária, a que constar do calendário de reuniões, sendo no mínimo 1 (uma) 

por período letivo regular; 

II. Extraordinária, a que for realizada em data diversa daquela prevista no 

calendário de reuniões. 

 

2.13 Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

 

 O tutor tem um papel extremamente importante no ensino a distância. As funções 

devem ser pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato de o ensino em 

uma escola virtual ter características específicas, como as variações do espaço de ensino, 

que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em condições de igualdade na 

comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo para entrar em sala de aula 

a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na construção do conhecimento. 

Nesse contexto, o papel do tutor é de um integrador, colega, facilitador, inspirador de 

confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção do conhecimento. 

O tutor deve, portanto, gostar e ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o 

estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. Além disso, é fundamental que haja 

inteira sintonia entre o professor da disciplina e o tutor. 

Na oferta de cursos na modalidade à distância, o UNIPTAN disponibiliza dois tipos de 

tutoria: 

 Tutoria Online; 

 Tutoria Presencial. 
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Os tutores online são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas 

responsabilidades, está a moderação dos Fóruns de Discussão, proporcionando a interação 

entre os próprios alunos e entre aluno e o tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas 

opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas relacionadas ao conteúdo disponibilizado e 

revisar conceitos. Os tutores respondem eventuais dúvidas e fazem suas considerações a 

respeito das discussões. 

Cabe à tutoria online mediar o processo pedagógico junto aos estudantes distantes. 

Também compete ao tutor online o domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua 

responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades 

individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação 

a conteúdos específicos. 

 Para o desenvolvimento de atividades de ensino a distância, o UNIPTAN conta com 

uma política de capacitação e de aprimoramento do corpo de tutores, tanto online quanto 

presenciais, em seus diversos cursos. Além disso, há a exigência de que todos os tutores 

do UNIPTAN sejam graduados na área das disciplinas pelas quais são responsáveis, além 

de privilegiar aqueles que possuem titulação obtida em programas de mestrados e 

doutorados em suas respectivas áreas.  

 Os 31 tutores que integram o corpo de tutores do Curso de Fisioterapia possuem as 

seguintes formações: 

 

Nome Titulação Formação 

Alaxendro Rodrigo Dal Piva Mestre Graduado em Ciências Contábeis, no ano de 
1997 na Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná 
Especialista em RH, no ano de 2001, pela 
UFSC 
Especialista em Engenharia da Produção, no 
ano de 2005, pela UTFPR/PG 
Mestre em Engenharia de Produção, no ano 
2009, pela UTFPR/PG 

Alessandra Aparecida de 
Carvalho 

Mestre Graduada em Pedagogia, no ano de 2003, pela 
Universidade Federal de São João del-Rei. 
Especialista em Práticas de Aletramento e 
Alfabetização, no ano de 2009, pela 
Universidade Federal de São João del-Rei. 
Mestre em Processos Socioeducativos e 
Práticas Escolares, no ano de 2012, pela 
Universidade Federal de São João del-Rei. 

Ana Maria Pereira de Souza Mestre Graduada em Direito, no ano de 2010, pela 
Faculdade Independente do Nordeste. 
Mestrado em Direito, no ano de 2015, pela 
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Universidade Federal da Bahia 

Carlos Cicinato Vieira Melo Doutor Possui graduação em Engenharia 
Agronômica, no ano de 2009, pela 
Universidade Federal de Lavras. 
Possui Licenciatura Plena em Ciências 
Biológicas, no ano de 2013, pela Universidade 
Vale do Rio Verde (UninCor). 
Mestrado em Ciências Veterinária/Genética de 
Animais Aquáticos, no ano de 2012, pela 
Universidade Federal de Lavras 
Doutorado em Ciência Animal, no ano de 2015, 
pela Universidade Federal de Lavras. 

Cristina Cunha de Araújo Mestre Graduação em História, no ano de 2006, pela 
Universidade Estadual do Piauí. 
Especialista em História do Brasil, no ano de 
2007, pela  
Universidade Federal do Piauí. 
Especialista em Educação a Distância, no ano 
de 2016, pela  
Universidade Estadual do Piauí. 
Mestre em História do Brasil, no ano de 2009, 
pela Universidade Federal do Piauí. 

Elizane Pereira Lima Mesquita Especialista Graduada em Ciências Contábeis, no ano de 
2011, Instituto Tocantinense Presidente 
Antônio Carlos. 
Especialista em MBA e Gestão Financeira, no 
ano de 2013, pelo Centro Universitário 
Tocantinense Presidente Antônio Carlos. 
Especialista em MBA em Gestão de Pessoas, 
no ano de 2017, pela Universidade Norte do 
Paraná. 

Eucléia Gonçalves dos Santos Doutora Graduada em História, no ano de 2002, pelas 
Faculdades Integradas Católicas de Palmas. 
Mestre em História, no ano de 2005, pela 
Universidade Federal do Paraná. 
Doutora em História, ano de 2017, pela 
Universidade Federal do Paraná. 

Flávia Magela Rezende Ferreira Mestre Graduada em Normal Superior, no ano de 
2005, pela  
Universidade Presidente Antônio Carlos. 
Graduada em Pedagogia para Licenciados, no 
ano de 2016, pela Universidade de Franca. 
Especialista em Alfabetização e letramento, no 
ano de 2008, pela Faculdade do Noroeste de 
Minas. 
Especialista em LIBRAS, no ano de 2014, pela  
Universidade Candido Mendes. 
Mestre em Educação, no ano de 2016, pela 
Universidade Federal de Lavras. 

Francisco Neto Pereira Pinto Doutor Graduado em Letras, no ano de 2010, pela 
Universidade Federal do Tocantins. 
Especialista em Leitura e Produção Escrita, no 
ano de 2010, pela Universidade Federal do 
Tocantins. 
Mestre em Ensino de Língua e Literatura, no 
ano de 2013, pela Universidade Federal do 
Tocantins. 
Doutor em Ensino de Língua e Literatura, no 
ano de 2019, pela Universidade Federal do 
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Tocantins. 

Giselle Maria Ferreira Lima Verde Mestre Graduação em Odontologia, no ano de 2015, 
pela Faculdade de Saude, Ciências Humanas 
e Tecnológicas do Piauí. 
Graduação em Licenciatura Plena em 
Letras/Inglês, no ano de 2006, pela 
Universidade Estadual do Piauí. 
Aperfeiçoamento em Cirurgia Oral Menor, ano 
de 2008, pela Associação Brasileira de 
Cirurgiões-Dentistas. 
Especialista em Saúde da Família, ano de 
2007, pelo Centro Universitário 
UNINOVAFAPI. 
Especialista em Odontologia do Trabalho, ano 
de 2016, pelo Centro de Pesquisas 
Odontológicas São Leopoldo Mandic. 
Especialista em Docência do Ensino Superior, 
ano de 2020, pela Universidade Federal do 
Piauí. 
Mestre em Endodontia, no ano de 2018, pelo 
Centro de Pesquisas Odontológicas São 
Leopoldo Mandic. 

Graciela Caroline Gregolin Mestre Graduada em Nutrição, no ano de 2012, pela  
Faculdade de Pato Branco. 
Especialista em Segurança Alimentar e 
Nutricional, no ano de 2018, pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 
Mestrado em Desenvolvimento Rural 
Sustentável, no ano de 2016, pela 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 

Higor de Sousa Moura Especialista Graduado em Psicologia, no ano de 2009, pela 
Universidade Estadual do Piauí. 
Especialista em Gestão de Pessoas, no ano de 
2017, pelo Instituto de Estudos Empresariais 
LTDA. 

João Pedro Cardoso Faccio Especialista Graduado em Letras - Português e Inglês, no 
ano de 2015, pela Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. 
Especialista em Comunicação e Semiótica, no 
ano de 2018, pela Universidade Estácio de Sá. 

Juliana Carvalho Piva Especialista Graduada em Direito, no ano de 2006, pela 
Fundação Municipal de Ensino Superior de 
Colinas do Tocantins Fecolinas. 
Graduada em Ciências Contábeis, no ano de 
2011, pelo  
Centro Universitário Tocantinense Presidente 
Antônio Carlos. 
Especialista em Direito Processual Civil, no 
ano de 2008, pela Universidade do Sul de 
Santa Catarina. 
Especialista em MBA em Gestão com ênfase 
em Logística Empresarial e Gestão de 
Pessoas, no ano de 2011, pelo Centro 
Universitário Tocantinense Presidente Antônio 
Carlos. 
Especialista em Docência no Ensino Superior, 
no ano de 2013, pelo Centro Universitário 
Tocantinense Presidente Antônio Carlos. 
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Keli Starck Mestre Graduada em Engenharia Ambiental, no ano 
de 2012, pela Universidade Federal de São 
Carlos. 
Aperfeiçoamento em Educação Ambiental, no 
ano de 2011, pela Universidade Federal do 
Paraná. 
Especialista em Engenharia de Segurança do 
Trabalho, no ano de 2017, pela Universidade 
Candido Mendes. 
Mestre em Desenvolvimento Regional, no ano 
de 2015, pela Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. 

