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Nome do Curso: FISIOTERAPIA 

TÍTULO 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA 

TIPO DE CURSO 

GRADUAÇÃO 

MODALIDADE 

PRESENCIAL 

INTEGRALIZAÇÃO 

10 períodos - 5 anos. 

REQUISITOS DE ACESSO 

O Centro Universitário Estácio de Brasilia tem como Requisitos de Acesso: 
 
Vestibular tradicional - Inclui questões elaboradas com base nos conteúdos do Ensino Médio e uma Redação. São 
reprovados os candidatos que não obtiverem pelo menos três pontos na redação. 
 
Processo Seletivo-Convênios - Inclui a realização de uma redação, cujo tema deve ser escolhido ente duas opções. A nota 
mínima para aprovação é de 3 pontos. 
 
- Por MSV - Os portadores de diploma de nível superior podem requerer a matrícula nos cursos de graduação da Estácio, 
mediante a apresentação de documentação (diploma, histórico escolar completo, descrição do regime de aprovação da 
instituição de origem e programa das disciplinas cursadas com aprovação). As solicitações serão analisadas e o requerente 
que tiver a solicitação de matrícula deferida terá aproveitadas apenas as disciplinas cujo conteúdo programático e carga 
horária, na instituição de origem, correspondam a 75% (setenta e cinco por cento) do conteúdo programático e da carga 
horária das disciplinas ministradas no Centro Universitário Estácio de Brasilia. 
 
- Por TE - Transferência Externa. Para entrar com requerimento de transferência externa, os candidatos apresentam 
documentação fornecida pela instituição de ensino superior da qual pretendem transferir-se. Somente são aceitas 
solicitações de transferência para o mesmo curso ou para curso de área afim ao de origem e de mesmo nível. Não são 
aceitas solicitações de transferência de alunos em situação de abandono na instituição de origem ou de alunos desligados 
da instituição de origem.  
 
- Por TI - Para entrar com requerimento de transferência interna, os alunos candidatos apresentam solicitação para 
migrarem de curso. Somente são aceitas solicitações de transferência para os cursos que compoem a grande área do 
conhecimento do curso inicial ou para curso de área afim ao de origem e de mesmo nível. As transferências para os cursos 
que compem outras áreas de conhecimento, o aluno deve solicitar a transferência via secretaria e após análise da 
coordenação do curso desejado, com isso o aluno poderá ter sua solicitação deferida. 
 
- Por Enem - Processo Seletivo ENEM. A inscrição do candidato é realizada mediante a apresentação dos resultados obtidos 
no Exame Nacional do Ensino Médio (Prova Objetiva e Redação). Os candidatos são classificados de acordo com as vagas 
disponíveis, que, para esta modalidade, representam 20% do total das vagas oferecidas pela instituição. 
 
Seleção de candidatos do PROUNI. O candidato que fez o ENEM poderá se inscrever no site do MEC, escolhendo a 
instituição e o curso, e concorrer a uma vaga em instituições de ensino superior. O candidato encaminhado pelo governo 
apresenta a documentação na Estácio. Depois da análise da documentação, se o candidato for aprovado, ele deverá ser 
inscrito no PROCESSO DE AVALIAÇÃO - REDAÇÃO. 
 

 

HISTÓRICO E MISSÃO DA IES 

As ações do Centro Universitário Estácio de Brasília são pensadas como respostas às demandas das comunidades do seu 
entorno. Nas propostas e ações de interação, o Centro Universitário Estácio de Brasília, por um lado, faz intervir o conjunto 
de seu potencial humano (servidores, docentes, técnico-administrativos e estudantes) e, por outro, procura garantir essa 
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resposta com agilidade e qualidade, com ideias e propostas inovadoras.  
          O presente documento tem por finalidade apresentar o Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de 
Brasilia. Neste inventário, serão tratados itens como história, características, concepção, perfil dos alunos, mercado de 
trabalho e outros que possam ser significativos. 
          Para facilitar a compreensão dos fatos históricos e entendermos o atual momento do Centro Universitário Estácio de 
Brasília iremos contextualizar os fatos ocorridos em ordem cronológica. Em 2.000 foi idealizado e criado o Instituto de 
Ensino Superior Social e Tecnológico – IESST, para ser o mantenedor da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – 
FACITEC.  O IESST possuía sede no Distrito Federal, na cidade de Taguatinga, situado na QS 05, Rua 312, Lotes 08/12 - CEP: 
72.130-050, fones (061) 356-7072, 356-5043, 356-4982, 356-8250 e E-mail: facitec@facitec.br e site www.facitec.br. O 
presidente do IESST era o Administrador Hélio Felis Palazzo, idealizador do projeto FACITEC, empresário, radicado em 
Brasília a mais de 25 anos. Possui formação de nível superior, com bacharelado em Administração.   
        A Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - FACITEC é uma instituição de ensino superior, Credenciada pela 
Portaria MEC 292, de 15.02.2001 - DOU Nº 35-E, de 19.02.2001, Seção 1, página 72. Mantida pelo Instituto de Ensino 
Superior Social e Tecnológico - IESST, com Estatuto Registrado sob nº PJ 1.370, do Livro ALE, em 23.11.2001, Microfilmado 
sob nº 381.744, do Cartório do Núcleo Bandeirante do 1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos, Títulos e documentos e 
Pessoas Jurídicas, Avenida Central, Área Especial 12, Bloco K, N. Bandeirante - DF, CNPJ nº 03.316.456/0, com sede na QS 
05, Rua 312, Lotes 08/12 - Taguatinga - DF 72.130-050 - DF (061) 356-7072/ 356-5043 / 356-4982 / 356-8150, Distrito 
Federal, tem como finalidade precípua disseminar por todos os meios e modalidades, o ensino, a pesquisa e a extensão.  
          O primeiro Diretor-Geral da Instituição foi o Professor Ms. Abdon Soares de Miranda Júnior, Bacharel em Agronomia 
pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, em 1977; Bacharel em Direito pelo Instituto Paraibano de Ensino Superior - IPÊ 
- PB, em 1988 e Magister Scientiae em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa - MG, em 1977 e foi designado 
pela Portaria Nº 002, de 02 de julho de 2.001. O segundo diretor da instituição foi o Senhor Bráulio Pereira Lins, brasileiro, 
casado, graduado em Administração de empresas pela Universidade Paraíba de Educação, Licenciado em Controle de 
Qualidade e Organização de Norma pela Universidade Paraíba de Educação.  
        Desde o princípio a FACITEC oferece instalações modernas aos acadêmicos, como Biblioteca com acervo atualizado em 
todos os cursos; diversos laboratórios de uso específico dos cursos e laboratórios de Informática, todos conectados em 
redes. 
         A FACITEC atende os padrões exigíveis, tendo sido edificada em conformidade com as determinações do MEC, 
oferecendo conforto e comodidade aos nossos acadêmicos. Os investimentos são contínuos, visando atender à demanda 
crescente de acadêmicos. Os dirigentes da FACITEC vêm acompanhando mudanças e tendências que ocorrem nos mercados 
de trabalho dos egressos de seus cursos, procurando reformular os Currículos dos Cursos em funcionamento, respeitados as 
atuais Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
        Já tendo consolidado vários cursos, define como meta fundamental, a transformação da FACITEC para Centro 
Universitário. No ano de 2013, no mês de abril,  o Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico – IESST, mantenedor da 
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – FACITEC em atenção a orientação do Conselho Superior e Administrativo, 
bem como em consonância ao clamor da comunidade acadêmica e dos atores técnico-administrativos, embasados pelos 
resultados apresentados pela auditoria da Empresa especializada em análise e viabilidade financeira de empresas – HOPER; 
decidem que o cenário socioeconômico do Brasil era propício para disponibilizar a IES para outra mantenedora. Assim, a 
FACITEC nesse ano foi adquirida pela Universidade Estácio de Sá – UNESA, que continua a investir na excelência acadêmica e 
no desenvolvimento da educação agregando valores à comunidade local e do entorno. Cumprindo com a sua missão de 
Educar para transformar.  
         O Centro Universitário Estácio de Brasília, está atualmente, localizado em uma região compreendida pelas seguintes 
cidades satélites: Taguatinga; Ceilândia; Samambaia; Recanto das Emas; Riacho Fundo I e II e Gama. Segundo dados da 
PDAD/2011 (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios) da CODEPLAN (Coordenação de Desenvolvimento do Planalto) 
essa região possui uma população de: 992.839 habitantes, que corresponde a cerca de 35% da população do Distrito 
Federal, que segundo o IBGE em 2014 era de: 2,85 milhões de habitantes. Com relação aos rendimentos temos que: 75,5% 
da população da região abrangida pelo Centro Universitário Estácio Brasília, possui rendimentos que a classificam como 
classes A, B e C.   
        A renda domiciliar nessa larga região, de acordo com a PDAD/2015 variou entre R$ 2.747,59 no Recanto das Emas a R$ 
5.138,70 em Taguatinga; o perfil de renda dessa população garante significativo poder de consumo, que pode ser observado 
pelo acesso a determinados serviços domiciliares, como a internet Banda larga. Nessa região, tomando a cidade satélite 
com os mais altos rendimentos que é Taguatinga, 70,6% dos domicílios com rendimentos A e B, possuíam internet e 39,4% 
dos domicílios nas classes D e E, também possuíam, na cidade satélite com menor rendimento – Recanto das Emas – a 
internet banda larga estava presente em 58,5% dos domicílios das classes A e B e 14,9% nas classes D e E. Essa região tem 
um percentual elevado de moradores com nível superior completo, variando de: 18,24% em 2013, em Taguatinga a 5,52% 
no Recanto das Emas.  
       A região apresenta um elevado número de matrículas no ensino médio da rede pública de ensino, com 41.941 
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matrículas em 2013, em 40 escolas públicas, sendo 1 escola de formação profissional; esse número de escolas públicas 
representa 43,5% do total de escolas públicas do DF nessa modalidade de ensino, a cobertura de rede de ensino é tão 
ampla que o percentual de moradores alfabetizados é quase de 100%, variando de 98,53% em Taguatinga a 96,42% em 
Ceilândia.  
        O Centro Universitário Estácio de Brasília, para atender às suas funções precípuas, busca implementar a formação de 
um sujeito competente, crítico, reflexivo, criativo e propositivo capaz de intervir na sociedade em prol da transformação da 
realidade. Nessa perspectiva, a política do Centro Universitário Estácio de Brasília para o ensino de Graduação está 
orientado para o enfrentamento de uma realidade marcada pela globalização e pela exclusão social, buscando disponibilizar 
oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da população, independentemente da origem econômica, racial e 
cultural, oferecendo uma formação ampla, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de 
problemas do cotidiano. Busca-se ensinar criticamente os conhecimentos, os métodos e as técnicas da ciência, de modo a 
assegurar o domínio de um campo específico do saber científico e profissional, apreendido a partir de suas articulações com 
o contexto social. 
 

Identificação da mantenedora 

Nome: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO – IESST 

CNPJ: 03.316.456/0001-53 

End.: CSG 09 LOTES 15/16 

Cidade: Taguatinga Sul UF: DF CEP: 72.035-509 

Fone: (61) 3038-9713 Fax: (61) 3038-9706 

E-mail: adriana.apio@estacio.br 

Dirigente principal da mantenedora 

Nome: Pedro Thompson Landeira de Oliveira 

End.: CSG 09 LOTES 15/16 

Cidade: Taguatinga Sul UF: DF CEP: 72.023-500 

Fone: (61) 3038-9713 Fax: (61) 30389706 

E-mail: adriana.apio@estacio.br 

Identificação da instituição mantida 

Nome: FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC  

CNPJ: 03.316.456/0001-53 

End.: CSG 09 LOTES 15/16 

Cidade: Taguatinga Sul UF: DF CEP: 72.035-509 

Fone: (061) 3038-9713 Fax: (61) 3038-9706 

E-mail: adriana.apio@estacio.br 

 
Corpo dirigente da instituição mantida 

Cargo REITOR 

Nome: ADRIANO LUÍS FONSECA 

e-mail: adriano.fonseca@estacio.br 

Currículo 
Resumido 

PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA – FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SANTA FÉ 
DO SUL – GOIANIA – 2005. Especialização em Gestão de Instituições de Ensino 
Superior – UNESA – Rio de Janeiro. Mestrado em Educação Física - UCB– 2010. 
Admitido na Estácio em 2006,Ocupou as seguintes funções na Estácio: Gerente 
Acadêmico na Faculdade Estácio de Sá de Goiania 2006 a 2011, Pro Reitor 
Acadêmico no Centro Universitário Estácio Radial – SP no período de 2011 a 
2012, .Reitor no Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo – SP no 
período de 2012 a 2014,  Transferido para o Centro Universitário Estácio de 
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Brasilia em 2014 no exercio da função de Reitor. 

 

Cargo: Diretor Acadêmico 

Nome: ANDRE LUIZ MONSORES DE ASSUMPÇAO 

e-mail: andre.assumpcao@estacio.br 

Currículo 

Resumido 

Possui graduação em Matemática pela Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (1991) e mestrado em Educação Matemática pela Universidade Santa 
Úrsula (1995). Atualmente trabalha como Consultor Educacional e Pró-reitor 
de graduação do Centro Universitário Estácio de Brasília. Tendo experiência na 
área de Matemática e Pedagogia, tendo atuado principalmente nas seguintes 
áreas: cálculo, álgebra, estatística, geometria, educação matemática, gestão 
educacional e desenvolvimento de projetos educacionais. Na ESTÁCIO 
BRASÍLIA, também coordena o programa de nivelamento e formação 
complementar, que objetiva disponibilizar em ambiente virtual de 
aprendizagem - Plataforma Moodle, materiais didáticos para dar suporte aos 
alunos nas atividades de estudo e pesquisa desenvolvidas ao longo do curso de 
graduação. Além de ser autor de livros, também possuo grande experiência na 
área de gestão universitária. 

 

Cargo: Diretor Unidade - FACITEC 

Nome: ADRIANA LINHARES ÁPIO 

e-mail: adriana.apio@estacio.br 

Currículo 

Resumido 
Pedagoga, especialização em Psicopedagogia, Gestão de Pessoas e Gestão de 
Projetos. Trabalha na área de Educação Superior há mais de 20 anos. 

 

        

Cargo: Diretor Financeiro - FACITEC 

Nome: Murilo de Souza Pereira 

e-mail: Murilo.souza@estacio.br 

Currículo 

Resumido 

Economista – Universidade Federal de Viçosa – 2010. Mestrando em Economia 
– UCB. Admitido na Estácio em 2011, ocupou as seguintes funções: Trainee de 
Operações Financeiras 2011-2012, Gerente Adm/Fin Núcleo Barra da Tijuca 
2013-2014, Gerente Adm/Fin Núcleo Manaus 2014-2016 e Gerente Adm/Fin 
Núcleo Brasília 2016 até o momento. 

 

A tabela abaixo mostra a relação dos cursos de graduação em funcionamento no Centro Universitário Estácio de Brasilia, 

com suas respectivas vagas anuais, turnos e Portarias do MEC de autorização e reconhecimento. 