Leonardo Rossini da Silva Mestre Graduado em Direito, no ano de 2000, pela 
Universidade Estadual do Tocantins. 
Graduado em Letras, no ano de 2002, pela 
Universidade Estadual do Tocantins, 
Especialista em Docência do Ensino Superior, 
no ano de 2010, pelo Centro Universitário 
Tocantinense Presidente Antônio Carlos. 
Mestre em Direito Público, no ano de 2019, 
pela Escola de Direito de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas. 

Luciana de Freitas Bica Especialista Graduada em Psicologia, no ano de 2014, pela 
Faculdade de Pato Branco. 
Graduada em Letras Libras Licenciatura, no 
ano de 2017, pelo Instituto Eficaz. 
Graduada em Letras Libras Bacharelado, no 
ano de 2019, pelo Instituto Eficaz. 
Especialista em Educação Especial: Área da 
Surdez – Libras, no ano de 2015, pelo Instituto 
de Estudos Avançados e Pós-Graduação. 
Especialista em Educação Especial com 
Ênfase em Deficiencia Intelectual, no ano de 
2016, pelo Instituto Eficaz. 
Especialista em Educação Especial com 
ênfase em Deficiência Auditiva, no ano de 
2017, pelo Instituto Eficaz. 

Marcello Schmidt Silveira Especialista Graduado em Sistema de Informação, no ano 
de 2007, pelo Centro Universitário 
Tocantinense Presidente Antônio Carlos. 
Especialista em Gestão do Conhecimento e da 
Tecnologia da Informação, no ano de 2011, 
pelo Centro Universitário Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos 

Murilo Alves Bastos Especialista Graduado em Enfermagem, no ano de 2003, 
pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
Especialista em Enfermagem do Trabalho, no 
ano de 2007, pela Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás. 
Especialista em Gestão da Clínica nas Regiões 
de Saúde, no ano de 2015, pelo Hospital Sírio-
Libanês. 

Nelito Antônio Zanmaria Mestre Graduado em Ciências Econômicas, no ano de 
2005, pela Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná. 
Especialista em Administração e 
Empreendedorismo e Financeira: Gestão 
Pessoas, Logistica, no ano de 2007, pelo 
Instituto de Estudos Avançados e Pós-
Graduação. 



164 
 

 
 

Especialista em Administração Financeira, 
Controladoria, Auditoria, no ano de 2013, pelo 
Instituto de Estudos Avançados e Pós-
Graduação. 
Mestre em Economia, no ano de 2010, pela 
Universidade Estadual de Maringá. 

Nelzir Martins Costa Mestre Graduada em Letras - Português/Inglês e 
Respectivas Literatura, no ano de 1994, pela 
Universidade Estadual do Tocantins. 
Especialista em Literatura Luso – Brasileira, no 
ano de 2006, pela Universidade Federal do 
Tocantins. 
Especialista em Gestão Escolar, no ano de 
2010 pela Universidade Federal do Tocantins. 
Especialista em Tradução, Interpretação e 
Docência da Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS, no ano de 2016, pela Universidade 
Tuiuti do Paraná. 
Mestre em ensino de Língua e Literatura, no 
ano de 2014, pela Universidade Federal do 
Tocantins. 

Oriana Chaves de Oliveira Paz Mestre Graduada em Ciências Sociais, no ano de 
1997, pela Universidade Federal do Piauí. 
Especialista em Ensino de Sociologia no 
Ensino Médio, no ano de 2017, pela 
Universidade Federal do Piauí. 
Mestre em Políticas Públicas, no ano de 2012, 
pela Universidade Federal do Piauí 

Raquel Auxiliadora Borges Mestre Graduada em Pedagogia, no ano de 1994, pela 
Universidade Federal de São João Del-Rei. 
Especialista em Alfabetização, no ano de 1995, 
pela Universidade Federal de São João Del-
Rei. 
Especialista em Inovação em Tecnologias 
Educacionais, no ano de 2017, pela 
Universidade Anhembi Morumbi. 
Mestre em Educação, no ano de 2001, pela 
Universidade Federal Fluminense. 

Robson de Sousa Lima Especialista Graduado em Ciências Contábeis, no ano de 
2014, pelo Centro Universitário Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos. 
Especialista em Contabilidade e Direito 
Tributário, no ano de 2016, pelo Centro 
Universitário Tocantinense Presidente Antônio 
Carlos. 

Ruy Ferreira da Silva Doutor Graduado em Filosofia, no ano de 1986, pela 
Universidade Gama Filho. 
Graduado em História, no ano de 1992, pela 
Universidade Gama Filho. 
Graduado em Psicologia, no ano de 2004, pela 
Universidade Gama Filho. 
Especialista em História da Filosofia, no ano de 
1995, pela Universidade Gama Filho. 
Especialista em MBA Exec. Empresarial em 
Gestão de Rec. Humanos, no ano de 2008, 
pela Escola Superior Aberta do Brasil. 
Mestre em Filosofia, no ano de 1999, pela 
Universidade Gama Filho. 
Doutor em Psicologia, no ano de 2017, pela 
Universidad de Ciencias Empresariales y 
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Sociales. 

Shirley Dourado Rebelo Saraiva Mestre Graduada em Administração de Empresas, no 
ano de 2000, pela Associação de Ensino 
Superior do Piauí. 
Especialista em Educação: Docência do 
ensino Superior, no ano de 2002, pela 
Universidade Estadual do Piauí. 
Especialista em Administração Econômica e 
Financeira, no ano de 2004, pela Universidade 
Federal do Piauí. 
Mestre em Educação, no ano de 2010, pela 
Universidade Federal do Piauí. 

Silvana Alberton Especialista Graduada em Psicologia, no ano de 2008, pela 
Universidade do Contestado. 
Especialista em Psicologia da Saúde, no ano 
de 2010, pela Universidade de Passo Fundo. 
Especialista em Especialização em Educação 
Permanente, no ano de 2015, pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Especialista em Especialização em 
Preceptoria no SUS, no ano de 2016, pelo 
Hospital Sírio-Libanês, SIRIO-LIBANÊS. 
Especialista em Impactos da Violência na 
Saúde, no ano de 2018, pela Fundação 
Oswaldo Cruz. 
Especialista em Avaliação Psicológica, no ano 
de 2019, pela Universidade Paranaense. 

Simone Aparecida de Melo Mestre Graduada em Ciência da Computação, no ano 
de 2005, pela Universidade Presidente Antônio 
Carlos. 
Graduada em Engenharia de Produção, no ano 
de 2014, pela Universidade Federal de São 
João Del-Rei. 
Mestre em Engenharia Mecânica, no ano de 
2016, pela Universidade Federal de São João 
Del-Rei. 

Thawana Pires Silva Especialista Graduada em Letras, no ano de 2014, pela 
Universidade Federal do Tocantins. 
Especialista em Libras e Educação de Surdos, 
no ano de 2017, pela Faculdade Integrada de 
Goiás. 

Thiago Felício Barbosa Pereira Mestre Graduado em Letras – Português, no ano de 
2011, pela  
Universidade Estadual do Piauí. 
Especialista em Docência Superior, no ano de 
2015, pelo Centro Universitário Santo 
Agostinho. 
Mestre em Letras, no ano de 2019, pela 
Universidade Federal do Piauí. 

Zenaide da Rocha Fragata 
Miranda 

Especialista Graduada em Educação Física, no ano de 
2005, pela Faculdade de Pato Branco. 
Graduada em Letras – Libras, no ano de 2017, 
pelo Instituto Eficaz. 
Especialista em Educação Infantil e Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental, no ano de 
2006, pela Faculdade Internacional de Curitiba. 
Especialista em Educação Especial: Área da 
Surdez-Libras, no ano de 2007, pelo Instituto 
de Estudos Avançados e Pós-Graduação. 
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Especialista em Arte, Educação e Terapia, no 
ano de 2010, pelas Faculdades Integradas 
Camões. 

 

 

 

2.14 Experiência do corpo de tutores em educação a distância 

 

 O corpo de tutores dos cursos do UNIPTAN possui ampla experiência em educação 

a distância, permitindo identificar as dificuldades dos discentes matriculados nas disciplinas 

em regime semipresencial, expor o conteúdo em linguagem aderente às características das 

diversas turmas, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares do curso em questão e elaborar atividades específicas em 

colaboração com os demais professores do Curso para a promoção da aprendizagem dos 

alunos com maiores dificuldades. 

 O acompanhamento das atividades a distância, bem como a formação e a 

capacitação do corpo de tutores do UNIPTAN são realizadas através do NAPED – Núcleo 

de Apoio Pedagógico, que conta com profissionais habilitados e com experiência 

multidisciplinar. 

 Dos 31 tutores que compõem o corpo de tutores do Curso de Fisioterapia, 20 

possuem experiência em tutoria em educação a distância, mais de 1 ano, o que corresponde 

a 65% do corpo total e consequentemente, 11 tutores não possuem experiência  em tutoria 

a mais de 1 ano, que corresponde 35% do corpo geral de tutores do curso. 

 

Nome Instituição Função Período 

36%

48%

16%

TITULAÇÃO DOS TUTORES

Especialista Mestre Doutor
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(anos) 
Alaxendro Rodrigo Dal Piva UNIDEP Tutor online 0 

Alessandra Aparecida de 
Carvalho 

UNIPTAN Tutor online 8 

Ana Maria Pereira de Souza FASAVIC Tutor online 2 

Carlos Cicinato Vieira Melo UNITPAC Tutor online 1 

Cristina Cunha de Araújo UNINOVAFAPI Tutor online 5 

Elizane Pereira Lima Mesquita UNITPAC Tutor online 5 

Eucléia Gonçalves dos 
Santos 

UNIDEP Tutor online 8 

Flávia Magela Rezende 
Ferreira 

UNIPTAN Tutor online 0,5 

Francisco Neto Pereira Pinto UNITPAC Tutor online 5 

Giselle Maria Ferreira Lima 
Verde 

UNITPAC Tutor online 0 

Graciela Caroline Gregolin UNIDEP Tutor online 0 

Higor de Sousa Moura UNINOVAFAPI Tutor online 0,3 

João Pedro Cardoso Faccio UNIDEP Tutor online 1 

Juliana Carvalho Piva UNITPAC Tutor online 0 

Keli Starck UNIDEP Tutor online 0 

Leonardo Rossini da Silva UNITPAC Tutor online 0,5 

Luciana de Freitas Bica UNIDEP Tutor online 0 

Marcello Schmidt Silveira UNITPAC Tutor online 0,5 

Murilo Alves Bastos UNITPAC Tutor online 0,5 

Nelito Antônio Zanmaria UNIDEP Tutor online 0,5 

Nelzir Martins Costa UNITPAC PORTO Tutor online 6,5 

Oriana Chaves de Oliveira Paz UNINOVAFAPI Tutor online 0 

Raquel Auxiliadora Borges UNIPTAN Tutor online 14 

Robson de Sousa Lima UNITPAC Tutor online 0,17 

Ruy Ferreira da Silva UNITPAC Tutor online 0,17 

Shirley Dourado Rebelo 
Saraiva 

UNINOVAFAPI Tutor online 9 

Silvana Alberton UNIDEP Tutor online 0 

Simone Aparecida de Melo UNIPTAN Tutor online 0 

Thawana Pires Silva UNITPAC Tutor online 0 

Thiago Felício Barbosa 
Pereira 

UNINOVAFAPI Tutor online 4,3 

Zenaide da Rocha Fragata 
Miranda 

UNIDEP Tutor online 0 
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2.15 Interação entre tutores, docentes e coordenadores de curso a distância 

 

 As interações havidas entre os tutores dos diversos cursos do UNIPTAN, 

devidamente constantes constante no PDI, garantem a mediação e a articulação entre os 

mesmos, bem como entre eles e todo o corpo docente do curso e a Coordenação, além dos 

contatos diretos com a sede das atividades a distância, localizada em Nova Lima (MG), 

através das diretorias do Grupo NRE Educacional, do qual o UNIPTAN faz parte. Existe um 

adequado planejamento para que ocorram as atividades interativas, lançando-se mão de 

vários recursos tecnológicos de que dispõe a IES. 

 As questões relacionadas aos cursos e conteúdos são sempre encaminhadas ao 

setor responsável, sob acompanhamento e avaliação da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos.  

 Há avaliações periódicas através de reuniões e videoconferências entre todos os 

profissionais e segmentos envolvidos na oferta das disciplinas semipresenciais, sendo 

identificados os problemas existentes e as demandas mais imediatas para o bom 

funcionamento das atividades a distância, o que faz incrementar ainda mais a interação entre 

os tutores e entre estes e os demais agentes envolvidos no processo. 

 

2.16 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

 

 

26%

39%

35%

Experiência em Tutoria (anos)

5 ou mais Menos de 5 Não têm experiência
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Breno Cherfên 
Peixoto 

01           
 

01 

Elzira 
D`Santiago 
Chiappetti 

    01     04 01 06 

Gleice Noronha 
Dias 

  01       01 01 03 

Jasiara Carla de 
Oliveira Coelho 

03  05  08 05    09  
 

30 

Jaíne das 
Graças Oliveira 
Silva Resende  

01  03 04 08   01  06  23 

Laila Cristina 
Moreira 

Damázio 

22  09  10 08    01 05 
 

53 

Larissa Mirelle 
de Oliveira 

Pereira 

   01 01 01    07 10 08 

Luiz Eduardo 
Canton Santos 

10  05  08 04     19 49 

Samyra Giarola 
Cecílio 

03  10  05 03    10  30 

Sayron Reis  02          02 

Vander José 
das Neves 

03  02 04  01 01   02  13 

Wagner Elias de 
Melo Moreira 

06  01 01 03 02    06  23 

 

 

3. Infraestrutura 

 

3.1 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

 

Os docentes do curso contratados em regime de tempo integral, quando não dispõem 

de salas específicas para os seus trabalhos, possuem gabinetes à sua disposição para 
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realização de serviços de atendimento a discentes, além de estudos e pesquisas 

individualizadas. 

 Cada um dos gabinetes possui aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, 

contendo 1 (uma) mesa, 2 (duas) cadeiras e 1 (um) computador conectado à Internet. 

3.2 Espaço de trabalho para o coordenador 

 

Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso de Fisioterapia conta 

com uma sala de aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, equipada com: 

 02 mesas,  

 02 armários,  

 01 arquivo,  

 01 computador,  

 01 impressora,  

 01 telefone,  

 01 ventilador. 

         Para reuniões, as Coordenações de Curso contam ainda com uma Sala de Reuniões, 

conforme disponibilidade de agenda, com 35 metros quadrados, utilizada no horário das 7h 

às 21h, equipada com:  

 01 ventilador;  

 01 ar-condicionado,  

 equipamentos de videoconferência,  

 14 cadeiras;  

  01 mesa grande. 

 

3.3 Sala coletiva de professores 

 

A sala dos professores é de acesso exclusivo aos docentes. Em uma área de 57 m2, 

proporciona um ambiente aconchegante e acolhedor, local no qual os docentes se 

concentram nos horários de entrada e saída e também no intervalo entre as aulas. Os 

docentes lancham, interagem, se informam sobre os projetos da instituição, e também 

descansam.  

A sala foi pensada e projetada para acomodar toda a equipe, com mobiliários e 

recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados, e rede wireless 
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exclusiva, que viabilizam o trabalho docente. A sala possui dois ambientes: um para estudo 

com cabines individuais, e outro de descanso, com destaque para o café e o lanche. A sala 

conta com: 

- 1 Ar condicionado; 

- 1 Ventilador; 

- 6 Cabines individuais equipadas com computadores com acesso à Internet e ao 

Sistema RM, sendo uma cabine de uso reservado para PNE; 

- 5 Mesas redondas com 5 cadeiras cada mesa; 

- 5 Escaninhos de aço; 

- 3 Sofás; 

- 2 Poltronas; 

- 1 Puff; 

- 1 Cadeira de massagem; 

- 1 Geladeira; 

- 1 Quadro para avisos. 

Além dos mencionados acima, a Sala de Professores dispõe de 1 banheiro masculino 

e 1 banheiro feminino, além de ser abastecida regularmente com água, café e lanche nos 

intervalos das aulas dos turnos da manhã e da noite. 

 

3.4 Salas de aula 

 

 O Curso de Fisioterapia conta com uma sala de aula para cada turma em andamento, 

com tamanhos variados, de acordo com a necessidade de cada turma.  

A IES possui salas de aula com dimensões variando entre 60 e 90 metros quadrados, 

todas equipadas com projetor multimídia, quadro branco, ventiladores, cadeiras escolares 

universitárias, mesa e cadeira para o professor. Todas as salas são bem arejadas e 

protegidas contra ruídos externos. 

Algumas salas possuem uma tela chamada de e-board, que é um recurso tecnológico 

que permite ao professor a interação direta com o material que está sendo projetado, sendo 

possível fazer realces, ampliações e até mesmo anotações extras no material exibido. As 

salas com dimensões maiores possuem, além dos recursos já mencionados, 2 (dois) ares 

condicionados para climatização e melhor comodidade aos alunos e professores.  
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Existem 3 (três) salas que são chamadas de APG (Aprendizagem em Pequenos 

Grupos). Nestas as carteiras se juntam e formam pequenos grupos, permitindo que o 

professor trabalhe várias metodologias ativas com os alunos, dentre elas: Aprendizagem 

Baseada em Problemas, Rotação por Estações, Peer Instruction e várias outras propostas 

que visam estimular o trabalho em grupo, sobretudo a colaboração e interação entre os 

discentes. 

A Instituição disponibiliza, além das salas supracitadas, uma sala de Metodologias 

Ativas de Aprendizagem, com design diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 

projetores multimídia, 50 tablets e tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o 

objetivo de estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da 

informação disponível, sendo o professor o responsável pela orientação adequada, pelo 

acompanhamento e pelo estímulo constante ao aprendizado de qualidade. 