 

CURSOS AUTORIZAÇÃO  RECONHECIEMENTO Nº VAGAS AUTORIZADAS TURNO INÍCIO  
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1ª TURMA 

ASG - MKT ADM-

1º/2007 not-

2º/2008 mat/not 

Portaria nº 292 de 

15/02/2001 DOU nº 

35E de 19/02/2001 p. 

72 

Portaria nº 4375 de 

29/12/2004 DOU nº 

252 de 31/12/2004p. 

35 

300 anuais - Retificação DOU 

219 de 14/11/2007 p. 365 - 

150 anuais Portaria nº 882 de 

17/10/2007 DOU nº 201 de 

18/10/2007 p. 7 

Diurno e 

Noturno 
1º / 2001 

COS-JOR 

Portaria nº 2983 de 

18/12/2001 DOU nº 

242 de 20/12/2001 p. 

41 

Portaria nº 677 de 

27/09/2006 DOU nº 

187 de 28/09/2006 p. 

31/33 

160 anuais - Reconhecimento 
Diurno e 

Noturno 
1º / 2002 

COS-PUP 

Portaria nº 2983 de 

18/12/2001 DOU nº 

242 de 20/12/2001 p. 

41 

Portaria nº 759 de 

13/10/2006 DOU nº 

198 de 16/10/2006 p. 

21 

160 anuais - Reconhecimento 
Diurno e 

Noturno 
1º / 2002 

BSI 

Portaria nº 1044 de 

09/04/2002 DOU nº 

69 de 11/04/2002 p. 7 

Portaria nº 1134 de 

21/12/2006 DOU nº 

156 de 26/12/2009 p. 

156/157 

150 anuais - Aumento - 

Portaria nº 882 de 

17/10/2007 DOU nº 201 de 

18/10/2007 - 100 - 

Reconhecimento 

Noturno 2º / 2002 

DIR-1º/2004-mat 

-DOU nº 76 de 

22/04/2005 

Remanejameto-

Mat 

Portaria nº 129 de 

12/01/2004 DOU nº 

09 de 14/01/2004 p.1 

Portaria nº 653 de 

07/05/2009 DOU nº 86 

de 08/05/2009 p. 49 

160 anuais - Reconhecimento 
Diurno e 

Noturno 
1º / 2004 

NOS PED - 

2º/2006 

Portaria nº 2720 de 

03/09/2004 DOU nº 

172 de 06/09/2004 p. 

12 

Portaria nº 1.168 de 

04/08/2009 DOU nº 

148 de 05/08/2009 p 

16 

200 anuais Portaria nº 506 de 

17/08/2006 DOU nº 159 de 

18/08/2006 p. 10 - 

transformação de NOS p/ PED  

Diurno e 

Noturno 
2º / 2004 

TUR 

Portaria nº 2719 de 

03/09/2004 DOU nº 

172 de 06/09/2004 p. 

12 

Portaria n° 1.138, de  

25/08/2010 – DOU nº 

164 de 26/08/2010. 

100 anuais - Autorização Noturno 1º / 2005 

TRED 

Portaria nº 283 de 

12/04/2007. -DOU nº 

71 de 13/04/2007 p. 

17 

  200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

2º/2007-

not 

TSIN 

Portaria nº 283 de 

12/04/2007 - DOU nº 

71 de 13/04/2007 - p. 

17 

  200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

1º/2008-

not 

MAT 

Portaria nº 888 de 

18/10/2007 DOU nº 

202 de 19/10/2007 

p.9 

  

200 anuais - Autorização - 

Retificação DOU nº 204 de 

23/10/2007 p. 14 

Diurno e 

Noturno 
1º/2008 

ENG 
Portaria nº 1107 de 

19/12/2008 DOU nº 
  120 anuais - Autorização 

Diurno e 

Noturno 

1º/2009-

NOT 
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248 de 22/12/2008 

p.120 

TGT 

Portaria nº 556 de 

13/11/2007 DOU nº 

219 de 14/11/2007 p. 

365 

  200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

2º/2008-

not 

CIC  

Portaria nº 337 de 

23/04/2007 DOU nº 

78 de 24/04/2007 p. 

32 

  200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

1º/2008-

not 

2º/2008 

mat-not 

ENF 

Resolução CONSUNI 

49/2014 de 

08/09/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

FISIO 

Resolução CONSUNI 

48/2014 de 

08/09/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

ED.FÍSICA (B) 

Resolução CONSUNI 

47/2014 de 

08/09/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

ED. FÍSICA (L) 

Resolução CONSUNI 

46/2014 de 

08/09/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

ENG CIVIL 

Resolução CONSUNI 

16/2014 de 

09/07/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

ENG. ELETRICA 

Resolução CONSUNI 

12/2016 de 

13/09/2016 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2017.1 

GRH 

Portaria 174 de 

17/04/2013 DOU Nº 

75 de 19/04/2013 

 160 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2014.2 

FACITEC 

CREDENCIAMENTO 

Portaria nº 292 de 

15/02/2001 DOU nº 

35E de 19/02/2001 p. 

72 

AUTORIZAÇÃO DE 

MUDANÇA Portaria n° 

3459 - 05/10/2005  

REGIMENTO INTERNO 

UNIFICADO Portaria n° 146 de 

09/02/2007 

  

 

 

A FACITEC, a partir dos estudos feitos quanto à demanda e a sua inserção social na sua região de abrangência, prevê a 
expansão de novos cursos até 2015, conforme Plano de Metas Institucional. A escolha destes cursos, no período do PDI 
(2.011 a 2.015), visa a consolidar a área tecnológica, definida na missão da FACITEC e do futuro Centro Universitário.  Em 
2.006 a FACITEC, já estruturada envia ao MEC a solicitação de Credenciamento do Centro Universitário para IES previamente 
credenciada. 
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CREDENCIAMENTO 
RECREDENCIAMENTO CREDENCIAMENTO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 

Portaria nº 96 de 

30/01/2015 DOU nº 22 de 

02/02/2015 seção 1 

  

 

        DADOS GERAIS DO CURSO 

 

 Nessa perspectiva, o Curso Superior em Fisioterapia busca favorecer a formação de profissionais com uma visão ampla e 
crítica da realidade nacional, local e regional. O currículo foi concebido como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando 
a integração teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da construção de 
competências. Procura, no âmbito do ensino, implementar uma dinâmica curricular integradora, capaz de assegurar um 
processo de formação, onde as diferentes disciplinas estão integradas.  

     De acordo com as políticas institucionais, o Curso Superior de Enfermagem busca ainda acompanhar as transformações 
científicas, técnicas, sociais e culturais, o que se concretiza mediante a realização de constantes atualizações no currículo, 
viabilizando a renovação e adequação do Curso às demandas da moderna sociedade. O Curso Superior de Fisioterapia do 
Centro Universitário Estácio de Brasília é ofertado para atender às demandas do setor local bem como as das regiões 
circunvizinhas. 

Do projeto pedagógico do curso de Fisioterapia: 

         Ciente da sua importância para a sociedade local e imbuídos da responsabilidade de atender as demandas sociais da 
comunidade que anseia por profissionais da área de saúde que sejam competentes, hábeis  e reconhecidos no mundo do 
trabalho, capazes de transformar, positivamente, o meio em que vive, os atores do Centro Universitario Estácio de Brasilia 
decidem apresentar para a sociedade local o projeto pedagógico do Curso de Fisioterapia. Proposta esta que vem atender 
as necessidades da nossa sociedade local, porém, com vistas e um olhar nos problemas sociais nacionais. 

        O projeto pedagógico do Curso de Fisioterapia foi estruturado a partir de uma pesquisa da realidade e análise das 
condições do curso, sendo observada também a característica local às necessidades sociais da população que vive na 
circuvizinhansa do Centro Universitário Estácio de Brasilia. Foi analisado numa perspectiva futura de sobrevida da 
população, os dados epidemiológicos e os estabelecimentos de saúde, outrossim, não nos faltou inspirações para analisar o 
mercado de trabalho local e nacional e a inserção do nosso aluno egresso ao mundo do trabalho.  

        Foram descritos e analisados, também, os aspectos institucionais referentes à qualificação docente, quanto à titulação 
e à adequação à proposta do curso, infraestrutura para seu funcionamento, regime acadêmico, fluxo de ingresso no curso, 
possibilidade de convênios, projetos especiais e grupos de pesquisa. 

 

CONTEXTO REGIONAL 

Taguatinga foi fundada em 5 de junho de 1958, em terras que anteriormente pertenciam a fazenda Taguatinga. A 
localidade foi criada em função do superpovoamento da Cidade Livre (Núcleo Bandeirante), que já não tinha condições para 
abrigar o grande número de trabalhadores que chegavam de toda parte do país para a construção da nova capital.  

Dessa forma, antecipava o projeto de Lúcio Costa que previa uma cidade satélite para 25.000 habitantes, que 
deveria ser construída apenas dez anos após a inauguração da Capital.Taguatinga é uma Região Administrativa bastante 
consolidada. Em 2011 apresentou um contingente populacional de 221.909 habitantes, registrando uma população 
envelhecida, haja vista, uma participação bem menor do grupo de 0 a 14 anos em relação à média do Distrito Federal como 
também em relação às demais regiões. A maior parte da população é constituída por mulheres. (CODEPLAN – 2011). 

Quanto à escolaridade da população total de Taguatinga, a maior participação concentra-se na categoria dos que 
têm o ensino médio completo. O ensino fundamental incompleto é a segunda escolaridade com maior representatividade 
na localidade, cabendo salientar que 1/3 desse contingente são estudantes na faixa etária adequada. Observa-se também 
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uma proporção considerável de pessoas que possuem o ensino superior, incluindo cursos de especialização, mestrado e 
doutorado.  

A atividade remunerada da população urbana é mais voltada para o comércio, com empregados com carteira de 
trabalho assinada e de funcionários públicos do Governo do Direito Federal - GDF e do Governo Federal. A renda domiciliar 
da localidade é considerada média em 8,5 salários mínimos mensais.  

      Taguatinga é uma Região Administrativa que oferece 41,8% postos de trabalho aos seus moradores, mas grande 
parte de seus residentes trabalham em Brasília. 

Embora Taguatinga seja uma localidade de classe média, a maioria de sua população não possui plano de saúde, o 
que torna necessária a elaboração de políticas públicas na área de saúde, com vistas à melhoria da qualidade de vida da 
população. 

      Contudo, nela se verificam os transtornos típicos das metrópoles contemporâneas, como o trânsito confuso e 
frequentemente congestionado, transportes urbanos deficientes e caóticos, principalmente nos momentos de pico, além de 
problemas nas áreas de segurança pública, atendimento à saúde e falta de compreensão coletiva quanto ao uso de espaços 
públicos, entre outros. O desafio que se apresenta é, pois, desenvolver, na comunidade, a consciência de seu papel como 
elemento transformador da comunidade de que faz parte, como uma alternativa possível para a solução destes e de outros 
problemas próprios dos grandes centros urbanos.  

      A cidade satélite de Taguatinga foi escolhida para sediar a ESTÁCIO-FACITEC em virtude de apresentar um 
crescente desenvolvimento desde a criação do Distrito Federal. Os principais centros comerciais da cidade são a Avenida 
Comercial (dividida em Norte e Sul), Avenida Central e Avenida Hélio Prates, o Alameda Shopping e o chamado Pistão Sul, 
onde se localizam o Taguatinga Shopping, hipermercados, uma feira de moda, um centro empresarial, diversas faculdades 
incluindo a ESTACIO-FACITEC, uma fábrica de refrigerantes, e inúmeras revendedoras de automóveis, entre outros 
estabelecimentos. 

     Atualmente, a ESTÁCIO-FACITEC oferece à população dezesseis cursos de graduação: Administração, 
Comunicação Social, duas habilitações (Jornalismo e Publicidade e Propaganda); Direito; Bacharelado em Turismo; 
Licenciatura em Pedagogia e Matemática; Bacharelado em Sistemas de Informação, Ciências Contábeis, Tecnologia em 
redes de Computadores, Tecnologia em Sistemas para Internet, Tecnologia em Gestão de turismo, Engenharia de Produção, 
Tecnologia em Recursos Humanos, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Logística, 
além dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu: Direito Civil, Direito Militar, Docência do Ensino Superior, Educação de 
Surdos, Gestão de Pessoas, Matemática e Estatística, Produção audiovisual, Direito Público, Pedagogia empresarial, 
Assessoria de comunicação, engenharia de Software, Gestão de Projetos, Gestão e consultoria Técnica de Processos,. Vinte 
e seis de Extensão: Aprender a Estudar, Leitura e Produção de Texto, Libras Básico, Libras Intermediário, Contador de 
Histórias I, Alfabetização Digital, Contador de Histórias II, Marketing Pessoal, Marketing Político, Medicação e Arbitragem: 
Módulo I, Descobrindo Novas Regras Gramaticais, Estatística com uso de Excel, Informática Básica, Jogos matemáticos como 
técnicas de ensino, Gestão de Processos, Jornalismo cultural, Matemática Básica, Matemática Financeira, Pesquisa em Ação, 
Prática trabalhistas: Módulo I, Recursos: Módulo I, Segurança da Informação, Teorias e Prática na elaboração de seu 
Trabalho Acadêmico, Trabalhando as diferenças em sala de Aula, Concursos Públicos: Módulo: Direito Constitucional. 

       O Fisioterapeuta tem como objeto de estudo o movimento humano em todas as suas formas de expressão e 
potencialidades, quer nas alterações patológicas, cinético-funcionais, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, 
objetivando preservar, desenvolver, restaurar a integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do 
diagnóstico físico e funcional, eleição e execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação, até seu 
restabelecimento.  

        Há uma crescente conscientização da população e mesmo de outros profissionais da área da Saúde quanto à 
importância do trabalho do fisioterapeuta em todos os níveis de atenção, principalmente na área de prevenção, a qual 
deverá ser, no futuro, o ponto básico de investimento na saúde. Este fato tem contribuído significativamente para a 
ampliação do mercado de trabalho, sendo o fisioterapeuta cada vez mais requisitado.  

       Apesar dos meios físicos como agentes terapêuticos serem utilizados há milênios, a Fisioterapia é relativamente 
nova como Profissão. Ganhou espaço no mercado de trabalho a partir de três grandes áreas de atuação: a Ortopedia, a 
Neurologia e a Respiratória. Mas, atualmente, o mercado vem se ampliando de forma a oferecer ao futuro fisioterapeuta 
outras vertentes, como a Fisioterapia Dermatofuncional, Fisioterapia Desportiva e a Uroginecologia. Além disso, o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Comercial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Comercial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_H%C3%A9lio_Prates
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_Parque_Contorno
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fisioterapeuta hoje é um profissional de promoção e prevenção da saúde, adequando-se ao mercado de várias formas.  