O Setor de Tecnologia da Informação efetua manutenções periódicas nos recursos 

tecnológicos disponíveis nas salas, e os colaboradores dos serviços gerais, que fazem as 

limpezas diárias dessas salas, repassam aos setores específicos quando outras demandas 

de manutenção são necessárias. 

Assim, é possível verificar que as salas de aula disponibilizadas pela IES atendem às 

necessidades institucionais e do curso de Engenharia de Produção, especificamente, além 

de oferecer conforto e flexibilidade aos alunos e professores. Sempre que necessário, a 

Instituição disponibiliza cadeiras e mesas diferenciadas para portadores de necessidades 

especiais, as quais fazem parte do mobiliário permanente da IES. A acessibilidade é 

garantida em todas as salas de aula da Instituição, bem como nos laboratórios, biblioteca e 

setores administrativos. 

 

3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 

 Os alunos do UNIPTAN têm livre acesso aos equipamentos de informática 

disponíveis, os quais passam por constantes revisões periódicas e contam com o suporte 

do pessoal do Setor de TI (Tecnologia da Informação) em todos os turnos de funcionamento 

da Instituição. 

Atualmente a Instituição conta com 3 (três) Laboratórios de Informática, equipados 

com terminais de acesso à Internet, com computadores de acesso aos discentes e utilizados 

para atividades programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de 
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avaliação institucional, entre outros. Nesses ambientes, acontecem também os cursos de 

nivelamento no âmbito de Noções de Informática e cursos tecnológicos específicos nas 

áreas de conhecimento de cada curso. 

O Laboratório de Informática I possui um projetor multimídia e computadores 

equipados com webcam, placas de som, com as especificações abaixo: 

 

Placa Mãe: Asus H81M-SE/BR 

Processador: Core i3 4170 3,70 GHz 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500 GB 

DVD-RW Samsung 

Monitor 20" LG 

Webcam 

 

Com a finalidade de atender as condições necessárias para o pleno acesso, 

participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, na educação superior, o 

laboratório de informática I possui dois computadores equipados com teclados em Braille, e 

configurados com sistema de voz DOSVOX para Portadores de Necessidades Especiais 

(PNE), conforme sublinham os principais aspectos da legislação vigente: 

• a Constituição Federal/88, Art. 205, Art. 206 e Art. 208, que garantem a educação 

como um direito de todos; 

• a Portaria nº 2.678/02 que aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a 

produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino; 

• o Decreto n° 6.949/2009, que ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU,2006),que assegura o acesso a um 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis; 

• o Decreto n° 7.611/2011, que dispõe sobre o atendimento educacional 

especializado, que prevê, no §2° do art. 5°, Inciso VII, a estruturação de núcleos de 

acessibilidade nas instituições federais de educação superior; 

• a ABNT NBR 9.050/04 que dispõe sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos. 

O Laboratório de Informática II possui computadores com placas de som, com as 

seguintes especificações: 
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Placa Mãe: INTEL DH61DL 

Processador: INTEL CORE I3 - 2100 3.10GHZ 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500GB SATA 

Gravador DVD-RW 

 

O Laboratório de Informática III possui computadores equipados com placas de som 

e com configurações adequadas e específicas para uso de programas com grande demanda 

gráfica, conforme especificações abaixo:  

 

Placa Mãe: ASUS – CS/BR 

Processador: INTEL CORE I5 - 4440 3.10GHZ 

Memória: 8GB DDR3 

HD 500GB SATA 

 

Os softwares instalados nos Laboratórios de Informática vão desde softwares básicos 

(como antivírus, compactadores de arquivos, leitores de PDF) a softwares aplicativos (como 

os pacotes de escritório da Microsoft Office). Dentre os softwares utilizados pelos vários 

cursos, destacam-se:  

• Pascalzin: utilizado na disciplina de Linguagem de Programação; 

• MSProject: utilizado na disciplina Gestão de Programas e Projetos; 

• Inventor: utilizado na disciplina Desenho Técnico; 

• AutoCad: utilizado na disciplina Desenho Computacional. 

Além dos ambientes supracitados, a instituição disponibiliza uma área na Biblioteca 

com computadores dispostos em bancadas com cadeiras, disponíveis para acesso a alunos 

e usuários da Biblioteca. Outro item que permite acesso aos alunos a equipamentos de 

informática é a sala de Metodologias Ativas de Aprendizagem, que possui design 

diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 projetores multimídia, 50 tablets e 

tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o objetivo de estimular o aluno a 

construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação disponível. 
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O UNIPTAN disponibiliza também terminais de computador, distribuídos em seus 

saguões, para utilização livre dos discentes, incluindo o uso para acesso ao Sistema RM 

(consultas de notas, frequências etc.). Próximo ao setor Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos há um equipamento com impressora para dar suporte aos discentes no controle 

da sua vida financeira com a Instituição, podendo, assim, imprimir seus boletos. 

Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem 

a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada 

por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem conectar-se notebooks, 

smartphones e similares. 

Em parceria com empresas da área de publicidade, a Instituição disponibiliza 2 (dois) 

Totens Digitais, equipados com display para avisos acadêmicos e anúncios de terceiros, e 

pontos para carregamento de energia para vários tipos de equipamentos eletrônicos, como 

computadores pessoais, tablets, smartphones. 

 

3.6 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) 

 

Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso de Fisioterapia foram indicados 

pelos professores que lecionam no curso e analisados pelo Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), visando a garantia e segurança de que as obras utilizadas sejam adequadas às 

Unidades Curriculares e aos conteúdos descritos nos planos de ensino e no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

O acervo físico encontra-se disponível na biblioteca para os alunos, com número de 

tombamento, e está totalmente informatizado, de modo que o aluno consegue consultar 

informações sobre os livros no site da Instituição, na área especifica da Biblioteca, assim 

como pode verificar quantos exemplares estão disponíveis - e, ainda, efetuar requisição para 

reserva de livros. 

O UNIPTAN possui uma política própria para aquisição e atualização de material 

bibliográfico, com o objetivo de oferecer o maior número possível de exemplares da 

bibliografia básica por número de vagas dos seus cursos.  

  Tal política de aquisição passa pelos seguintes trâmites: 

 Indicação da bibliografia pelos professores das disciplinas; 

 Organização das sugestões de bibliografia pelos Coordenadores de Curso; 

 Encaminhamento à Bibliotecária para sistematização; 
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 Encaminhamento dos pedidos de aquisição à Reitoria do UNIPTAN para análise e 

aprovação; 

 Encaminhamento ao Setor de Compras para orçamentos e aquisição; 

 Encaminhamento dos exemplares adquiridos à Biblioteca para catalogação no acervo 

e disponibilização à comunidade acadêmica; 

 Registro dos títulos dos exemplares adquiridos nos planos de ensino das disciplinas. 

Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso encontram-se referendados por 

relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Fisioterapia, uma vez analisada a 

compatibilidade entre o número dos títulos constantes no acervo e o número de vagas anuais 

do Curso. 

Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política de 

atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo o processo 

para tal. 

 

3.7 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 

 

Os títulos que compõem a bibliografia complementar do Curso de Fisioterapia foram 

indicados pelos professores que lecionam no curso e analisados pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), visando a garantia e segurança de que as obras utilizadas sejam 

adequadas às Unidades Curriculares e aos conteúdos descritos nos planos de ensino e no 

Projeto Pedagógico do Curso. 

O acervo virtual encontra-se disponível para os alunos e professores através do portal 

educacional, cujo acesso é realizado por login e senhas individuais. 

Os itens que compõem a bibliografia complementar do Curso encontram-se 

referendados por relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Fisioterapia, uma 

vez analisada a compatibilidade entre o número dos títulos constantes no acervo e o número 

de vagas anuais do Curso. 

Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política de 

atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo o processo 

para tal. 

O acervo virtual Minha Biblioteca está atualizado e pode ser acessado 

ininterruptamente pelos discentes e docentes. Trata-se de um consórcio formado pelas 

quatro principais editoras de livros acadêmicos do Brasil - Grupo A, Grupo Gen-Atlas, Manole 
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e Saraiva - que oferece às instituições de ensino superior uma plataforma prática e inovadora 

para acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade pela internet. Através da 

plataforma, estudantes têm acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos. A Minha 

Biblioteca conta atualmente com mais de 8.700 livros em todas as áreas do conhecimento, 

à disposição para leitura e download. 

A Instituição conta com acesso ininterrupto aos títulos da Minha Biblioteca, através do 

contrato firmado via mantenedora (NRE Educacional). Além disso, existe garantia de acesso 

físico na IES ao acervo virtual, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à 

demanda e à oferta ininterrupta via Internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e 

de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem, conforme descrito em outros itens 

deste Projeto Pedagógico de Curso. 

 

3.7.1 Periódicos especializados 

 

 Os periódicos da área Fisioterapia são variados, muitos destes vinculados a 

programas de pós-graduação stricto sensu da área ou instituições que tem como objetivo 

fomentar a pesquisa na área de saúde. A seguir, são apresentados alguns periódicos com 

disponibilidade impressa e eletrônica na Biblioteca da instituição: 

 

 CSP- Cadernos de Saúde Pública (Reports in Public health) (Periodicidade – Mensal) 

 MENTAL- Revista de Saúde Mental e subjetividade da UNIPAC (Periodicidade – 

Semestral); 

 Arquivos de Neuro-Psiquiatria (Periodicidade – mensal) 

 PRO homine: revista científica do Unilavras - ciências humanas/tecnologia e saúde. 

(Periodicidade – Mensal); 

 Cadernos de Pesquisa - IPTAN: edição especial - normas para elaboração de trabalhos 

científicos (Periodicidade – Anual). 

 

Além desses periódicos impressos, a instituição possui assinatura em duas bases de 

dados de acesso online e que possuem revistas da área da saúde e demais áreas de 

formação no UNIPTAN. É possível que o corpo acadêmico tenha acesso aos periódicos em 

formato eletrônico, por meio da internet utilizando base de dados e/ou sites próprios dos 

periódicos.  
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 Base de dados EBSCO Host (Multidisciplinar - acesso online): 

A interface EBSCO host é contemplada pela Capes, mas UNIPTAN assina outras 

bases as quais a Capes não disponibiliza. Dentre elas estão: MEDLINE Complete, CINAHL 

Complete, Dentistry & Oral Sciences Source, Legal Source, World Politics Review, Public 

Administration Abstracts, AgeLine, Abstracts in Social Gerontology, Academic Search 

Complete, Regional Business News, Business Source Elite, Fonte Acadêmica, Engineering 

Source, Art & Architecture Complete, eBook Collection (EBSCOhost), Criminal Justice 

Abstracts. 

   

 DynaMedPlus (Área da saúde - acesso online) 

O DynamedPlus é uma ferramenta de referência clínica criada por médicos para 

médicos e outros profissionais da saúde para uso na prática clínica. Monitora o conteúdo de 

mais de 500 periódicos científicos e bases de dados de revisão sistemática de evidências. 

 

3.8 Laboratórios didáticos de formação básica 

 

Os Laboratórios de Informática são utilizados pelo Curso de Fisioterapia em 

disciplinas práticas, que proporcionam aos alunos um diferencial em termos de 

conhecimento sobre o manuseio de softwares e recursos de tecnologia da informação na 

área de atuação dos futuros profissionais do Curso.  

A IES conta com 3 (três) Laboratórios de Informática, equipados com terminais de 

acesso à Internet, com computadores de acesso aos discentes e utilizados para atividades 

programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de avaliação 

institucional, entre outros. Nesses ambientes, acontecem também os cursos de nivelamento 

no âmbito de Noções de Informática e cursos tecnológicos específicos nas áreas de 

conhecimento de cada Curso. 

Esses laboratórios atendem às necessidades do Curso, possuindo normas 

específicas de funcionamento, utilização e segurança, além de apresentarem conforto, 

manutenção periódica, serviços de apoio técnico através do setor de TI e disponibilidade de 

recursos de tecnologias da informação e comunicação (hardware, software e periféricos) 

adequados às atividades a serem desenvolvidas. 
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Os laboratórios e equipamentos são periodicamente avaliados pelos professores do 

Curso, que encaminham as demandas específicas ao NDE, para referendar e tomar as 

providências necessárias junto à administração da IES. 

 

3.9 Laboratórios didáticos de formação específica 

 

Para a formação específica, o curso de Fisioterapia do UNIPTAN conta com o 

laboratório de Cinesioterapia, Eletrotermofototerapia, Métodos e Técnicas de Avaliação e 

Recursos Terapêuticos Manuais, que permite o desenvolvimento de atividades práticas 

curriculares e onde são desenvolvidas as formas de analisar o movimento humano, além de 

ensinar como avaliar e reabilitar o indivíduo. São utilizados variados materiais e 

equipamentos que auxiliam no desenvolvimento de estratégias de fortalecimento, 

alongamento, mobilizações articulares e reequilíbrio corporal dinâmico e estático, além do 

tratamento de dores e lesões.  

 

3.10 Laboratórios de ensino para a área de saúde 

 

Os laboratórios de ensino utilizados pelo curso de fisioterapia em são: 

 Laboratório de anatomia 

 Laboratório de bioquímica e fisiologia 

 Laboratório de microscopia 

 

Tais laboratórios são destinados às atividades práticas e de simulação envolvendo 

alunos e professores no âmbito do ensino, pesquisa e extensão. 

O laboratório de anatomia do UNIPTAN conta com peças anatômicas formalizadas, 

glicerinadas e corpos. Além de equipamentos como a mesa SECTRA com a finalidade de 

dinamizar as aulas de anatomia com visualização de imagens em 3 dimensões, fornecendo 

visão mais detalhadas dos membros e órgãos do corpo humano. Nas aulas práticas os 

alunos contam com o auxílio dos professores e técnicos de laboratórios especializados, 

dispondo de horários de estudo para que os alunos possam revisar conteúdos práticos. 

O laboratório de bioquímica visa dar suporte na aprendizagem dos alunos, 

possibilitando o exercício prático dos conhecimentos teóricos adquiridos. Auxilia os alunos 

no desenvolvimento de habilidades, destreza e agilidade para realização de técnicas 
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bioquímicas, capacitando-os para a prática profissional. Outro objetivo é servir ao 

desenvolvimento de pesquisas básicas na área de bioquímica, imunologia, hematologia e 

áreas correlatas. O laboratório dispõe de vários equipamentos, dentre os quais, estufa de 

secagem e esterilização, centrífugas, banho-maria, agitador de tubos, placa secadora, 

aparelho de eletroforese, espectrofotômetro semiautomático e manual, geladeira, 

microscópio binocular, bicos de Bunsen, balanças de precisão, capela de exaustão de 

gases, vidrarias de laboratório como erlenmeyer, béquer, provetas, tubos de ensaio, pipetas, 

bastões, espátulas, etc. Na parte de fisiologia, o laboratório conta com o aparelho PowerLab, 

que possibilita aulas práticas de eletrocardiograma, expirometria, eletromiografia, entre 

outros. O PowerLab é uma unidade de aquisição de dados que utiliza os softwares LabChart. 

ScopeTM e LabTutor. A versatilidade do sistema permite que ele seja utilizado em várias 

situações de aula. Para as aulas práticas, tanto de bioquímica quanto de fisiologia, os alunos 

contam com auxílio de professores e técnicos de laboratórios especializados, dispondo de 

horários de estudo para revisão dos conteúdos estudados. 

O laboratório de microscopia e multidisciplinar está equipado para aulas teóricas e 

práticas de citologia, histologia, parasitologia, microbiologia, embriologia, patologia e 

técnicas associadas. Conta com 17 microscópios óticos à disposição dos alunos e um 

microscópio AxioScope A1, com câmera acoplada. Conta também com peças sintéticas que 

mostram o crescimento gestacional e o que ocorre em cada fase do desenvolvimento 

embrionário. Para as aulas práticas, os alunos contam com auxílio de professores e técnicos 

especializados, dispondo de horários de estudo para revisão dos conteúdos. 

 

3.11 Laboratórios de habilidades 

 

O laboratório tem o objetivo de familiarizar o estudante com as técnicas voltadas para 

o desenvolvimento da comunicação e de destrezas manuais, possibilitando atividades 

práticas em que tais habilidades se tornem possíveis. Realizam-se, neste labotatório, 

atividades de compreensão de exames físicos e procedimentos médicos. Neste laboratório, 

simulam-se procedimentos que se aproximam da realidade a partir de equipamentos como 

simuladores de ausculta cardíaca e pulmonar, torsos para RCP, talas, dentre outros 

equipamentos. Todos os materiais de insumo para a realização das práticas são oferecidos 

pela instituição. Nas aulas práticas, os alunos contam com auxílio de professores e técnicos 

especializados, dispondo de horários de estudo para revisão dos conteúdos. 
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A relação completa dos Laboratórios didáticos de formação específica, de ensino para 

a área de saúde e de habilidades encontra-se descrita no Anexo A ao fim deste documento. 

Em cada anexo estão descritos: (1) o nome do laboratório, (2) a finalidade (cursos que 

utilizam, temáticas e disciplinas), (3) a área física, (4) localização na IES, (5) capacidade, (6) 

horário de funcionamento, (7) descritivo dos principais equipamentos/mobiliários e (8) o 

recursos humanos específicos de apoio ao laboratório. 

 

3.12 Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados 

 

Para que o aluno tenha a oportunidade de vivenciar a prática profissional, seguindo o 

objetivo geral traçado no perfil profissional pretendido até o final do curso de graduação, são 

firmados convênios com instituições que possibilitam práticas nos mais variados cenários de 

atuação da Fisioterapia. 