        Promoção e prevenção, principalmente de acidentes de trabalho, isso tem despertado o interesse em inúmeros 
empresários que investem na qualidade de vida do trabalhador e contratam fisioterapeutas como consultores em 
ergonomia ou como profissional da equipe que auxiliará e dará suporte em adaptações de mobiliários, além de também 
auxiliarem seus funcionários a ter uma postura melhor durante o trabalho, prevenindo acidentes durante a execução de 
tarefas e consequentemente possíveis afastamentos, gerando custos adicionais. O profissional poderá atender tanto 
individual quanto coletivamente atuando em Instituições públicas ou particulares.  

        A Fisioterapia tem os mais diversos campos de atuação, cada dia mais especializado e desenvolvido, mas, 
independentemente do caminho escolhido, é importante desenvolver nos jovens profissionais o espírito empreendedor e a 
consciência de que o processo educacional não se encerra na universidade, mas será sempre uma constante na sua prática 
profissional. 

       Diante do exposto justificamos que a proposta da inserção do Curso de Fisioterapia seja importante, na medida 
em que é voltado principalmente para a promoção de saúde do indivíduo como um todo e que, portanto, visa atender os 
três níveis de atenção à saúde, ou seja, prevenção, promoção e reabilitação. Ao mesmo tempo, o avanço do conhecimento 
em saúde coloca para a instituição o desafio de, concomitantemente ao compromisso com a produção do conhecimento 
biomédico e clínico de uma forma geral, incorporar como objeto de ensino, pesquisa e extensão outras áreas 
imprescindíveis para o aprofundamento da reflexão sobre saúde.  

 

APRESENTAÇÃO DO CURSO 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Fisioterapia apóia-se no DECRETO LEI n°938 de 13 de outubro de 
1969 - DOU nº 197 de 14/10/1969, que regulamenta a profissão de Fisioterapeuta; na Lei 10.172 de 09/01/2001, que 
aprova o Plano Nacional de Educação, organizando-se segundo os Parâmetros Curriculares - SESU-MEC (1997) e pela 
proposta de Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Fisioterapia - Resolução CNE/CES 4, de 19 de fevereiro 
de 2002, homologada em 07 de dezembro de 2001 pelo Ministério da Educação - MEC e ainda na Resolução CNE n°4, 
homologada em de 6 de abril de 2009, que fixa a carga horária mínima do curso em 4 mil horas,no período de 5 anos para 
integralização.  

O Curso de Fisioterapia tem sua matriz curricular integralizada em 4275 horas, sendo 2075 horas teóricas, 630 horas 
práticas e 1276 desenvolvidas em atividades estruturadas em campo. Ao todo o aluno realiza 1008 horas de estágio 
supervisionado (20% do curso), 150 horas em atividades acadêmicas complementares, contabilizadas fora da matriz, mas 
necessárias para integralização do curso, além de disciplinas optativas (144 horas obrigatórias) e eletivas. 

Este Projeto Pedagógico reflete o pensamento de Heráclito de que ?Tudo flui, nada persiste, nem permanece o 
mesmo? 
É fruto da incorporação das considerações indicadas nas últimas avaliações das condições de ensino e na análise dos 
resultados do ENADE. 

Ao longo dos 42 anos de existência enquanto profissão regulamentada, a Fisioterapia tem sido cada vez mais 
conclamada a compor as mais diversas equipes profissionais e muito tem alcançado no que diz respeito à melhora da 
competência e da independência funcional para a vida cotidiana, inclusão social e qualidade de vida da população atendida.  

O Fisioterapeuta atua em diferentes áreas, dentre as quais a assistência à saúde em toda a sua forma, desde a 
assistência básica até o mais alto nível de complexidade, passando pelo nível ambulatorial e hospitalar. A referida profissão 
atende também a educação, elaborando programas de ação junto a crianças com problemas psicomotores ou de 
aprendizagem; educação para saúde, junto às diferentes populações e faixas etárias, como saúde dos trabalhadores ou 
geriatria e gerontologia, e a recuperação e reabilitação, atuando com problemas instalados nas mais diversas especialidades 
clínicas. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu Fisioterapia como sendo a ciência que estuda a atividade humana e a 
utiliza como recursos terapêutico e físico para prevenir e tratar dificuldades físicas que interferem no desenvolvimento e na 
independência do indivíduo em relação às atividades de vida diária, trabalho e lazer. É a arte e a ciência de orientar a 
participação das pessoas em atividades selecionadas para restaurar, fortalecer e desenvolver a capacidade, facilitar a 
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aprendizagem das habilidades e funções essenciais para a adaptação e produtividade, diminuir ou corrigir doenças, 
promover e manter a saúde.  

A Fisioterapia vem se caracterizando cada vez mais como profissão relevante nas equipes de saúde, em especial, na 
expansão da atenção primária, nos trabalhos de promoção e prevenção envolvendo estratégias que atinjam todos os grupos 
populacionais. A literatura evidencia a tendência de crescimento do trabalho dos fisioterapeutas de caráter preventivo, 
voltados a programas comunitários de saúde e/ou educação e em empresas. Contudo, enfatizam a inserção deste 
profissional nos contextos hospitalares, mostrando a expansão do mercado de trabalho em Fisioterapia.  

O Fisioterapeuta é percebido, neste espaço, como profissional que contribui de forma diferenciada, por deter em seu 
arsenal de trabalho, a visão da análise das funções com os respectivos objetivos. É evidente que nenhum profissional da 
saúde realiza, por si só, a Educação em Saúde, mas a Fisioterapia tem inegável responsabilidade na instigação da 
humanização das relações das equipes, em relação às populações atendidas. Tal constatação é fruto de análise dos 
conteúdos presentes e emergentes nos trabalhos relevantes da Fisioterapia, que são objetos de análise do Conselho Federal 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.  
Outro aspecto, que chama a atenção, é a inserção profissional em novos campos de trabalho, como atuação em centros 
esportivos e recreacionais, em hospitais e ambulatórios, bem como em academias e escolas primárias, secundárias e 
superiores. Demostrando que o fisioterapeuta se diferencia pela visão sistêmica, que olha para o sujeito não o dividindo em 
partes ou valorizando apenas suas queixas clínicas, mas também para seus anseios, desejos, expectativas e interesses.  

As barreiras para a inserção da Fisioterapia em espaços de discussão no âmbito nacional e internacional, contribuindo 
de forma efetiva para o bem estar, têm cada vez ficado menores. Em 2001, profissionais de terapia ocupacional e de 
fisioterapia participaram da revisão da Norma Brasileira de Acessibilidade, rompendo o espaço exclusivo de engenheiros e 
arquitetos, buscando a inserção do sujeito, partindo da atividade que executa. 

A expansão do campo de atuação do Fisioterapeuta nos contextos hospitalares foi ocorrendo à medida que se 
estabeleceram práticas terapêuticas, baseadas nos conhecimentos técnico-científicos mais consistentes e em 
relacionamentos mais respeitosos com todos os profissionais da equipe de saúde.  

As intervenções do Fisioterapeuta em instituições hospitalares têm se voltado para as conseqüências do dia-a-dia da 
enfermidade e da própria internação hospitalar, bem como para as rupturas provocadas pela hospitalização, seja na rotina 
diária, na descoberta de diagnósticos inesperados ou na ocorrência de possíveis seqüelas e suas conseqüências para a vida 
dos seres humanos, dentro e fora do hospital. Neste sentido, a intervenção profissional nos contextos hospitalares é voltada 
para a promoção da saúde e qualidade de vida, mesmo durante o período de hospitalização, como também para a 
manutenção da capacidade funcional, melhora da auto-estima, do estado de humor e da aceitação de diagnóstico, com 
vistas à aderência ao tratamento e à qualidade de vida.  
Considerando-se os princípios fundamentais da atenção à saúde no Brasil, que são o da integralidade, da qualidade, da 
equidade e da participação social, enfatiza-se a co-responsabilidade do egresso com os usuários e a comunidade. O desafio 
é ampliar as fronteiras de atuação, visando maior resolubilidade de atenção à saúde, percebida como estratégia principal 
para mudança do modelo vigente. 

OBJETIVO GERAL 

Os objetivos do curso de fisioterapia foram traçados de acordo com o perfil do egresso que a ESTÁCIO pretende 
formar, que obedece as DCNs. Pretende-se formar um profissional generalista, humanista, crítico, reflexivo, competente, 
capacitado para atuar em todos os níveis de atenção a saúde, bem como em outras atividades relacionadas como educação, 
gestão,  consultoria e projetos em saúde. Este profissional detém visão ampla e global, respeitando os princípios éticos e 
culturais do indivíduo e da coletividade, estando preparado para integrar uma equipe multidisciplinar e ser cônscio para a 
necessidade de educação continuado. 

Assim sendo definiu-se os seguintes objetivos para o curso de fisioterapia:  
· Desenvolver um currículo que relacione as dimensões teórico/prática, direcionadas para a construção do conhecimento e 
sua apropriação pelo aluno, durante o processo de formação acadêmica; 
· Formar profissional consciente de suas funções e responsabilidades, capaz de assumi-lo legal e integralmente, impondo-se 
como membro qualificado e competente da equipe multiprofissional de saúde e educação. 
· Estimular o desenvolvimento cientifico, capacidade reflexiva incentivando a pesquisa, conseqüentemente desenvolvendo a 
ciência, a tecnologia, a criação e difundindo a cultura. 
· Incentivar e estimular o desejo da atuação permanente, despertando no acadêmico  visão de que a formação não se 
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esgota na graduação. 
· Desenvolver práticas acadêmicas de campo que assegurem experiências funcionais de aprendizagem, nas quais os alunos 
participem efetivamente em situações reais. 
· Formar profissionais aptos para atuações nas áreas clínica, hospitalar, ambulatorial e de saúde coletiva. 
· Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. 
· Formar profissionais que colaborem continuamente ao desenvolvimento da sociedade, colaborando à formação 
continuada. 
Para alcançar os objetivos descritos anteriormente e com base nas Diretrizes Curriculares recomendadas para os Cursos de 
Fisioterapia foram estabelecidas competências e habilidades gerais e específicas, também baseadas nas DCNs a serem 
adquiridas pelo graduando, que culminará no egresso com o perfil pretendido, sempre considerando o contexto social 
heterogêneo da região onde está localizado o Curso. 

Além das competências buscadas na formação geral do fisioterapeuta, o curso se propõem a desenvolver as 
competências/ habilidades relacionadas à formação de cidadão. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desenvolver um currículo que relacione as dimensões teórico/prática, direcionadas para a construção do conhecimento e 
sua apropriação pelo aluno, durante o processo de formação acadêmica.  
- Formar profissional consciente de suas funções e responsabilidades, capaz de assumi-lo legal e integralmente, impondo-se 
como membro qualificado e competente da equipe multiprofissional de saúde e educação. 
- Estimular o desenvolvimento cientifico e capacidade reflexiva incentivando a pesquisa, conseqüentemente desenvolvendo 
a ciência, a tecnologia, a criação e difundindo a cultura. 
- Incentivar e estimular o desejo da atuação permanente, despertando no acadêmico visão de que a formação não se esgota 
na graduação. 
- Desenvolver práticas acadêmicas que assegurem experiências funcionais de aprendizagem, nas quais os alunos participem 
efetivamente em situações reais. 
- Formar profissionais aptos para atuações nas áreas clínica, hospitalar, ambulatorial e de saúde coletiva. 
- Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. 
- Formar profissionais que colaborem continuamente ao desenvolvimento da sociedade, colaborando à formação 
continuada. 
-  Desenvolver competências/ habilidades relacionadas à formação de cidadão. 

PERFIL DO EGRESSO 

O nosso egresso será um profissional dotado de habilidades manuais, habilidades diagnósticas, empático com seus 
clientes, didático para orientar e conduzir as sessões de fisioterapia. Este profissional terá características humanistas, 
capacidade reflexiva, formação generalista e crítica. Estará apto a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, utilizando 
base científica consistente. Deterá visão ampla e global, respeitando sempre princípios éticos, culturais individuais e da 
coletividade. Este fisioterapeuta terá capacidade de estudo e atuação na restauração e manutenção do movimento 
humano, bem como em todas as suas formas de expressão e potencialidades, quer na sua forma fisiológica, quer na sua 
forma patológica, bem como nas repercussões orgânicas e psicossociais. 

Este egresso se incumbirá de preservar, desenvolver e restaurar funcionalmente a integridade dos órgãos e sistemas, 
desde a avaliação cinético-funcional ao diagnóstico físico e funcional, se responsabilizará por prescrever e executar técnicas 
e procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação, com autonomia e independência técnica, associadas a ideia 
de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Como profissional, o Fisioterapeuta deverá ser atuante, responsável, qualificado, consciente de suas possibilidades e 
limitações, respeitando o código de ética profissional e as legislação vigente, cultivando uma personalidade que dignifique a 
profissão, com equilíbrio moral e ético. Este profissional estará apto a atuar em equipes interdisciplinares, nas mais diversas 
áreas de assistência à saúde (ambulatórios, clínicas, hospitais, unidades de saúde, centros esportivos, etc) na educação, na 
pesquisa, no gerenciamento de estabelecimentos de saúde e educação e em projetos que lancem a fisioterapia a frente. 

Baseado no exposto, nosso egresso deve ter clareza que sua atuação profissional, em todos os níveis de atenção a 
saúde, deve incluir as etapas abaixo descritas, que garantem a autonomia profissional conquistada com o diploma 
universitário: 



 

     

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 
     
 

 

 

   

   

 
    

     

Avaliação cinético funcional, que inclui o exame através da coleta de dados, de indivíduos ou grupos, com perdas 
reais ou potenciais da capacidade de movimento, limitações funcionais, debilidades, incapacidades ou outras condições de 
saúde que afetem o movimento. Na avaliação, o Fisioterapeuta aplica testes e medidas e avaliar o resultado do exame 
através de análise e síntese, no contexto de um processo de raciocínio clínico; 

Diagnóstico cinético funcional: a partir da avaliação, o Fisioterapeuta faz um diagnóstico funcional, que representa o 
resultado do processo de raciocínio clínico e normalmente é expresso em termos de disfunção do movimento, podendo 
também se enquadrar nas categorias de debilidades, limitações funcionais, incapacidades, deficiências ou síndromes; 

Planejamento: inicia-se com a identificação da necessidade da intervenção fisioterapêutica e conduz à elaboração e 
ao desenvolvimento de um plano de intervenção, que inclui o estabelecimento de metas e resultados objetivos e 
mensuráveis, os quais são explicados, negociados e construídos em colaboração com o paciente, seus familiares ou 
cuidadores. Pode também conduzir à referência a outros profissionais, nos casos que em a Fisioterapia não esteja indicada; 

Intervenção: ela é implementada e modificada de forma a se atingir os objetivos acordados na fase de planejamento 
das ações. A intervenção fisioterapêutica pode incluir o uso de terapia manual (manipulações e mobilizações); 
cinesioterapia (incluindo o treino funcional e a estimulação motora); o uso de agentes físicos (eletro-foto-termoterapia), 
mecânicos ou naturais; o oferecimento de auxílio técnico, ensino e aconselhamento ao paciente, além de documentação, 
coordenação e comunicação dessas ações. A intervenção pode também ser dirigida à prevenção de debilidades, limitações 
funcionais, incapacidades e lesões, incluindo a promoção e a manutenção da saúde e a melhora da qualidade de vida da 
população.  

Reavaliação e alta: o paciente é reexaminado, com o objetivo de se avaliar os resultados das metas e objetivos 
terapêuticos instituídos na fase de planejamento e para determinar suas condições de alta ou término do processo de 
intervenção.  

Por fim, espera-se que este profissional tenha uma visão contextualizada e interdisciplinar, sendo capaz de perceber o 
ser humano de forma integral, bem como os aspectos bio-psico-sociais, políticos, econômicos e culturais na preservação e 
recuperação da saúde, com responsabilidade social. 

METODOLOGIA 

Metodologia e Técnicas Didático-Pedagógicas      

A metodologia de ensino do curso é adequada à formação de um profissional crítico-reflexivo com capacidade para a 
proposição de alternativas e a tomada de decisão. Há diversidade de abordagens teórico-metodológicas e de recursos 
utilizados, biblioteca virtual e física para o professor e para o discente; material didático com fascículos contendo capítulos 
de livros disponibilizados a cada discente e docente, oferta de disciplinas online, preparando o aluno para aprendizagem 
através das novas tecnologias; o aluno tem à disposição ferramentas on-line como chat, fóruns de discussão, comunidades 
virtuais, central de mensagens, biblioteca virtual e física, bloco de anotações, download e upload de arquivos, avaliações on-
line, atividades de autocorreção, entre outras. Ele recebe ainda orientação individual do professor para tirar suas dúvidas, 
além de poder debater os assuntos da aula com os colegas de turma, trocando informações e experiências; as visitas 
técnicas às empresas e organizações, as oficinas práticas, o uso sistematizado dos laboratórios de informática articulam-se, 
e complementam as atividades de leitura, debate e reflexão coletiva, típicas da prática em sala de aula. 

Estratégias de Ensino 

A metodologia de ensino do Curso de Bacharelado em Fisioterapia visa o atendimento aos objetivos do curso e 
formação do perfil do egresso. Visando a inovação e aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem, as seguintes 
estratégias de ensino poderão ser adotadas: 

Aula expositiva dialogada;  

Seminário;  

Debate;  

Estudo de texto;  
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Ensino com pesquisa;  

Trabalho individual e em grupo;  

Visita técnica;  

Estágios curriculares e extracurriculares; 

Estudo de caso. 

A realização constante de avaliações internas e externas contribuirá para a melhoria e conservação da qualidade de 
ensino, da atualização das metodologias e de seus recursos de apoio. 

Atividades Estruturadas  

Atividades Estruturadas, embasadas no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, implicam a 
construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente. A concepção destas atividades deve privilegiar 
a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de auto-aprendizagem. Para atender a este propósito, 
o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o conhecimento acumulado e os 
interesses e necessidades do aluno.  

O currículo dos cursos deve ser concebido como um conjunto integrado e articulado de situações organizadas de 
modo a promover aprendizagens significativas e seus conteúdos são apenas um dos meios para o desenvolvimento de 
competências que ampliem a formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica. No ensino 
por competências o conhecimento é trabalhado de forma intertransdisciplinar, contextualizado, privilegiando a construção 
de conceitos e a criação do sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 
informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações (PERRENOUD, 2001). Para tanto, as 
atividades devem ser estruturadas em projetos, bem como por resolução de problemas, além de pesquisas. Devem 
privilegiar análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias, associações e transferências. As tarefas propostas 
devem constituir desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. 

As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade (MORIN, 2001), propondo um ensino 
fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos alunos aprendizagens que desenvolvam a visão crítica, criativa e 
transformadora. Nesse contexto, de acordo com Behrens (2006), situa-se a problematização que possibilita uma visão 
pluralista, tendo como ponto de partida o questionamento que vincula articulações diferenciadas, com a finalidade de 
produzir conhecimento. Os alunos podem simultaneamente realizar a apropriação de conceitos, quando os examinam 
minuciosamente; articular essas aquisições à medida que as relacionam ao problema a ser resolvido e mobilizar essas 
aquisições na prática. (ROEGIERS; DE KETELE, 2004) 

O que se pretende estimular nos alunos não é a memorização de informações e, sim, a investigação e compreensão 
dos problemas, a construção de seu próprio conhecimento por meio da participação ativa neste processo. (DAVINI, 1999) 

Se a proposição de memorizar e repetir precisa ser ultrapassada, como proceder para contemplar uma prática 
pedagógica que acolha os pressupostos da abordagem crítica? [...] Não se trata de negar a pertinência das técnicas de 
ensino tradicionais, mas de retomá-las com um posicionamento crítico e reflexivo que enriqueça a produção do 
conhecimento em um novo paradigma. (BEHRENS, 2006) 

Isto não quer dizer também que os conhecimentos em si sejam negligenciados. Pelo contrário, além de serem 
imprescindíveis, a atividade assimiladora do sujeito que aprende se aplica sempre a um objetivo ou assunto que requer ser 
assimilado. 

Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, reflexivo, criativo, inovador, 
empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O fundamental é criar condições para que o aluno possa construir 
ativamente o seu próprio conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo, com 
base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provocadas pela informação gradativamente assimilada. 
Assim, poderão ser indicados como objetivos específicos de aprendizagem, que o aluno: compare, diferencie, classifique, 
busque causas e conseqüências, identifique princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, selecione métodos e 
técnicas adequadas, execute, analise, avalie etc. 

Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma mudança no processo de 
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aprendizagem, integrando sociedade ? educação ? trabalho, com o planejamento de atividades que surgem das situações 
do próprio cotidiano social do aluno e do trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, convivência 
com a diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes modos de aprender, 
especialmente, de aprender a aprender. 

Cada atividade percorrerá um caminho, variando os materiais e as estratégias, mas sempre no mesmo sentido, de 
acordo com Davini (1999): 

PRÁTICA/REALIDADE      REFLEXÃO/TEORIA      SELEÇÃO DE PRINCÍPIOS E MÉTODOS PARA AÇÃO FUTURA         NOVA 
PRÁTICA /  TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE 

Sendo assim, na concepção/elaboração de um currículo integrado que contemple atividades estruturadas, alguns 
passos devem ser trilhados: 

1.    Definir conteúdos e competências e organizá-los por categorias;  

2.    Em cada categoria definir conceitos, processos, princípios e técnicas para o desenvolvimento de tais conjuntos de 
conteúdos/competências;  

3.    Elaborar um mapa conceitual/estrutura de conteúdos, a partir da organização anterior;  

4.    Destacar, no mapa conceitual, as unidades de aprendizagem, que se definem como estruturas pedagógicas 
dinâmicas orientadas por determinados objetivos comuns de aprendizado;  

5.    Definir o conjunto de disciplinas mais apropriadas para incorporarem as atividades estruturadas supervisionadas. 
Obs: As atividades poderão ser interdisciplinares, ou seja, uma mesma atividade poderá atender várias disciplinas.  

Planejar atividades de aprendizagem originadas das situações do próprio cotidiano social do aluno e do trabalho 
profissional, que incentivem a reflexão, a busca de conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas curriculares que 
contemplem atividades estruturadas, e que reverterão em ação. 

São exemplos de atividades que não podem ser consideradas atividades estruturadas aquelas em que o professor é o 
principal ator, quando faz demonstrações, resumos, sínteses etc; as que estão descontextualizadas dos conteúdos das 
disciplinas a que se referem; as que não tem caráter significativo.  

As atividades estruturadas estão relacionadas e contextualizadas no âmbito da disciplina, enquanto as atividades 
complementares referem-se ao curso como um todo e à formação geral do aluno. 

MATERIAL DIDÁTICO 

O curso oferece material didático-institucional virtual aos alunos, permitindo-lhes o acesso à informação acadêmica 
peculiar a cada disciplina, viabilizando também os conteúdos necessários ao estudo e à pesquisa, mediante a organização e 
o alinhamento do material didático, de acordo com sua formação. Além de obras produzidas e editadas pela própria 
instituição, boa parte do material didático customizado é fruto de uma parceria entre a Estácio e a Associação Brasileira de 
Direitos Reprográficos (ABDR) . Assim, os capítulos essenciais escolhidos à luz dos objetivos de cada disciplina, respeitados 
os devidos direitos autorais, são organizados e disponibilizados, de forma virtual, aos alunos e professores, sem prejuízo das 
obras presentes nas Bibliotecas física e/ou virtual.  

Quanto à acessibilidade, todos os livros que compõem o acervo (Leitor Estácio) possuem versão em arquivo digital 
que permite a leitura via qualquer software. No caso dos livros ABDR, mediante solicitação, tais arquivos são 
disponibilizados para o aluno, da forma que lhe for mais conveniente, haja vista envolver restrições de direitos autorais para 
disponibilização direta. Mormente, os livros (ou seus fragmentos) que compõem o material didático também são publicados 
via aplicativo para dispositivos móveis, cuja ferramenta permite, de forma nativa, utilizar os recursos de acessibilidade do 
próprio dispositivo 

CONCEPÇÃO CURRICULAR 

A atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Fisioterapia da Estácio é o resultado do trabalho coletivo do 
Colegiado e do NDE (Núcleo Docente Estruturante). 

Para a atualização é  levado em conta, principalmente, os seguintes documentos:  
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-Resultados da Avaliação Institucional do Curso de Graduação em Fisioterapia na Instituição;  

-Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Fisioterapia elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação 
/ Câmara de Educação Superior;  

-Resolução CNE n°4, homologada em 7 de abril de 2009; 

-Normas e Resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.  
Com o presente Projeto Pedagógico do Curso, busca-se garantir aos seus egressos uma formação integral, que alie 
fundamentação teórica e atuação prática, ambas indispensáveis às necessidades de atuação dos profissionais demandados 
pela sociedade e que possibilite o contato com o conhecimento global do segmento que irá atuar. O curso de Fisioterapia 
visa fomentar o desenvolvimento em seus alunos do espírito empreendedor, imprescindível para competir no mercado com 
a implantação de alternativas criativas para o incremento do setor de saúde. 

Estes compromissos do curso de Fisioterapia para com os seus alunos, com os seus egressos e com a sociedade 
como um todo, estão alicerçados no princípio da interdisciplinaridade, que irá permitir o estudo do ser social, interativo, 
senhor de sua história, baseado na fundamentação das diversas ciências com os quais possui ligação, o que possibilitará o 
desenvolvimento das competências, habilidades e saberes necessários à prática profissional. 

O Projeto Pedagógico do Curso apresenta como base curricular e eixo epistemológico a formação por ciclos de 
ensino, utilizando também de visão integrada dos conhecimentos, organizados por disciplinas em áreas afins subsequentes, 
de acordo com a evolução dos períodos acadêmicos.  

Em cada período faz-se uma ponte do conhecimento com o ciclo seguinte. No ciclo considerado de base, o 
conhecimento inicial parte da ideia do corpo humano como um ser biopsicossocial, associando este à visão que contemple 
sua origem, ou seja, a origem da vida, seu desenvolvimento e o substrato final que é o corpo humano e suas mais diversas 
formas, associando-o com a prática fisioterapêutica, e analisando-o em sua complexidade. Dada esta complexidade, entre o 
1° e o 2° ano é ministrado conteúdos de ciências morfológicas compreendendo anatomia, biologia, bioquímica, histologia, 
embriologia e genética, cruzadas com história e fundamentos da fisioterapia e fisioterapia na saúde da familia, que 
alicerçam o ser fisioterapeuta. Como subsídios para as noções gerais de movimento, essenciais para formação profissional, 
o aluno é iniciado na essência da formação através dos conteúdos da disciplina de recursos terapêuticos manuais, onde o 
aluno vai para o campo, desenvolver atividades práticas assistidas estruturadas, promovendo um aluno proativo, 
favorecendo o aprender a aprender. 

A partir do 2° ano do curso são ministradas disciplinas que provocam discussão, análise, reflexão e aprendizado 
sobre fisiologia e funcionalidade, como também a causa dos distúrbios destes sistemas, iniciando uma visão de como 
podemos identificar tais distúrbios, e os recursos para estas análises. Inicia-se, neste ponto, a utilização de técnicas para 
estabelecer funcionalidade no cliente/paciente/usuário. São assim, ministrados conteúdos de fisiologia, cinesiologia, 
semiologia e recursos terapêuticos de uma forma geral, incluindo a cinesioterapia,  ferramenta essencial e disciplina-mãe da 
fisioterapia. 
Ressalta-se a importância das atividades práticas para iniciar o processo de ensino-aprendizado em avaliações físico-
funcionais, em recursos cinesioterapêuticos e eletrotermofototerápicos, e as práticas assistidas, que já são iniciadas e se 
organizam como atividades estruturadas de campo com a iniciação do aluno na visualização do exercício da fisioterapia, 
elementos estes que balizam a tomada de decisão sobre a intervenção do fisioterapeuta. 

A partir do 3° ano do curso, são trabalhadas as especialidades fisioterapêuticas, atentando-se sempre aos níveis 
assistenciais à saúde, iniciando com a promoção da saúde, prevenção e atenção básica, além de intervenção na média e alta 
complexidade de atenção a saúde em todas as áreas de atuação do Fisioterapeuta. As ações serão postas em prática nos 
três níveis de complexidade, onde contamos com ambulatórios e postos de saúde, clínica de especialidades, e também, na 
assistência em centro de reabilitação e no âmbito hospitalar (enfermarias, pronto atendimento e CTIs, unidades de 
atendimento ao paciente crítico em geral). O aluno concluirá o Curso após realizar o estágio nestas áreas de conhecimento, 
que perpassam a matriz curricular. 

O Curso de Fisioterapia efetivamente representa a concretização de objetivos estratégicos decorrentes da análise 
dos cenários e perspectivas do Brasil, onde se concentram as expectativas de espaços profissionais do corpo discente, sem 
desconsiderar a possibilidade de mercados diversos decorrentes do mundo globalizado. 

Assim, o curso busca pensar estrategicamente, planejar e realizar ações bem sucedidas que incentivem a criação de 
um ambiente de aprendizado constante, que deverá ser incorporado na situação de trabalho, atrelando as competências 
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individuais, a promoção da saúde e potencializando as contribuições dos segmentos que compartilham o conhecimento na 
área de Fisioterapia. 