Neste contexto, o UNIPTAN mantém convênios com a prefeitura local (São João del 

Rei), além de prefeituras de municípios vizinhos, dentre eles: Andrelândia, Barroso, 

Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos, Entre Rios de 

Minas, Itabira, Jeceaba, Lagoa Dourada, Madre de Deus de Minas, Minduri, Nazareno, 

Piedade do Rio Doce, Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, São Brás do 

Suaçui, São Tiago, São Vicente de Minas e Tiradentes. Estas parcerias permitem a vivência 

prática na atenção primária à saúde em Unidades Básicas de Saúde. 

Outros serviços de saúde conveniados à instituição incluem Hospital Nossa Senhora 

das Mercês, Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei, Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), Albergue Santo Antônio, Associação de Amparo a Pacientes com 

Câncer (ASAPAC), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São João 

del-Rei, além das APAE’s dos municípios de Lagoa Dourada, Resende Costa, Andrelândia, 

Tiradentes, Madre de Deus de Minas, São Vicente de Minas e Prados. 

Além das parcerias citadas, o UNIPTAN conta ainda com o espaço do CEM – Centro 

de Especialidades Médicas e Odontológicas, o qual trata-se de uma unidade de saúde 

aberta à população carente da cidade e região, criada e mantida pela IES em parceria com 

a Prefeitura Municipal de São João del-Rei, para atendimentos gratuitos via SUS – Sistema 

Único de Saúde 

 

3.13 Biotérios 
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  Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.14 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística) 

 

Para os conteúdos que são oferecidos aos alunos do UNIPTAN na modalidade 

semipresencial, o material didático utilizado é disponibilizado através da plataforma 

educacional, com acesso garantido em tempo integral enquanto o aluno estiver matriculado 

nas disciplinas em questão.  

  Em relação a todos os processos atinentes ao material didático, bem como a todo o 

funcionamento da plataforma educacional, os alunos, professores, tutores e gestores 

institucionais realizam avaliações periódicas, que são direcionadas à NRE Educacional, 

responsável direta pelos processos gerais do grupo e da mantenedora, para constantes 

revisões e aprimoramento de procedimentos.  

  Além do material disponibilizado on-line na plataforma, os alunos têm acesso também 

a todos os recursos oferecidos presencialmente, como as obras da Biblioteca e as 

publicações da base de dados EBSCO, além dos e-books da base Minha Biblioteca. 

 

3.15 Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, conciliação, 

mediação e atividades jurídicas reais 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.16 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

 O UNIPTAN possui um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) cadastrado na CONEP 

(Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), órgão do Ministério da Saúde do Governo 

Nacional, bem como cadastrado na Plataforma Brasil 

(http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf), sob o número de registro 9.667, para 

gerenciamento de projetos de pesquisa científica de todo o país. 

O funcionamento do CEP, para atendimento ao público em geral e 

aos pesquisadores, é de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h, em sua dependência 

própria dentro da COPEX – Coordenação de Pesquisa e Extensão. 

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
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Os atendimentos também podem ser feitos pelo telefone 3379-2725, ramal 202, e 

pelo e-mail: cep@uniptan.edu.br. 

O CEP do UNIPTAN possui Regulamento próprio, sendo a coordenação e a 

composição do mesmo estabelecidas em Portarias de nomeação da Reitoria. 

  

3.17 Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA) 

 

  Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.18 Ambientes profissionais vinculados ao curso 

 

 Para a oferta de conteúdos a distância, bem como para a execução das atividades 

relacionadas às disciplinas oferecidas na IES na modalidade semipresencial, conta-se com 

ambientes profissionais muito bem articulados com a sede, atendendo plenamente aos 

objetivos traçados neste Projeto Pedagógico de Curso, considerando-se a função de 

espaços complementares, a saber: laboratórios de Informática, Sala de Metodologias Ativas 

de Aprendizagem, etc. 

 Esses espaços possibilitam a realização de experiências diferenciadas de 

aprendizagem, as quais passam por avaliações periódicas devidamente documentadas, 

resultando em constantes ações de melhoria contínua do processo de ensino-

aprendizagem. 

 Todas essas ações são gerenciadas e acompanhadas pela Pró-reitoria de Ensino e 

Assuntos Acadêmicos, além do NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico – e do Grupo de 

Estudos em Metodologias Ativas de Aprendizagem. 

O curso de Fisioterapia faz uso de todos esses espaços complementares da IES para 

a realização de atividades com metodologias variadas, o que permite ao aluno uma gama 

maior de aporte tecnológico e de vivência prática. Além dos alunos, o corpo docente também 

desfruta destes espaços, permitindo a integração e a capacitação pedagógica. 

 

 

 

 

 

mailto:cep@uniptan.edu.br
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A: Laboratórios usados pelo curso de Fisioterapia 
 

LABORATÓRIO: 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA 

Finalidade: 
Laboratório que atende ao curso de FISIOTERAPIA, voltado para o ensino de 
Anatomia, nas disciplinas Anatomia Humana e Neuroanatomia. 

Área Física (m2):  
Localização:  

Capacidade:  

Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e mobiliários): 

01 Figura muscular masculina em tamanho natural, 37 partes 

01 Figura muscular masculina e feminina, 45 partes 

01 Modelo funcional da articulação do cotovelo 

01 Modelo seccional da cabeça 

01 Modelo de Cérebro Desmontável 

01 Modelo de Cabeça 

01 Demonstração de modelo dos músculos do ombro 

01 Modelo funcional de tamanho natural, articulação do quadril 

01 Pélvis Feminina, 2 partes 

01 Pélvis Masculina, 2 partes 

01 Esqueleto completo desarticulado 

01 Esqueleto completo desarticulado e pintado 

01 Fígado e Vesícula Biliar 

02 Cérebro, 2 partes 

03 Ouvido, 3 vezes o tamanho natural, 6 partes 

01 Laringe funcional, 2.5 vezes o tamanho natural 

01 Olho, 5 vezes o tamanho natural, 12 partes 

01 Olho, 3 vezes o tamanho natural, 7 partes 

02 Pulmão, 7 partes 

01 Modelo de TC de árvore brônquica e laringe 

01 Coração funcional e sistema circulatório 

02 Coração, 2 vezes o tamanho natural,4 partes 

01 Coração, 7 partes 

01 Estômago, 3 partes 

01 Rins com órgãos posteriores do abdômen superior, em 3 partes 

02 Rins, néfrons, vasos sanguíneos e corpúsculo renal 

https://www.3bscientific.com.br/figura-muscular-masculina-em-tamanho-natural-37-partes-va01,p_46_2215.html
https://www.3bscientific.com.br/figura-muscular-masculina-e-feminina-45-partes-b50,p_46_218.html
https://www.3bscientific.com.br/pelvis-feminina-2-partes-h10,p_31_307.html
https://www.3bscientific.com.br/pelvis-masculina-2-partes-h11,p_31_308.html
https://www.3bscientific.com.br/esqueleto-completo-desarticulado-e-pintado-a052,p_842_4.html
https://www.3bscientific.com.br/cerebro-2-partes-c15,p_13_239.html
https://www.3bscientific.com.br/ouvido-3-vezes-o-tamanho-natural-6-partes-e11,p_26_269.html
https://www.3bscientific.com.br/laringe-funcional-25-vezes-o-tamanho-natural-g20,p_26_291.html
https://www.3bscientific.com.br/olho-5-vezes-o-tamanho-natural-12-partes-vj500a,p_30_2268.html
https://www.3bscientific.com.br/olho-3-vezes-o-tamanho-natural-7-partes-f13,p_30_276.html
https://www.3bscientific.com.br/pulmao-7-partes-g15,p_38_290.html
https://www.3bscientific.com.br/modelo-de-tc-de-arvore-bronquica-e-laringe-g23,p_38_294.html
https://www.3bscientific.com.br/coracao-funcional-e-sistema-circulatorio-w16001-763-0406-191115-100,p_33_4128.html
https://www.3bscientific.com.br/coracao-2-vezes-o-tamanho-natural-4-partes-g12,p_33_288.html
https://www.3bscientific.com.br/coracao-7-partes-vd253,p_33_2240.html
https://www.3bscientific.com.br/estomago-3-partes-k16,p_25_325.html
https://www.3bscientific.com.br/rins-com-orgaos-posteriores-do-abdomen-superior-em-3-partes-k223,p_25_333.html
https://www.3bscientific.com.br/rins-nefrons-vasos-sanguineos-e-corpusculo-renal-k11,p_59_321.html
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01 Sistema urinário masculino e feminino, 6 partes 

03 Braço com músculos destacáveis, 6 partes 

03 Perna com músculos destacáveis, 9 partes 

04 Torso de luxo, masculino e feminino, em 24 partes 

01 Coluna de luxo flexível 

01 Coluna didática flexível 

01 BONElike™ Coluna vertebral 

01 Coluna clássica flexível com costelas  

01 Kit com 24 vértebras BONElike™ 

02 Modelo luxo de articulação do cotovelo 

04 Junta funcional do joelho 

02 Articulação do ombro com mangas de rotores, em 5 peças 

01 Modelo de corte de joelho 

01 Modelo de esqueleto do pé com ligamentos 

03 Modelo luxo de articulação umeral 

01 Esqueleto pélvico feminino, com cabeças de fêmur móveis 

02 Modelo luxo de articulação coxofemoral 

02 Esqueleto Sam A13 - versão de luxo em suporte de metal com 5 rolos 

01 Esqueleto Stan A10, sobre apoio de 5 pés de rodinha 

01 Esqueleto Stan A10, sobre apoio de 4 pés de rodinha 

02 Sistema Digestivo, 2 partes 

02 Sistema nervoso, 1/2 do tamanho natural 

02 Sistema circulatório 

01 Modelo estrutural de Mão, 3 Partes 

01 Seção lateral de cabeça 

01 Seção frontal e lateral de cabeça 

01 Musculatura da cabeça, com vasos sanguíneos 

01 Musculatura da cabeça com adição de nervos 

01 Cabeça com pescoço, 5 partes 

01 Pele, modelo em bloco, 70 vezes o tamanho natural 

01 Crânio montado sobre a coluna cervical, 4 peças 

05 Crânio clássico, 3 peças 

01 Crânio explodido 3B Scientific® - 22 partes - cores didáticas 

01 Nariz e órgão olfativo, 4 vezes o tamanho natural 

01 Nariz com cavidades paranasais, em 5 partes 

01 Crânio montado sobre a coluna cervical, 4 peças 

05 Crânio clássico, 3 peças 

01 Crânio explodido 3B Scientific® - 22 partes - cores didáticas 

01 Nariz e órgão olfativo, 4 vezes o tamanho natural 

01 Nariz com cavidades paranasais, em 5 partes 

02 Cérebro neuro-anatômico, 8 partes 

Recursos Humanos: 

 

 

LABORATÓRIO: 

LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA 

Finalidade: 
Laboratório que atende ao curso de FISIOTERAPIA, voltado para o 
ensino de Bioquímica. 

Área Física (m2):  Localização  

https://www.3bscientific.com.br/sistema-urinario-masculino-e-feminino-6-partes-k32,p_59_342.html
https://www.3bscientific.com.br/braco-com-musculos-destacaveis-6-partes-m10,p_46_371.html
https://www.3bscientific.com.br/perna-com-musculos-destacaveis-9-partes-m20,p_46_377.html
https://www.3bscientific.com.br/torso-de-luxo-masculino-e-feminino-em-24-partes-b30,p_58_203.html
https://www.3bscientific.com.br/coluna-de-luxo-flexivel-a585,p_57_114.html
https://www.3bscientific.com.br/coluna-didatica-flexivel-a588,p_57_117.html
https://www.3bscientific.com.br/bonelike-coluna-vertebral-a794,p_57_154.html
https://www.3bscientific.com.br/coluna-classica-flexivel-com-costelas-e-cabecas-de-femur-a562,p_57_109.html
https://www.3bscientific.com.br/kit-com-24-vertebras-bonelike-a793,p_57_153.html
https://www.3bscientific.com.br/modelo-luxo-de-articulacao-do-cotovelo-a831,p_35_163.html
https://www.3bscientific.com.br/junta-funcional-do-joelho-a82,p_35_160.html
https://www.3bscientific.com.br/articulacao-do-ombro-com-mangas-de-rotores-em-5-pecas-a880,p_35_173.html
https://www.3bscientific.com.br/modelo-de-esqueleto-do-pe-com-ligamentos-m34,p_35_14412.html
https://www.3bscientific.com.br/modelo-luxo-de-articulacao-umeral-a801,p_35_157.html
https://www.3bscientific.com.br/esqueleto-pelvico-feminino-com-cabecas-de-femur-moveis-a62,p_31_125.html
https://www.3bscientific.com.br/modelo-luxo-de-articulacao-coxofemoral-a811,p_35_159.html
https://www.3bscientific.com.br/esqueleto-sam-a13-versao-de-luxo-em-suporte-de-metal-com-5-rolos-a13,p_164_15.html
https://www.3bscientific.com.br/esqueleto-stan-a10-sobre-apoio-de-5-pes-de-rodinha-a10,p_164_6.html
https://www.3bscientific.com.br/esqueleto-stan-a10-sobre-apoio-de-5-pes-de-rodinha-a10,p_164_6.html
https://www.3bscientific.com.br/sistema-digestivo-2-partes-k20,p_25_328.html
https://www.3bscientific.com.br/sistema-circulatorio-g30,p_33_297.html
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Capacidade:  

Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e mobiliários): 

50mL, 100mL, 
250mL e 500mL 

Béquer 

125mL e 500mL Erlenmeyer 

12X150mm, 
16X160mm e 
200X20mm 

Tubo de ensaio 

 Tubo de centrifugação tipo Ependorf 

 Tubo de centrifugação tipo Falcon 

250ml Balão de fundo chato 

250ml 24X40mm Balão de fundo redondo 

5ml, 10ml, 25ml, 
50ml, 100ml, 
250ml, 500ml e 
1000ml 

Balão Volumétrico 

1ml, 5ml e 10ml Pipeta graduada 

1ml, 2ml, 5ml, 

10ml, 11ml, 15ml e 

20ml  

 

Pipeta volumétrica 

 Pêra 

5ul, 10ul, 25ul, 
50ul, 100ul, 500ul e 
1000ul 

Pipeta automática/ micropipeta 

 Ponteiras para pipeta automática/ micropipeta 

50ml, 100ml, 
250ml, 500ml e 
1000ml 

Proveta 

100ml Bureta 

 Funil de vidro e plástico 

250ml Funil de bromo ou funil de separação 

 Bastão de vidro 

01 Dessecador 

500ml e 1000ml    Kitassato 

100ml, 500ml e 
1000ml 

Frasco Âmbar 

 Pisseta 

 Pipeta de Pasteur 

 Cronômetro 

 Tripé de ferro 

 Tela de amianto 

 Pinça Tenaz 

 Anel de ferro com mufa 

 Bico de Bunsen 

 Estante para tubos de ensaio 

03 Espectofotômetro 

02 Balança Semi Analítica 

02 Banho Maria 

02 Agitador magnético e pHmetro 

02 Centrífuga de tubo de ensaio 
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01 Centrífuga de microhematócrito 

01 Mini centrífuga 

01 Agitador Vortex 

01 Capela de exaustão de gases 

01 Frigobar 

 Suporte Universal para vidrarias bioquímicas 

 
Cuba de Eletroforese horizontal, LED Transiluminador e Mini fonte 
300V 

Recursos Humanos: 

-  

 

LABORATÓRIO: 

LABORATÓRIO DE CINESIOTERAPIA 

Finalidade: 
Laboratório que atende ao curso de FISIOTERAPIA, voltado para o ensino de 
Cinesiologia, Cinesioterapia, Recursos Terapêuticos Manuais e Mecânicos, 
Métodos e Técnicas de Avaliação e Eletrotermofototerapia. 

Área Física (m2):  
Localização:  

Capacidade:  

Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e mobiliários): 

03 halteres de 6 kg – cor preto 

03 halteres de 5 kg – cor azul escuro 

03 halteres de 4 kg – cor vermelho 

03  halteres de 3 kg – cor cinza 

03 halteres de 2 kg – cor azul claro 

03 halteres de 1 kg – cor verde 

02 bola bobath tipo feijão - x cm 

02 bolas bobath tipo suíça – 45 cm 

02 bolas bobath tipo suíça – 75 cm 

02 bola bobath tipo suíça – 65 cm 

02 bombas para encher bolas 

02 Colchonetes 

20 conjuntos de cones (12 unidades cada) 

03 pares de tornozeleiras – 4 kg 

03 pares de tornozeleiras – 3 kg 

03 pares de tornozeleiras – 2 kg 

03 pares de tornozeleiras – 1 kg 

02 rolos de espuma pequenos de 5 cm 

02 rolos de espuma grandes de 9 cm 

01 Espaldar 

01 barra paralela 

03 bicicletas ergométricas 

02 steps tipo EVA 

02 meia bola tipo bosu com alças 

02 trampolim jump  

02 tábuas proprioceptivas redondas 

02 tabuas proprioceptivas retangulares 

01 balanço de equilíbrio 

01 cicloergômetro mini bicicleta 

10 escadas para maca 

09 Macas 

08 mesas tipo carrinho 
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12 travesseiros para maca 

09 Goniômetros 

04 faixas elásticas – cor vermelha 

04 faixas elásticas – cor verde 

04 faixas elásticas – cor azul 

04 faixas elásticas – cor roxa 

05 fitas métricas 

04 aparelhos de pressão (estetoscópio + esfigmomanômetro) 

03 exercitadores de dedos forte – cor azul 

03 exercitadores de dedos leve – cor amarelo 

Recursos Humanos: 

 

 

LABORATÓRIO: 

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA 

Finalidade: 
Laboratório que atende ao curso de FISIOTERAPIA, voltado para o ensino 
de Biologia, Citologia e Histologia, Microbiologia e Fisiologia Humana. 