Matriz Currucular  

FISIOTERAPIA- GRADUAÇÃO - 116 

1º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

HISTORIA E FUNDAMENTOS DA FISIOTERAPIA  OBRIGATÓRIA 2 0 0 

ANATOMIA SISTÊMICA OBRIGATÓRIA 2 2 0 

BIOQUÍMICA OBRIGATÓRIA 2 2 0 

BIOLOGIA CELULAR OBRIGATÓRIA 4 0 0 

GENÉTICA OBRIGATÓRIA 2 0 0 

TOTAL: 5 Disciplinas     

2º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

IMUNOLOGIA BÁSICA OBRIGATÓRIA 2 0 0 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA OBRIGATÓRIA 2 2 0 

FISIOLOGIA HUMANA OBRIGATÓRIA 4 0 0 

ANATOMIA DO APARELHO LOCOMOTOR OBRIGATÓRIA 2 2 0 

ÉTICA NA SAÚDE OBRIGATÓRIA 2 0 0 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 
PROFISSIONAL 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

3º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

BIOFÍSICA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

NEUROFISIOLOGIA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

ANATOMIA PALPATÓRIA 
 

OBRIGATÓRIA 0 2 0 

CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA 
 

OBRIGATÓRIA 3 1 0 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 2 

PSICOMOTRICIDADE 
 

OBRIGATÓRIA 1 1 0 

RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS I 
 

OBRIGATÓRIA 1 1 0 

TOTAL: 08 Disciplinas 
 

    

4º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 
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RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS II 
 

OBRIGATÓRIA 1 1 0 

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 
 

OBRIGATÓRIA 3 1 0 

CINESIOTERAPIA 
 

OBRIGATÓRIA 2        2 0 

ELETROTERMOFOTOTERAPIA 
 

OBRIGATÓRIA 2 2 0 

AVALIAÇÃO CINÉTICO FUNCIONAL 
 

OBRIGATÓRIA 2 2 0 

PATOLOGIA BÁSICA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

5º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

FUNDAMENT0S SOCIOANTROPOLÓGICOS DA 
SAÚDE 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

ESTUDOS DE EXAMES POR IMAGEM 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

FISIOTERAPIA AQUÁTICA 
 

OBRIGATÓRIA 1 1 0 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO IDOSO 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
 

OBRIGATÓRIA 4 2 2 

TOTAL: 06 Disciplinas     

6º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL 
 

OBRIGATÓRIA 4 2 2 

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA 
 

OBRIGATÓRIA 4 2 2 

POLÍTICAS DE SAÚDE 
 

ELETIVA G1 
 

2 0 0 

COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS 
 

ELETIVA G1 
 

2 0 0 

FARMACOLOGIA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOTERAPIA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
 

ELETIVA G1 
 

2 0 0 

HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. NO MUNDO ELETIVA G1 2 0 0 
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CONTEMP. 
 

 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-
DESCENDENTES 
 

ELETIVA G1 
 

2 0 0 

PSICOLOGIA DA SAÚDE 
 

ELETIVA G1 
 

2 0 0 

SOCORROS E URGÊNCIAS EM ATIVIDADES FÍSICAS 
 

ELETIVA G1 
 

2 0 0 

TOTAL: 11 Disciplinas     

7º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

FISIOTERAPIA EM DOR 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR 
 

OBRIGATÓRIA 3 1 2 

FISIO. SA. DA MULHER E NAS DIS. DO ASS. PÉLVICO 
 

OBRIGATÓRIA 2 2 0 

FISIOTERAPIA ESPORTIVA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 2 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA CRIANÇA 
 

OBRIGATÓRIA 2 2 2 

ÓRTESES E PRÓTESES 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas     

8º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO I-FISIOTERAPIA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 6 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO II-FISIOTERAPIA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 6 

FISIOTERAPIA EM UTI 
 

OBRIGATÓRIA 2 2 2 

FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL 
 

OBRIGATÓRIA 1 1 0 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO HOMEM 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

9º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO III-FISIOTERAPIA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 6 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO IV-FISIOTERAPIA OBRIGATÓRIA 2 0 6 
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PROJETO DE PESQUISA EM FISIOTERAPIA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 2 

FISIOTERAPIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA 
 

ELETIVA G2 2 0 0 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR 
 

ELETIVA G2 2 0 0 

FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA 
 

ELETIVA G2 2 0 0 

TÓPICOS REGIONAIS EM FISIOTERAPIA 
 

ELETIVA G2 2 0 0 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM FISIOTERAPIA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 0 

TOTAL: 08 Disciplinas     

10º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

TCC EM FISIOTERAPIA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 2 

TÓPICOS EM FISIOTERAPIA 
 

ELETIVA 2 0 0 

INTRODUÇÃO À ACUPUNTURA 
 

ELETIVA 2 0 0 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO V-FISIOTERAPIA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 6 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO VI-FISIOTERAPIA 
 

OBRIGATÓRIA 2 0 6 

FISIOTERAPIA BUCOMAXILOFACIAL 
 

ELETIVA 2 0 0 

TOTAL: 6 Disciplinas     
 

 

TOTAL DE HORAS OBRIGATÓRIAS  
3932,00 

   

OPTATIVAS  1 0 0 

ELETIVAS 144 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 150 

ESTÁGIO FORA DA MATRIZ 180 

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS + ELETIVAS + ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES + ESTÁGIO FORA DA MATRIZ 

4.406,00 

 

 

 

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

Para atender às suas funções precípuas, a ESTÁCIO busca programar a formação de um sujeito competente, crítico, 
reflexivo, criativo e propositivo capaz de intervir na sociedade em prol da transformação da realidade. Nessa perspectiva, a 
política institucional para o ensino de Graduação está orientada para o enfrentamento de uma realidade marcada pela 
globalização e pela exclusão social, buscando disponibilizar oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da 
população, independentemente da origem econômica, racial e cultural, oferecendo uma formação ampla, voltada para a 
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aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de problemas do cotidiano.  

Em articulação com essa política, o curso de Fisioterapia está a serviço de uma formação generalista e plural, o que 
significa que a formação oferecida está assentada em conhecimentos sólidos e abrangentes, relacionados às diversas áreas 
do saber. Busca-se ensinar criticamente os conhecimentos, os métodos e as técnicas da ciência, de modo a assegurar o 
domínio de um campo específico do saber científico e profissional, apreendido a partir de suas articulações com o contexto 
social. Nessa perspectiva, o curso Fisioterapia pretende favorecer a formação de profissionais com uma visão ampla e crítica 
da realidade nacional, local e regional.  
O currículo é concebido como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a integração teoria e prática, o diálogo entre as 
diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da construção de competências.  

A Instituição vem expandindo as ações realizadas à distância no âmbito do ensino de Graduação, fundamentada nos 
mesmos princípios e pressupostos que orientam o ensino presencial, mediante a implantação on-line de disciplinas de 
Graduação.  

O Curso de Fisioterapia busca, no âmbito do ensino, implementar uma dinâmica curricular integradora, capaz de 
assegurar um processo de formação amplo, onde as diferentes disciplinas estão integradas com as atividades acadêmicas 
articuladas à formação, tais como: as atividades práticas assistidas - atividades estruturadas de campo, o estágio 
supervisionado, o TCC, e ainda com as atividades complementares que se materializam na: monitoria, iniciação científica, 
extensão e outras atividades. Essas atividades consideradas complementares à formação estão integradas efetivamente ao 
processo formativo dos alunos do Curso, na tentativa de orientar as atividades curriculares para a solução de problemas 
enfrentados na atuação profissional e no contexto local. 
Para a ESTÁCIO, ensino, pesquisa e extensão devem estar sempre articulados. De acordo com essa perspectiva institucional, 
o Curso busca integrar pesquisa e atividades de ensino por meio do estímulo constante ao espírito investigativo e do 
desenvolvimento da curiosidade intelectual no interior das diferentes disciplinas.  

A articulação entre ensino, pesquisa e extensão se materializa também no curso por meio da oferta de atividades 
complementares, que propiciam aos alunos oportunidades de ampliar os temas trabalhados nas disciplinas, construir novos 
conhecimentos, articulando-os às demandas da comunidade, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada das 
questões relativas à inclusão social, responsabilidade ambiental e à produção cultural e artística. O aluno encontra sua 
agenda de atividades programadas pelo curso, exposta no SIA e pode inscrever-se naquelas de maior interesse acadêmico 
e/ou profissional. Atualizações freqüentes podem ser encontradas a Coordenação de Curso no campus ou no mural do 
curso. 

O objetivo do programa de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) é criar um diferencial na formação 
universitária da Estácio de Sá, oferecendo uma variedade de atividades complementares que irão qualificá-lo para o 
mercado de trabalho e para a sociedade, através de discussões e apresentações de AACs de diversos cursos, além do de 
Fisioterapia. 

É importante destacar que a proposta das AAC visa complementar os conhecimentos trabalhados em cada 
momento do curso, correlacionando-os com a prática profissional. Este Programa conduz à prática do estágio curricular 
onde todos os conhecimentos e habilidades desenvolvidos poderão ser exercidos no real contexto de atuação profissional. 

Esta estratégia de conjugação de Atividades Acadêmicas Complementares do Estágio Curricular visa proporcionar ao 
aluno condições de reflexão sobre os conhecimentos adquiridos e modelos desenvolvidos na Fisioterapia, retroalimentando 
o desenvolvimento do conhecimento e o estudo das Ciências em Fisioterapia, com os seguintes objetivos: 

 
- Possibilitar uma visão realista do funcionamento de todos os locais de trabalho do profissional fisioterapeuta e do 
funcionamento de um sistema de saúde regionalizado e hierarquizado, e o trabalho em equipe multiprofissional, 
familiarizando-o com seu futuro ambiente de trabalho; 
- Proporcionar condições de treinamento específico pela aplicação, aprimoramento e complementação dos conhecimentos 
adquiridos; 
- Subsidiar a identificação de preferências em campos de futuras atividades profissionais; 
- Proporcionar ampliação de interesses pela pesquisa científica e tecnológica em todos os  níveis de atenção a saúde; 
- Proporcionar condições para o aprimoramento das relações fisioterapeutas-usuários-profissionais de saúde através de 
atividades voltadas à orientação ao uso adequado e racional de medicamentos. 
- Proporcionar uma visão humanista e respeitando as direitos humanos e a diversidade na sociedade. 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O TCC corresponde a um passo importante na formação do Fisioterapeuta. Atendendo às orientações da Lei de 
Diretrizes e Bases Nacional, a Estácio insere este item com o objetivo de oferecer aos alunos a oportunidade para articular o 
conhecimento construído durante todo o Curso em torno de um tema organizador, além de estimular os alunos no 
desenvolvimento da pesquisa cientifica. Também como objetivo, identifica-se o aprimoramento e a integração dos 
conhecimentos construídos com a associação prática, portanto o TCC deve constituir-se de fatos que intervenham neste 
processo, onde o acadêmico possa confeccionar um projeto e, a partir deste, desenvolver a pesquisa, completando o 
conhecimento teórico e prático. 

O TCC pode constituir-se de revisão bibliográfica ou de pesquisa de campo, ressaltando que os trabalhos diferem-se 
pela forma, profundidade e finalidade do estudo, bem como da metodologia utilizada e da originalidade do tema. O TCC 
deve ser embasado em idéias científicas, na organização de resultados e nas discussões com as referidas bibliografias nos 
moldes da ABNT. Os orientadores do TCC são docentes da Estácio, ficando a critério dos mesmos a aceitação do tema 
sugerido. Um docente poderá aceitar, se julgar pertinente, apoio de docentes e ou pesquisadores de outros cursos da  
ESTÁCIO, que se proponham a orientar algum aluno em seu TCC. 

O trabalho que se tratar de pesquisa em seres vivos deverão passar por aprovação no comitê de ética específico, 
avaliado e aprovado para ter continuidade. Após ser concluído, o TCC deverá ser aprovado por banca examinadora e 
apresentado publicamente, com as devidas correções ou a aprovação direta. Constitui-se tal trabalho em uma forma de 
estimular a iniciação científica e também de envolver acadêmicos e docentes em atividades de pesquisa e extensão 
universitária, oferecendo oportunidade de divulgação da produção acadêmica e aperfeiçoamento dos docentes na 
elaboração de trabalhos científicos. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DO TCC 

A dinâmica curricular está voltada para assegurar um processo de formação amplo, o que se traduz na busca de 
integração das diferentes disciplinas com as atividades acadêmicas articuladas à formação, tais como o Estágio, o Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) e as Atividades Complementares. Nessa perspectiva, o TCC visa favorecer o desenvolvimento 
do pensamento, aprofundar o espírito crítico, a autonomia intelectual, além de propiciar o diálogo com a realidade. 

Com o intuito de alcançar esses objetivos, o curso de fisioterapia oferece três  disciplinas: Tópicos Especiais em 
Fisioterapia no 6º período,  Projeto  de Pesquisa em Fisioterapia no 9° período e TCC em Fisioterapia no 10° período. Os 
conteúdos destas disciplinas foram concebidos de modo que os alunos tenham instrumentos para elaborar um projeto de 
pesquisa e a possibilidade de usar os procedimentos da investigação científica para a resolução de determinados casos 
clínicos na vida profissional. Desde o primeiro período, algumas disciplinas do curso requerem que o aluno desenvolva uma 
análise crítica de publicações científicas para preparação de uma sistemática para realizar apresentações orais que 
compõem parte da avaliação final da disciplina. Os alunos regularmente matriculados das disciplinas Projeto de Pesquisa em 
Fisioterapia e TCC em Fisioterapia têm à sua disposição um grupo de professores-orientadores integrantes do corpo 
docente do Curso de Fisioterapia. Cabe ao docente responsável pela disciplina Projeto de Pesquisa em Fisioterapia 
estabelecer as responsabilidades e tarefas que serão acompanhadas através de critérios que permitam a avaliação do 
rendimento individual e também de cada grupo de alunos.  

Os critérios individuais obrigatórios para avaliação do desempenho são: 

 
- Cumprimento das tarefas dentro dos prazos pré-determinados pelo docente da disciplina;  
- Revisão da literatura pertinente ao projeto; 
- Domínio do conteúdo abordado no projeto; 
- Qualidade das apresentações orais de acordo com o cronograma estabelecido pelo docente; 
- Comparecimento às aulas e participação efetiva nas atividades inerentes à elaboração do projeto de pesquisa, para a 
disciplina Projeto de Pesquisa em Fisioterapia. 

Para ser aprovado no 9º período, na disciplina Projeto de Pesquisa em Fisioterapia, o aluno deverá ter construído o 
projeto que servirá como base para a execução do TCC. Ainda na disciplina Projeto de Pesquisa em Fisioterapia o aluno, 
deverá ter definido os materiais e métodos que utilizará na pesquisa, e consolidará uma revisão da literatura sobre o tema 
escolhido. No TCC em Fisioterapia, o aluno deverá realizar o trabalho de campo ou o aprofundamento teórico, conforme a 
natureza do seu tema de pesquisa. Para isto ele contará com a infra-estrutura da ESTÁCIO no que se referem a bibliotecas, 
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laboratórios, clínica e hospital e além do docente da disciplina que irá orientá-lo em seu trabalho. Este trabalho é defendido 
para uma banca de professores do curso e convidados. Para a apresentação do trabalho os alunos das duas disciplinas 
(Projeto de Pesquisa em Fisioterapia e TCC em Fisioterapia) são convidados, pois as sessões são públicas obrigatórias. 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO/ PRÁTICA PROFISSIONAL 

Os estágios supervisionados integrados na dinâmica curricular constituem-se espaços mediadores da formação 
científica metodológica do fisioterapeuta. Tal formação se direciona a qualificar a intervenção profissional nos diversos 
níveis de atenção à saúde, baseada na convicção científica, de cidadania e ética. As atividades práticas articulam-se aos 
campos de estudo possibilitando ao aluno desenvolver o senso crítico, investigador e conquistar autonomia pessoal e 
intelectual necessária para empreender contínua formação na sua práxis profissional. Destaca-se também, que os 
pressupostos metodológicos para o Ensino de Fisioterapia explicitados anteriormente, indicam o desafio/compromisso de 
garantir estágios supervisionados voltados à compreensão do processo saúde-doença, na unidade dos conhecimentos 
biológicos, biotecnológicos, humanos, sociais e fisioterapêuticos. 

Atividades estruturadas em campo (atividades assistidas) antecedem o estágio e são desenvolvidas gradualmente, 
a partir do início do curso, buscando tornar o aluno sensibilizado e comprometido com a manutenção da saúde, bem estar e 
qualidade de vida das pessoas, família, comunidade no contexto de suas circunstâncias políticas, econômica, sociais e 
biológicas. A realidade do exercício profissional do fisioterapeuta é elemento dinamizador das práticas de estágios 
supervisionados. Portanto esta realidade é observada, diagnosticada e transformada continuamente, através da 
investigação crítica e da pesquisa científica, elos articuladores das práticas supervisionadas. 

Os estágios supervisionados, obrigatórios para a formação do Fisioterapeuta, serão desenvolvidos no três últimos 
períodos do curso, de acordo com a integralização das disciplinas referentes aos conhecimentos fisioterapêuticos, 
vinculados as escolas, instituições e hospitais conveniados, projetos de intervenção profissional, projetos de extensão e/ou 
de pesquisas desenvolvidas. Essas atividades terão duração mínima de 1008 horas. Os estágios curriculares serão 
articulados em torno do Serviço de Fisioterapia individual e coletivo, nos três níveis de atenção à saúde e sob supervisão 
docente. O princípio articulador dos estágios supervisionados pressupõe que as atividades práticas sejam desenvolvidas 
integrando a observação, a prática de campo e a intervenção aluno-paciente, numa perspectiva teórica-prática capaz de 
qualificar o fisioterapeuta em processo de formação.A ESTÁCIO celebra convênios com instituições público/privadas 
hospitalares, prefeituras, escolas, empresas, comunidades, organizações não-governamentais, clínicas, clubes desportivos 
etc., da região de abrangência, visando criar campos para a realização de estágios curriculares e/ou outras atividades de 
formação.  

A realização de estágios fora da ESTÁCIO, somente será aceita se houver profissional fisioterapeuta atuante na 
instituição pretendida e acompanhamento de docente supervisor do estágio, com termo de compromisso. Em função das 
especificidades da formação profissional, o Curso de Fisioterapia ofertará serviços à comunidade nas áreas da Saúde. Esses 
serviços serão executados por estudantes em fase da realização dos estágios curriculares para a formação do profissional 
fisioterapeuta de caráter generalista nas diferentes áreas e níveis de atuação, sempre sob supervisão docente. 

Estes serviços são oferecidos em unidades de assistência básica a saúde como escolas, empresas, postos de saúde, 
unidades básicas de saúde e instituições asilares, em unidades atendimento na média complexidade como em clínicas, 
consultórios e ambulatórios e unidades de atendimento em alta complexidade como hospitais, centros de reabilitação e 
outros conveniados.  

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, da capacidade de construir 
conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir das necessidades observadas na prática social e profissional. 
Utilizando-se de critérios claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os alunos fazem uso 
deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de formação dos alunos, com atividades de apoio, de 
forma a permitir o suprimento de suas dificuldades. Outro aspecto relevante é o princípio da auto avaliação como 
instrumento que favorece o exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a aquisição de 
uma autonomia intelectual e uma visão real de sua própria formação. Para que se possa identificar a importância das 
atividades oferecidas durante o percurso formativo do aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação:  

- diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os alunos já vivenciaram, o que já trazem na sua bagagem 
cultural, os conhecimentos que já possuem e suas expectativas em relação ao curso. A avaliação diagnóstica é feita em sala 
de aula, pelos professores, através de observações e registros.  
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- formativa é realizada ao longo do processo, observado o desempenho revelado pelos alunos nas diferentes disciplinas. 
Cada professor registra as atividades realizadas pelos alunos individualmente ou em grupo, a fim de melhor planejar suas 
aulas e promover estratégias de intervenções pedagógicas diferentes.  

- somativa é considerada no momento da entrega da produção acadêmica, nas diferentes disciplinas que integram o 
currículo.  
Cabe ressaltar que essa modalidade de avaliação não tem como objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos 
diferenciados de aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer informações e questões que são analisadas para a tomada de 
decisão acerca do melhor caminho a ser construído para a formação do perfil profissional desejado. Compreende-se a 
avaliação como uma atividade que fornece informações e questões para que se possa refletir sobre o melhor caminho a 
ser construído durante a formação do profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação é 
vista como um processo indispensável para o replanejamento das ações educativas. Ela não ocupa um espaço único e 
específico, com o propósito de avaliar o que o aluno produziu, mas faz parte de um pro- cesso contínuo e permanente, 
permitindo avanços sem ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de registrar 
os resultados obtidos pelos alunos. O desempenho dos alunos nas diferentes atividades desenvolvidas será consolidado em 
notas, de forma a atender o estabelecido no Regimento Interno da Estácio, de acordo com as seguintes normas: O aluno 
será avaliado, oficialmente, em três etapas, AV1, AV2 e AV3, sendo atribuído a cada uma delas grau de 0,0 a 10,0 pontos. 
Para aprovação nas disciplinas o aluno deverá atender às condições a seguir: i. Obter notas válidas, ou seja, notas iguais ou 
superiores a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. ii. Média aritmética igual ou superior a 6,0, considerando 
apenas as notas válidas e considerando apenas as duas maiores notas obtidas dentre as avaliações (AV1, AV2 e AV3). A 
média aritmética obtida será o grau final do aluno. iii. Presença em, no mínimo, 75% das aulas ministradas 

Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou trabalhos de mesma natureza, será atribuído grau 
único para a disciplina que, para aprovação do aluno, deverá ser igual ou maior do que 6,0. 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior instituído pela Lei n° 10.861, de 14/04/2004, destacou a 
avaliação institucional como um processo permanente, planejado, conduzido e realizado de modo a transformar resultados 
em subsídios capazes de promover mudanças. Em decorrência desta legislação e consoante com a prática já 
institucionalizada foi constituída a Comissão Própria de Avaliação - CPA, com o objetivo de coordenar e articular o processo 
avaliativo, atendendo os dispositivos legais e as exigências atuais do processo de avaliação.   

Na estruturação da CPA, foi fundamental considerar a estrutura organizacional descentralizada da Instituição, 
estabelecendo autonomia administrativa para os gestores de campi, de cursos e dos diferentes segmentos por meio de um 
Projeto alicerçado em responsabilidade, participação, comprometimento, compartilhamento democrático de idéias e 
projetos, integração, autonomia e permanente busca de aperfeiçoamento através da análise crítica de seus projetos e 
serviços. A metodologia de trabalho respeita, assim, a cultura organizacional, proporcionando a inserção de toda a 
comunidade acadêmica e a inter-relação das dez dimensões definidas na legislação. 

Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente uma avaliação interna com todos os alunos, 
professores e coordenadores. A partir dos resultados obtidos, disponíveis no SIA - Sistema de Informações Acadêmicas -, 
todos os gestores podem preparar quadros, gráficos e tabelas que permitem um estudo comparativo de linha histórica 
referente ao desempenho dos professores, à avaliação das disciplinas, dos cursos e dos recursos de infraestrutura - inclusive 
acervo bibliográfico.  

No desenvolvimento do processo de auto-avaliação cabe, portanto, aos coordenadores: 

 
a)  Sensibilizar alunos e professores  
b)  Divulgar e discutir os resultados alcançados na avaliação interna 
c)  Analisar o resultado da avaliação de cada docente e discutir com o mesmo o projeto de superação, quando couber 
d)  Analisar com o Colegiado os resultados da avaliação externa: ENADE e Avaliação de Curso 
e)  Propor, programar e implementar ações de melhoria 
f)   Divulgar as ações decorrentes da avaliação 

Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por Curso a partir das metas e objetivos por eles definidos, 
quanto dos resultados obtidos nas avaliações interna e externa servem de subsídio para a implementação de ações de 
melhoria voltadas ao ensino, ao aprimoramento dos projetos pedagógicos, à pesquisa, à extensão, ao redirecionamento das 
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ações de capacitação docente, à atualização e manutenção da infraestrutura e dos recursos materiais. 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

A Estácio diante de seus compromissos de gerar conhecimentos e despertar vocações em seus alunos procura 
investir, de forma indissociável a teoria e a prática, possibilitando, assim, construir canais de comunicação entre a 
Instituição e a Sociedade.  
O Programa de Extensão busca concretizar sua missão e realizar seus objetivos promovendo uma série de atividades 
extracurriculares destinadas à comunidade em geral. 

As políticas de extensão exigem o delineamento de uma série de objetivos, estratégias, ações e metas e envolve 
diferentes sujeitos institucionais, demandando uma estrutura organizacional, e uma infra-estrutura capaz de viabilizar a 
concretização das mesmas.  
A extensão se configura como uma forma de intervenção e inserção na comunidade, que favorece uma visão abrangente e 
integradora da sociedade, constituindo-se em espaço privilegiado no processo de formação profissional. Suas ações se 
voltam para o atendimento de demandas sociais colhidas no confronto direto com a realidade, contribuindo, 
significativamente, na produção do conhecimento. No ensino superior, especialmente aquele consciente de sua importância 
social, a extensão torna-se uma das funções equivalentes ao ensino e à pesquisa.  

Dentre os Programas do núcleo de extensão da Estácio, temos os Programas de Responsabilidade Social que têm os 
seguintes objetivos:  

 
-  Estimular a criação de comunidades de aprendizado com base em atividades socialmente responsáveis;  
-  Difundir a cooperação academia-comunidade;  
- Possibilitar ao aluno formação humanizada e aprendizado voltado à realidade através da atuação voluntária;  
- Difundir a responsabilidade social internamente (junto a docentes, discentes e funcionários), e junto à comunidade;  
- Trabalhar de forma transversal a responsabilidade social nos diversos cursos e disciplinas 

  
As Diretrizes do Programa de Responsabilidade Social estão delineadas em regimento próprio da Estácio, sendo ainda 
Inserido nesse contexto o Programa de Saúde e Comunidade. 

Alguns exemplos dos projetos de extensão vigentes hoje: 

PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

O Curso de Fisioterapia estimula atividades de investigação científica, tendo como referência a qualidade, seriedade 
e a relevância, para que se possa cumprir o papel de geração de conhecimentos e de formação de recursos humanos. Estas 
atividades estão definidas por suas linhas de pesquisa, dentro dos Laboratórios de Biomecânica, Fisiologia do Exercício e de 
Recursos Terapêuticos (Eletrotermofototerapia e Cinesioterapia), em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso. As 
atividades de investigação ocorrem dentro destes espaços e encontram-se em fase de expansão, acompanhando a evolução 
do curso, ao longo de seus períodos. 
Nestes locais são elaborados, realizados e discutidos os resultados dos projetos de iniciação científica coerentes com as 
necessidades do entorno social. Os coordenadores destes Laboratórios desempenham as seguintes atividades: 

  
a) seleção de alunos bolsistas e voluntários através de edital lançado com antecedência mínima de um mês;  
b) capacitação dos alunos para acompanharem as atividades do Laboratório;  
c) elaboração, divulgação e seleção dos projetos de iniciação científica;  
d) realização de evento semestral juntamente com a coordenação de curso, para apresentação dos trabalhos resultantes da 
pesquisa concluída ou em andamento;  
e) publicação dos resultados parciais ou finais dos projetos de iniciação científica, com  encaminhamento dos trabalhos para 
a Diretoria de Pesquisa Aplicada, para informação no Boletim Pesquisa; 

Os coordenadores dos laboratórios são responsáveis pelo processo de envolvimento entre o aluno da graduação 
com o docente orientador ou colaborador do laboratório ou mesmo seu próprio professor, através de uma relação de 
colaboração mútua onde todos buscam estimular a produção acadêmica e contribuir com a contração do conhecimento 
científico.  
Para a divulgação dos trabalhos realizados pelos alunos, o Curso de Fisioterapia ainda conta com meios eletrônicos como o 
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site do SIA (diretoria de Pesquisa Aplicada), assim como a Revista Dissertar (ADESA- Associação dos Docentes da Estácio de 
Sá). Mais recentemente, a Universidade lançou uma revista eletrônica, a Antena, que pode ser acessada pelo endereço 
www.estacio.br/nta. Além disso, encaminhamento à revistas, periódicos e congressos nacionais e internacionais.  

MONITORIA 

A monitoria é uma atividade exercida por alunos regularmente inscritos no Curso de Fisioterapia. A atividade de 
monitoria é regida por Norma específica emanada da Vice Reitoria de Graduação, com a denominação - Norma Geral do 
Programa de Monitoria - Circular Interna n. º 002 /2005 / VRG.  

A monitoria é uma atividade de auxilio a docência considerada como um fator importante para o crescimento do 
aluno. Com base nesta compreensão, a Estácio tem investido permanentemente na Monitoria. O Programa de Monitoria é 
mais um espaço de aprendizagem proporcionado aos alunos de graduação. Sua principal finalidade é o aperfeiçoamento do 
processo profissional e da melhoria da qualidade de ensino, através da medição dos monitores nos processos pedagógicos, 
criando condições para o aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades relacionadas às atividades docentes. 
Compete ao monitor auxiliar o professor na condução de trabalhos práticos e na preparação de material didático e 
experimental, tanto em sala de aula como em laboratório, auxiliar o professor na orientação dos alunos, para 
esclarecimento de dúvidas e/ou realização de exercícios, tanto em sala de aula como em laboratório cumprindo carga 
horária de 10 (dez) horas semanais, junto ao docente titular na disciplina ou no laboratório de prática em horário elaborado 
pelo Coordenador do Curso e que não conflite com suas obrigações discentes, em função das disciplinas em que estiver 
matriculado. 

O programa se faz necessário devido ao caráter prático das disciplinas contempladas por esta iniciativa. No curso de 
Fisioterapia, contamos com monitorias estabelecidas nas seguintes disciplinas: Anatomia Sistêmica, Anatomia do Aparelho 
Locomotor, Histologia e Embriologia, Anatomia Palpatória, Recursos Terapêuticos Manuais, Cinesiologia e Biomecânica, 
Cinesioterapia, Eletrotermofototerapia. O aluno neste caso é submetido a uma prova, lançada em edital por campus e a 
partir de sua aprovação ele entra no programa como monitor. Após a prova, o coordenador deverá relacionar e convocar 
cada um destes alunos para entrevista. Na entrevista deverá ser verificado, o interesse do aluno na participação do 
programa, bem como sua disponibilidade sua capacidade de lidar com outros alunos. Uma vez aprovado pela coordenação, 
o aluno deverá preencher uma ficha de adesão ao programa que ficará arquivada, juntamente com a folha de freqüência 
para o aluno. Ao término de cada período letivo, o monitor deverá apresentar relatório das atividades desempenhadas, 
devidamente apreciadas e avaliado pelo Coordenador do Curso em conjunto com o professor da disciplina.  

ATENDIMENTO AO ALUNO 

O Curso de Fisioterapia segue as políticas e diretrizes institucionais para efetivar o apoio pedagógico a seus alunos, 
acreditando que, para que o estudante possa se desenvolver em sua plenitude acadêmica, é necessário associar, à 
qualidade do ensino ministrado, ações efetivas de atendimento ao estudante.  As políticas de atendimento ao estudantes 
desenvolvidas perseguem os seguintes objetivos: assegurar ao estudante os meios necessários ao pleno desenvolvimento 
acadêmico; implementar os programas e projetos articulados e integrados ao ensino, à pesquisa e à extensão, além de 
estimular a educação continuada.  Nessa perspectiva, fazem parte das ações institucionais de atendimento ao aluno 
projetos com distintas finalidades: apoio pedagógico, assistência ao aluno, inserção no mercado de trabalho e 
acompanhamento ao egresso.   

Apoio pedagógico aos discentes 

Desenvolve-se um programa de nivelamento para os alunos de graduação, buscando minimizar as deficiências de 
conhecimentos apresentados em áreas pontuais pela maioria dos egressos do ensino médio. Oferecem-se modalidades de 
apoio pedagógico, a fim de dar mais segurança aos alunos na sua vida acadêmica. As modalidades de apoio pedagógico 
adotadas são: a) de nivelamento, b) de reforço e c) de complementação curricular, ou seja, atividades didáticas 
desenvolvidas paralelamente à matriz curricular com a orientação de docentes da IES, sob forma de pequenos cursos, 
oficinas, grupos de estudo online, através da sala de aula virtual. 

•         As modalidades de nivelamento objetivam criar condições para que os alunos desenvolvam 
as habilidades e competências necessárias ao cumprimento das atividades propostas pelo curso. Com elas, 
pretende-se minimizar a deficiência de conhecimento apresentada pelos egressos do ensino médio. Desta 
forma, tais atividades destinam-se prioritariamente, mas não exclusivamente aos alunos do 1° período de 
qualquer curso. 
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•        As modalidades de reforço objetivam recuperar falhas e/ou lacunas nos conhecimentos dos 
alunos no decorrer do semestre letivo, resultando do acompanhamento do desenvolvimento pedagógico 
dos alunos, por meio da verificação da aprendizagem do aluno. 

•         As modalidades de complementação curricular podem ser realizadas por alunos de qualquer 
período, em qualquer curso. Os alunos escolhem a disciplina que desejam cursar para melhor enriquecer 
sua formação, atendidas as especificidades de cada disciplina. 

Vale ressaltar, que a adesão ao Programa de nivelamento é voluntária. O aluno poderá escolher, entre as atividades 
oferecidas, as que mais se adaptem a seus horários e às suas possibilidades. Com esses projetos a IES vem contribuindo para 
uma melhor formação do aluno, procurando suprir déficits de conhecimento, aprofundar conteúdos, desenvolver 
competências, habilidades e atividades, buscando atingir o perfil desejado para os egressos dos cursos de graduação e de 
graduação tecnológica. Para fornecer apoio pedagógico aos alunos, a IES dispõe da Biblioteca Virtual, que vem a ser um 
canal de comunicação entre aluno e professor. Nele os professores disponibilizam textos, exercícios e todo material 
necessário para a disciplina, bem como, mensagens para a turma, complementando a atuação em sala de aula e 
favorecendo a concretização de uma aprendizagem significativa. A IES também proporciona atendimento psicopedagógico 
aos seus estudantes dentro de uma dimensão preventiva, a fim de facilitar o bom desempenho acadêmico. Para tanto, 
oferece-se aos seus alunos, em diversas IES, o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA). O SPA, unidade de ensino e prática em 
Psicologia, é um órgão ligado ao Curso de Psicologia e tem como objetivo oferecer aos estudantes serviços de assistência 
psicoterápica, psicodiagnóstico, orientação preventiva, orientação vocacional e trabalho com grupo de estudantes com 
dificuldades de aprendizagem. Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno com 
necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política institucional, cada IES também desenvolve 
uma série de ações para manter a qualidade de ensino para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar aos alunos 
com necessidades educacionais especiais as condições necessárias para o seu pleno aprendizado. Assim, para o integral 
atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas 
de responder aos proclamas de uma Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, sobretudo a permanência dos 
alunos com necessidades educacionais especiais na IES, através de uma prática pedagógica, que esteja centrada na 
aprendizagem desses alunos. Dessa forma, existe um documento Sugestões e procedimentos metodológicos para alunos 
com necessidades educacionais especiais em sala de aula. A preocupação da Instituição vai além da sala de aula, pois foi 
elaborado também um documento orientador dirigido aos diretores com a finalidade de permitir a esses alunos a 
acessibilidade aos diferentes espaços físicos dos campi.  

O Curso segue as sugestões e procedimentos recomendados nos documentos em questão, buscando criar um 
ambiente educacional que reconheça as possibilidades e as limitações dos alunos com necessidades educacionais especiais, 
garantindo, assim, a sua plena inclusão no processo educativo.  Com esses projetos a IES  contribuir para uma melhor 
formação do aluno, procurando suprir déficits de conhecimento, aprofundar conteúdos, desenvolver competências, 
habilidades e atividades, buscando atingir o perfil desejado para os egressos dos cursos de graduação. 

Inserção no Mercado de Trabalho 

Para desenvolver ações de inserção no mercado de trabalho, o Curso conta com a atuação da Diretoria de Relações 
Empresariais (DIREM) que, através do Sistema de Estágios e Empregos, atua junto ao mercado de trabalho, desde 1997, na 
busca de oportunidades de estágios e empregos para alunos e graduados da e mantém um programa permanente de visitas 
às empresas, apresentando a Instituição e seus inúmeros cursos. Ao longo dos anos, a DIREM desenvolve e administra um 
sistema totalmente informatizado, com a finalidade de prestar esse serviço de forma confiável e rápida ao corpo docente e 
às empresas parceiras. As ofertas são cadastradas no sistema da Universidade e acessadas pelos alunos, também, através da 
internet. Os alunos podem examinar as ofertas e se candidatarem às vagas que lhes interessam, pedindo uma Carta de 
Apresentação. O sistema é seletivo, isto é, as vagas são previamente selecionadas por curso,  coeficiente de rendimento, 
período e sexo, somente tendo acesso a elas aqueles que estejam dentro do perfil solicitado pela empresa. 

CORPO DOCENTE 

Dispomos hoje de um conhecimento e de uma forma de abordar os problemas relacionados à compreensão dos 
processos de ensino e aprendizagem eficazes. Sua aplicação, no entanto, exige uma mudança no papel do professor, 
advinda de uma nova percepção da função social do ensino e das finalidades educativas. Em outras palavras, provêm do 
perfil profissional do aluno que pretendemos formar e que resulta, por sua vez, do tipo de sociedade a que aspiramos. É 
urgente a adoção de uma educação voltada à formação integral da pessoa em todas as suas capacidades, entre elas 
também as profissionais. A finalidade é formar pessoas competentes para a vida. É aqui que se entende que, além do saber 
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(conteúdos conceituais), devem constituir conteúdos de aprendizagens as habilidades, as técnicas e as estratégias, ou seja, 
o saber fazer (habilidades e competências), a formação em valores, o saber ser e o saber viver (aspecto relacional). Ensinar 
implica dominar habilidades, técnicas e estratégias de ensino, isto é o domínio de determinados procedimentos capazes de 
assegurar os resultados pretendidos. Temos a certeza de que não é suficiente o conhecimento teórico sobre estes 
processos, para isto é preciso que a formação dos professores esteja estreitamente relacionada à prática real da sala de aula 
em um processo sistemático, no qual se conjuguem a utilização de modelos de ensino, a fundamentação sobre suas 
características, a análise de seu funcionamento, a sua revisão e a sua adequação às características do contexto, dos alunos e 
do próprio professor. Para oferecer suporte adequado a nossos docentes foi criado o Programa de Incentivo à Qualificação 
Docente (PIQ), que se constitui em diversos  espaços de interlocução com os professores que atuam em cada curso , para 
fomentar a troca de experiências, permitindo que o docente encontre na relação, no diálogo com o colega, uma reflexão 
conjunta e partilhada que lhe permita superar os desafios enfrentados cotidianamente. O PIQ inclui ações  que enfatizam a  
formação continuada com vistas ao  aprimoramento acadêmico elaborado  em dois  eixos fundamentais: 

1. O primeiro apresenta módulos básicos centrados na prática pedagógica nos quais serão discutidos os temas: 
Planejamento de Ensino, Metodologia e Estratégias de Ensino, Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem e Interatividade 
em sala de aula e que se destinam a todos os professores que atuam nos cursos de Graduação, Graduação Tecnológica e 
Pós Graduação, nas modalidades presenciais e a distância. 

2. O segundo eixo está centrado na formação pedagógica específica, e, portanto, numa perspectiva estratégica, na 
qual serão oferecidos módulos criados para atender a demandas geradas pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos, como 
exemplo o módulo Formação de Professor em Docência online, tendo em vista a expansão da EAD.  

Frente à necessidade de abrangência nacional, os módulos que integram o PIQ utilizam a metodologia de ensino à 
distância, quer na modalidade online, quer na tele transmissão.  Para tanto, a Diretoria de Ensino à Distância apresenta-se 
como parceira e norteadora das melhores práticas nesse sentido, garantindo a qualidade e o acesso de todos os docentes 
ao Programa. Os módulos são disponibilizados ao longo do ano, abrangendo o público docente nacionalmente, que poderá 
cursá-los a qualquer momento, inclusive de forma simultânea. As inscrições serão realizadas online, pelo sistema de 
informações acadêmicas SIA, no limite das vagas disponibilizadas por turma. Os professores contam com a orientação de 
um tutor da área de Educação que orientam e incentivam o aprofundamento dos temas 
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RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e competência. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2004.  

ROBLES, Gregório. Direitos fundamentais e a ética na sociedade atual. São Paulo: Manole, 2005.  

SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. Ética. 27. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 

SGRECCIA, Elio. Manual de bioética. 2.ed. São Paulo: Loyola, 2002. v.1   

VALLS, Álvaro L. M. Que é ética. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006.  

FISIOLOGIA HUMANA - SDE0097 
 
Bibliografia Básica 
Zanela, Cesar. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015.  

BERNE , Robert M. & LEVY, Matthew, N. Fisiologia. 6ª ed., RJ, Elsevier, 2009.  

GUYTON, A.C. & HALL,J.E. Fisiologia Médica.11ª ed., RJ, Elsevier, 2006.  

  

Bibliografia Complementar 
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

BEAR, M.F.; CONNORS, B.W. & PARADISO, M.A. Neurociências: desvendando o sistema nervoso. 2. ed. Porto Alegre: 

ARTMED, 2002. 

CARROLL,  R.G.: Fisiologia. 1a  ed.,  RJ,  Elsevier,  2007.  

COSTANZO,  Linda  S.  Fisiologia.  3.ed.  Rio  de  Janeiro,  Elsevier,  2007.  
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SILVERTHORN,  D.  U. Fisiologia. 2 ª ed.,  Barueri,  SP,  Manole, p.  636-637,  2003.  

TORTORA, Gerard J & GRABOWSKI, Sandra R. Princípios de Anatomia e Fisiologia  9a ed., RJ, Guanabara Koogan, 

2008.   

LÍNGUA PORTUGUESA - CEL0014 
 
Bibliografia Básica 
GAMEIRO, Maria Beatriz. Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Estácio, 2015.  

KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender - os sentidos do texto. São Paulo, Editora Contexto, 2011.  

PAES, Roberto. Língua, uso e discurso: entremeios e fronteiras. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2013.  

Bibliografia Complementar 
ALVES, Castro. Os escravos. Domínio Público (MEC). Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jp000009.pdf  

ASSIS, Machado de. Várias histórias. Domínio Público (MEC). Disponível em:  

http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn005.pdf  

ASSIS, Machado de. O caso da vara. Domínio Público (MEC). Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000219.pdf  

ASSIS, Machado de. "Pae contra mãe". In: Relíquias de Casa Velha. Rio de Janeiro, H.  

Garnier Livreiro Editor, 1906. Disponível em: 

ttp://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obr a=1951 

AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de Gramática do Português. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.  
  
CEREJA. Willian; COCHAR Thereza; CLETO, Ciley. Interpretação de textos: construindo competências e habilidades em 
leitura. São Paulo: Atual, 2009.  

MORENO, Cláudio. Guia prático do português correto: volume 1 (ortografia), volume 2 (morfologia), volume 3 (sintaxe), 
volume (pontuação). Porto Alegre, L&PM Pocket, 2010  

PIACENTINI, M. T. Manual da boa escrita. Rio, Lexikon, 2014  

  
SILVA, D. da. A língua nossa de cada dia. São Paulo, Novo Século, 2010  

BIOFÍSICA - SDE0023 
 
Bibliografia Básica 
Porto, Flavia. Biofísica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015.  

EKMAN Lundy Neurociencia Fundamentos Para A Reabilitação Ed Elsevier 2008  

   

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jp000009.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jp000009.pdf
http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn005.pdf
http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn005.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000219.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000219.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1951
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1951
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MOURAO J., ABRAMOV C. Alberto, MARQUES Dimitri Curso De Biofisica Ed.Guanabara 2009  
  

Bibliografia Complementar 
GYTON, Arthur . Tratado de Fisiologia Médica . Ed. Guanabara LTDA, São Paulo 2010.  
HENEINE, I. F. Biofísica Básica. Ed. Atheneu, 2004. 

COMPRI-NARDY, M.; OLIVEIRA, C.; STELLA, M. B. Práticas de Laboratórios em Bioquímica e Biofísica. Ed. Guanabara, 2009.  

FEYNMAN, R. P. Física em 12 lições. Ed. Ediouro, 2006.  

DURAN José Henrique. Biofísica Fundamentos e Aplicações. Ed. Prentice Hall 2003  

ANATOMIA PALPATÓRIA - SDE0044 
 
Bibliografia Básica 

Olímpio, Márcio. ANATOMIA PALPATÓRIA FUNCIONAL. Rio de Janeiro: Revinter, 1 ed., 2010.  
CHAITOW, Leon; FRYMANN, Viola. Técnicas de palpação: avaliação e diagnóstico pelo toque. São Paulo: Manole, 2001.  

JUNQUEIRA, Lilia. Anatomia palpatória: tronco, pescoço, ombro e membros superiores. Rio de Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2004.  
JUNQUEIRA, Lília. Anatomia palpatória: pelve, e membros inferiores. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

Bibliografia Complementar 

BYFIELD, David. Terapia  manual: guia de anatomia de superfície e técnicas de palpação. São Paulo: Phorte, 2008  

  

GILROY, Anne M.; MAC PHERSON, Brian R.; ROSS, Lawrence M.Atlas de Anatomia. Rio 
de Janeiro: Guanabara,Koogan,2008 

  
DRAKE, Richard; VOGL, Wayne; MITCHELL, Adam. Gray's anatomia para estudantes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005  

  
MOORE, Keith L.; AGUR, Anne M. R. Fundamentos de anatomia clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

  
TIXA, Serge. Atlas de anatomia palpatória do pescoço, do tronco e do membro superior:  
investigação manual de superfície. São Paulo: Manole, 2000.  

CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA - SDE0057 
 
Bibliografia Básica 

Nordin M. & Frankel V. H. - Biomecânica Básica do Sistema Músculo Esquelético - 3ªed. - Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003.  
  
Whiting, W.C. & Zernicke, R.F. Biomecânica Funcional e das Lesões Muculoesqueléticas, Rio de Janeiro:Guanabara 
Koogan, 2009.  
Silva, Valeria Regina. Cinesiologia e Biomecânica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

Bibliografia Complementar 
Delamarche, P.; Dufour, M.; et al. Anatomia, Fisiologia e Biomecânica, Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2009.  

Floyd, R. T - Manual de Cinesiologia Estrutural - 16ª ed. - Barueri: Manole, 2011. 

Hall, S. J. - Biomecânica Básica - 5ª ed. ? Barueri: Manole, 2009.  
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Hamill, J. & Knutzen, K. M. - Bases Biomecânicas do Movimento Humano ? 3ª ed. ? Barueri: Manole, 2012.  

Neumann, D. A.  Cinesiologia do Aparelho Mesculoesquelético . São Paulo: Elsevier, 2011 

Zatsiorsky, V.M. Biomecânica no Esporte, Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2004. 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA FAMÍLIA - SDE0106 
 
Bibliografia Básica 

CZERESNIA, Dina; FREITAS, Carlos Machado de (Org.). Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 2005.  

CORDEIRO, Hésio. SUS: sistema único de saúde. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  

 Lemos, Tatiana. Fisioterapia na Saúde da Família. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015.  

Bibliografia Complementar 

COSTA, Elisa Maria Amorim; CARBONE, Maria Herminda. Saúde da família: uma abordagem interdisciplinar. Rio de Janeiro: 

Rubio, 2004.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Política de Saúde no Brasil nos anos 90: avanços e limites. Brasília, [200-].  

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

BARROS, F.B.M. Fisioterapia na saúde da população: atuação transformadora. Rio de Janeiro: Fisiobrasil, 2002.  

SCLIAR, Moacyr. Do mágico ao social: trajetória da saúde pública. 2.ed. São Paulo: SENAC, 2005.  

NEUROFISIOLOGIA - SDE0237 
 
Bibliografia Básica 

Neurociências - Desvendando o Sistema Nervoso. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed.  2006,  
 
Base Fisiológica do Controle Motor e da Recuperação da Função. In: Shumway-Cook, A; Woollacott, M. Controle Motor - 

Teoria e Aplicação Prática 2ª ed. São Paulo: Manole,  2003.  

Oliveira, Rithiele Cristina. Neurofisiologia. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015.  

Bibliografia Complementar 
Capítulo I:  Primeiros Conceitos da Neurociências: Uma Apresentação do Sistema Nervoso. In: Lent, R. Cem Bilhões de 
Neurônios ?  

Conceitos Fundamentais de Neurociência. 2ª Ed.São Paulo: Atheneu,  2004, pág. 3 - 25. 

 

PSICOMOTRICIDADE - SDE0539 
 
Bibliografia Básica 
MATTOS,V & KABARITE, A. Perfil psicomotor - um olhar para além do desempenho - Ed. 2 - Grupo GEN, Ed. Guanabara 

Koogan, Rio de Janeiro, 2008.  

BEE, H. A criança em desenvolvimento. Ed. 9 - Artmed, Porto Alegre-1998 

KAIL, RV. A criança. Ed. 1 - Pearson Education, 2008  
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Bibliografia Complementar 
   

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e 

adultos. 3. ed. São Paulo: Phorte, 2005. 

TANI, Go. Comportamento motor: aprendizagem e desenvolvimento. Rio de Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2005.  

LEVIN, E - A clínica Psicomotora - Ed. Vozes, 2001 

FONSECA, V - Manual de observação psicomotora, Artmed, Porto Alegre,1998  

 

RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS I - SDE3510 
 
Bibliografia Básica 

DOMENICO, Giovanni. Técnicas de Massagem de Beard. 5°ed: Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

KISNER, Caroline e COLBY, Lynn Allen.  Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. 5°ed: Rio de Janeiro. Manole, 2009.  

SIMONS, David G.; TRAVELL, Janet G.; SIMONS, Lois S. Dor e disfunção miofascial: manual dos pontos-gatilho. Porto Alegre: 

ARTMED, 2005. v.1,2.  

Bibliografia Complementar 

BIENFAIT, Marcel. Fáscia e pompages. Estudo e tratamento do esqueleto fibroso. Ed.  

Summus. 1999.  

BIENFAIT, Marcel. As Bases da Terapia Manual. Ed. Summus. 2000.  

KOSTOPOULOS, Dimitrios; RIZOPOULOS, Konstantine. Pontos-gatilho miofasciais: teoria ,diagnóstico, tratamento. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

CLAY, Jannes H. e POUNDS, David M. Massoterapia Clinica - Integrando Anatomia e Tratamento. Editora Manole. 2003.  

BIENFAIT, Marcel. Bases elementares técnicas da terapia manual e osteopatia. Ed. Summus. 2000.  

 

RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS II - SDE0913 

 
Bibliografia Básica 

KISNER, Caroline e COLBY, Lynn Allen.  Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. 5°ed: Rio de Janeiro. Manole, 2016. 
LIvro virtual: http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436776.  

MAITLAND; BANKS, K.; HENGEVELD, E.  Maitland - Guia Clínico para Fisioterapeutas. São Paulo: Ed. Revinter. 201 
BUTLER, D. Mobilização do tecido neural. Rio de Janeiro. Manole, 2003.  

 
 

Bibliografia Complementar 
MAGGE, D. J.; ZACHAZEWSKI, J. E.; QUILLEN, W.S. Prática da Reabilitação Musculoesquelética. Rio de Janeiro. Manole, 
2013. 
DIMON, T. J. Anatomia do Corpo em Movimento. 2°ed: Rio de Janeiro. Manole, 2010. 
HOUGLUN, P. A.; BELOTI, D. B. Cinesiologia clinica de Brunston.  6°ed: Rio de Janeiro. Manole, 2014. 
BELANGER, A. Recursos fisioterapêuticos - evidências que fundamentam a prática clínica. 2°ed: Rio de Janeiro. Manole, 
201.  
CAEL, C. Anatomia Palpatória e Funcional. Rio de Janeiro. Manole, 2012. Livro virtual:   

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436776
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http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520433317  
 
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO - SDE0096 
 
 
Bibliografia Básica 

          McArdle, W. D.; Katch, F. I. e Katch, V. L. Fisiologia do Exercício: energia, nutrição e desempenho humano. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

          Powers, S. K. e Howley, E. T. Fisiologia do Exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho. 
São Paulo: Manole, 2010. 

          Wilmore, J. H. e Costill, D. L. Fisiologia do esporte e do exercício. São Paulo: Manole, 2001.  

 
 
Bibliografia Complementar 

·          Foss, M. L. e Keteyian, S. J. Fox bases fisiológicas do exercício e do esporte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000.  

·          Lemura, L. M. e. Duvillard, S. P. V. Fisiologia do exercício clínico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  

·          Acsm - American College of Sports Medicine. Pesquisas do ACSM para a fisiologia do exercício clínico. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

·          McArdle, W.; Katch, F. e Katch V. Fundamentos de Fisiologia do Exercício., 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002.  

 

PATOLOGIA BÁSICA - SDE0139 
PATOLOGIA BÁSICA 
 
Bibliografia Básica 
  
BRASILEIRO- FILHO, G. Bogliolo Patologia. 7ª edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2006.  
  
COTRAN, R.S; KUMAR, V.; ROBBINS, S. L. Patologia, bases patológicas das doenças. 7ª edição. Elsevier. São Paulo, 2005.  
 
Lima; Priscila de Freitas & Kanashiro, Alexandre. Patologia Básica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015.  
 
 
Bibliografia Complementar 
RUBIN et al., Patologia: Bases clinicopatológicas da medicina, 4ª edição. Guanabara Koogan. Rio de janeiro, 2006.  
BRASILEIRO- FILHO, G. Bogliolo Geral. 4ª edição, Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2009.  

 

CINESIOTERAPIA - SDE0058 
CINESIOTERAPIA 
 
Bibliografia Básica 
KISNER, Carolyn & COLBY, Lynn Allen. Exercícios Terapêuticos. 5 ed. Rio de Janeiro: Ed. Manole. 2009. 
 
BRODY, Lori Thein & HALL, Carrie M. Exercício Terapêutico na busca da função. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
2011 
 
SULLIVAN, Susan B. O. & SCHIMITZ, Thomas J. Fisioterapia   -  Avaliação e Tratmento. 5 ed. Rio de Janeiro: Ed. Manole. 2012. 
  
Bibliografia Complementar 
BUSQUET, Léopold. Cadeias musculares. São Paulo: Manole,2004. v.1, 2, 3, 4 
  
CAILLIET, Rene. Dor no ombro. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
  
CAILLIET, Rene. Síndrome da dor lombar.. 5. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2001.  

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520433317
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 ELETROTERMOFOTOTERAPIA - SDE0530 

Bibliografia Básica 
 

CAMERON, Michelle H. Agentes físicos na reabilitação, da pesquisa a prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.  
KITCHEN, STARKEY, Chad. Recursos Terapêuticos em Fisioterapia: Termoterapia, eletroterapia, USN. Manole.  
ROBERTSON, Val. Eletroterapia explicada: princípios e prática. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
Bibliografia Complementar 
 

KNIGHT, Kenneth L. Crioterapia no tratamento das lesões esportivas. São Paulo: Manole, 2000.  

ROBINSON, Andrew J.; SNYDER-MACKLER, Linn. Eletrofisiologia clínica: eletroterapia e teste eletrofisiológico. 2. ed. Porto 
Alegre: ARTMED, 2002.  

HAYES, K. W. Manual de agentes físicos: recursos fisioterapêuticos. Porto Alegre: ARTMED, 2002.  

Prentice, W. Modalidades Terapêuticas em Medicina Esportiva. São Paulo: Manole, 2002  

 

AVALIAÇÃO CINÉTICO FUNCIONAL - SDE0531 
 
Bibliografia Básica 

Livro: Avaliação Musculoesquelética 
Autor: MAGEE, D. 
Editora: Manole 

 Livro: Fisioterapia - Avaliação e Tratamento - 5ª Ed. 2010 
Autor: O`sullivan, Susan B.; Schmitz, Thomas J. 
Editora: Manole  

Livro: Diagnóstico Diferencial em Fisioterapia 
Autor: GOODMAN, Catherine Cavallaro e SNYDER, Teresa E. Kelly 
Editora: Elsevier 
 
 
Bibliografia Complementar 
GOODMAN, Catherine Cavallaro; SNYDER, Teresa E. Kelly. Diagnóstico diferencial em fisioterapia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, c2002.  
  
GROSS, Jeffrey; FETTO, Joseph; ROSEN, Elaine. Exame musculoesqueletico. Porto Alegre: ARTMED, 2005.  
  
PALMER, M. Lynn; EPLER, Marcia E. Fundamentos das técnicas de avaliação musculoesquelética. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000.  
  
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
  
SWARTZ, Mark H. Semiologia: anamnese e exame físico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1992. 
 
 
 
ESTUDOS DE EXAMES POR IMAGEM - SDE0081 
 
 
Bibliografia Básica 



 

     

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 
     
 

 

 

   

   

 
    

     

BIASOLI JÚNIOR, Antonio Mendes. Técnicas radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Rio de 
Janeiro: Rubio, 2006. 
KAPLAN, Phoebe A. et al. Ressonância magnética musculoesquelética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2003.  
  
NOVELLINE, Robert A. Fundamentos de radiologia de Squire. 5.ed. Porto Alegre: ARTMED, 2007.  
 
 
Bibliografia Complementar 
JUHL, John H. (Ed.); CRUMMY, Andrew B. (Ed.); KUHLMAN, Janet E. (Ed.). Interpretação rádiológica. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000.  
  
HELMS, Clyde A.; MAJOR, Nancy M. Ressonância magnética musculoesquelética. 2. ed. São Paulo: Elsevier, 2010.  
  
TARANTINO, Affonso Berardinelli. Doenças pulmonares. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
  
VAL, Francisco Lanari do. Manual de técnica radiográfica. São Paulo: Manole, 2006.   
WEIR, Jamie; ABRAHAMS, Peter H. Atlas de anatomia humana em imagens. São Paulo: Manole, 2000.  
 
FISIOTERAPIA AQUÁTICA - SDE0117 
 
 
Bibliografia Básica 

JAKAITS, Fábio. Reabilitação e Terapia Aquática - Aspectos Clínicos e Práticos. 1ª edição, São Paulo: Ed. Roca. 
 
RADL, André Luis Maierá, SACCHELLI, Tatiana, ACCACIO, Letícia Maria Pires. Fisioterapia Aquática.  2008. Ed. Manole.  

RUOTI, R. G.; MORRIS, D. M.: COLE, A. J. Reabilitação Aquática. 1ª edição, São Paulo: Ed. Manole, 2000. 

 
 
Bibliografia Complementar 
CAMPION, M. R. Hidroterapia: princípios e prática. São Paulo: Ed. Manole, 2000.  
  
DIMASI, F. Hidro: propriedades físicas e aspectos fisiológicos. Rio de Janeiro: Ed. Sprint, 2003.  
  
KATZ, J. Exercícios aquáticos na gravidez. São Paulo: Ed. Manole, 1999.  
  
SKINNER, A. T.; THOMSON, A. M. Duffield: Exercícios na Água. 3ª edição, São Paulo: Ed. Manole, 1985.  
 
 
FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO IDOSO - SDE0108 
 
Bibliografia Básica 

LEMOS, Tatiana. Fisioterapia na saúde da família. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 96 p. (Livro Próprio Estácio). 

REBELLATO, José Rubens; MORELLI, José Geraldo da Silva. Fisioterapia geriátrica: a prática da assistência ao idoso[livro 
eletrônico].  2.ed. Rio de Janeiro: Manole, 2007. Disponível em 
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434741/pages/3 

MENDES, Telma de Almeida Bush. Geriatria e gerontologia [livro eletrônico]. Barueri: Manole, 2014.  (*Manuais de 
especialização Einstein). Disponível em https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434741/pages/3 
 
 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434741/pages/3
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434741/pages/3
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Bibliografia Complementar 

PAPALEO NETTO, Matheus. Gerontologia: a velhice e o envelhecimento em visão globalizada. Editora Guanabara Koogan, 
2002. 
FREITAS, Elizabete Viana. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Editora Guanabara Koogan, 2002.  

KAUFMAN, Fani G. (Organizadora). Novo Velho: Envelhecimento, olhares e perspectiva[livro eletrônico].  São