Área Física (m2):  
Localização:  

Capacidade:  

Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e mobiliários): 

01 Capela de fluxo laminar 

01 Destilador de água 

01 Purificador 

01 Autoclave 

02 Estufas de secagem 

01 Estufa bacteriológica 

01 Chapa aquecedora 

01 Microscópio ZEISS Axio Scope. A1 

03 Microscópios óptico ZEISS 

17 Microscópios óptico Bioval 

01 Esterilizador de alças de inoculação e agulhas 

50ml, 100ml, 200 ml, 250ml, 
400ml, 500ml, 600ml e 
1000ml. 

Béquer 

50ml, 100ml, 125ml e 250ml  
 

Erlenmeyer 
 

100ml, 250ml e 500ml Balão Volumétrico 

50ml, 100ml, 500ml e 1000ml Proveta 

04 Frascos reagentes tampa azul 

 Funil de vidro e plástico 

 Bastão de vidro 

1ml, 2ml, 5ml e 20ml Pipeta graduada 

2ml, 5ml, 10ml e 25ml   Pipeta volumétrica  

03 Bicos de Bunsen 

 Placa de Petri 

 Meio de cultura 

 Swab estéril 

 Câmara de Neubauer 

 Lâminas para microscopia 

 Lamínula 
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 Estante para tubos de ensaio 

12X150mm, 16X160mm e 
200X20mm 

Tubo de ensaio 

 Tubo de centrifugação tipo Ependorf 

 Tubo de centrifugação tipo Falcon 

 Pêra 

 Pinça de madeira 

01 Geladeira 

Recursos Humanos: 

-  

 

LABORATÓRIO: 

LABORATÓRIO HABILIDADES 

Finalidade: Laboratório que atende ao curso de FISIOTERAPIA, voltado para o ensino de  

Área Física (m2):  
Localização:  

Capacidade:  

Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e mobiliários): 

01 Simulador de injeção Spinal  

02 Vida / form® Sutura Prática Leg 

02 Vida / form® Arm Prática Sutura 

03 Vida / form® episiotomia mediana Sutura Simulator 

01 Vida Kit de substituição / form® cricothyrotomy Simulator 

01 Pneumotórax Simulator 

01 Instrumento Diagnóstico de Orelha 

01 Simulador de Oftalmológico 

01 Vida / form® Venoso Central Canulação Simulator 

06 Vida / form® Avançada punção venosa e injeção Arm, Luz 

02 Braço - Simulador Avançado para Treino deAferição da Pressão Arterial 

01 Auto-exame da mama 

01 Auto-exame da mama Gaumard® Simulator 

02 Modelo Anatômico Mamamiga - para exames de câncer de mama 

01 Colete de mama 

 

01 Vida / form® Próstata Exame Simulator 

01 Vida / form® Simulador de ausculta e SmartScope ™ 

01 Vida / infantil form® Simulador de ausculta 

01 Vida / Form® Avançada exame pélvico e ginecologia Simulator 

01 Gaumard® Módulo de palpação para as manobras de Leopold 

01 Gaumard® Avançada Parto Simulator 

01 EVA Ginecologia Formação Manequim 

02 Manequim de Enfermagem Adulto com Órgãos Internos.TAR 

01  Manequim Simulador Adulto Dual Sexo SimulaCareCOTAR 

01 Simulador de Cateterismo Feminino 

01 Simulador de Cateterismo Masculino 

01 Simulador para Injeções IntramuscularesCOTAR 

01  Simulador Avançado para Injeção Intramuscular em Ambos os Lados (Gluteo)  

01 Manequim básico para treinamento de RCP Kit com 4 

01 Manequim Torso para Treinamento de RCP e Entubação. 

02 Macas Brancas 

02 Cama Hospitalar Tubular com Colchão Completa 
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01 Berço Hospitalar  

02 Biombo Hospitalar Triplo 

02 Hamper Hospitalar 

02 Prancha Resgate Madeira - MULTSTOCK 

02 Prancha Curta para Imobilização e Transporte 

01 Treinador/injeção braço/punção venosa Trainer 

01 simulador de punção arterial braço 

01 Sani-Baby CPR Manequim 

01 Manequim Bebê RN Avançado Completo para Treinamento de Reanimação RCP e 
Entubação 

01 Simulador de cuidados com o paciente bebê - órgãos internos e dual sexo. 
SImulaCare – 

01 Treinador de ouvido diagnóstico e processual   

01 Vaporizador Umid Vap 

01 ASPIRADOR DE SECREÇÃO ASPIRA MAX MA-520 – BIVOLT AUTOMÁTICO 

04 Colar cervical convencional Injetado (PP-P-M-G) 

04  Reanimador Manual Adulto 02 / Infantil 02 (Ambu)  

01 Balança Antropométrica Mecânica com Régua  

01 Polipropileno Balança Pediátrica Mecânica  

02 Balança Eletrônica MIC BABY 

03  Cadeira de Rodas Dobrável Simples 

01 Régua Antropométrica Pediátrica  

01 Cadeira de Rodas Simples para Banho 

Recursos Humanos: 

 

 

LABORATÓRIO: 

LABORATÓRIO DE EMBRIOLOGIA 

Finalidade: 
Laboratório que atende ao curso de FISIOTERAPIA, voltado para o ensino de 
embriologia. 

Área Física (m2):  
Localização:  

Capacidade:  

Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e mobiliários): 

03 Estágios da fecundação e desenvolvimento do óvulo, 2 vezes tamanho natural 

03 Embrião 1º mês 

03 Embrião 2º mês 

03 Embrião 3º mês 

03 Feto no 4º mês, em pé 

03 Feto no 5º mês, posição transversa 

03 Feto no 5º Mês 

03 Fetos gêmeos no 5º mês, posição normal 

03 Feto no 7º mês, posição normal 

02 Desenvolvimento embrionário em 12 estágios 

03 Semana I Dias 1 e 2  

03 Semana I Dias 3 e 4 

03 Semana II Dias 4 e 5 

03 Semana II Dia 1 

03 Semana II Dia 2 

03 Semana II Dia 3  

https://www.3bscientific.com.br/estagios-da-fecundacao-e-desenvolvimento-do-ovulo-2-vezes-tamanho-natural-l01,p_250_345.html
https://www.3bscientific.com.br/embriao-1-mes-l101,p_250_347.html
https://www.3bscientific.com.br/embriao-2-mes-l102,p_250_348.html
https://www.3bscientific.com.br/embriao-3-mes-l103,p_250_349.html
https://www.3bscientific.com.br/feto-no-4-mes-em-pe-l104,p_250_350.html
https://www.3bscientific.com.br/feto-no-5-mes-posicao-transversa-l105,p_250_351.html
https://www.3bscientific.com.br/feto-no-5-mes-l106,p_250_352.html
https://www.3bscientific.com.br/fetos-gemeos-no-5-mes-posicao-normal-l107,p_250_353.html
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03 Semana III Dia 1 

03 Semana III Dia 2 

03 Semana III Dia 3 

03 Semana IV Dia 1 

03 Semana IV Dia 2 

03 Semana IV Dia 3 

03 Semana IV Dia 4 

03 Semana IV Dia 5 

03 Semana V Dia 1 

03 Semana V Dia 2 

03 Semana V Dia 3 

03 Semana VI Dia 1 

03 Semana VI Dia 2  

03 Semana VI Dia 3 

03 Semana VI Dia 4 

03 Semana VII Dia 1 

03 Semana VII Dia 2 

03 Semana VIII Dia 1 

03 Semana VIII Dia 2 

03 Semana IX Dia 1 

03 Semana IX Dia 2 

03 Semana X Dia 1 

03 Semana X Dia 2 

03 Semana X Dia 3 

03 Semana XI Dia 1 

03 Semana XI Dia 2 

03 Semana XI Dia 3 

03 Semana XI Dia 4 

03 Semana XI Dia 5 

03 Semana XII Dia 1 

03 Semana XII Dia 2 

03 Semana XIII Dia 1 

03 Semana XIII Dia 2 

03 Semana XIII Dia 3 

03 Semana XIV Dia 1 

09 ROTEIROS DE EMBRIOLOGIA 

Recursos Humanos: 

 

 

LABORATÓRIO: 

LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA 

Finalidade: 
Laboratório que atende ao curso de FISIOTERAPIA, voltado para o ensino de 
Urgência e Emergência 

Área Física (m2):  
Localização:  

Capacidade:  

Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e mobiliários): 

01 SimMan Essential 

01 SimPad™ 

01 SimJunior 

01 SimBaby™ 
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01 Resusci® Baby QCPR® 

01 Desfibrilador Externo Automático 

01 DEA Trainer 2 (AED) - Desfibrilador de Treinamento 

01 Eletrocardiograma 

01 Oximetro de pulso 

01 MONITOR MULTIPARAMETROS 

06 Ressucitador manual: Adulto( 02 unid.), Pediátrico (02 unid.) e Neonatal (02 unid.), 

com reservatório e máscara PVC Oxigel. 

 

02 Laringoscópios MD completo com 06 lâminas Macintosh Curva 

03 Macas brancas 

01 Cama Hospitalar Tubular com Colchão Completa 

01 Negatoscópio de Dois Corpos 

 

 


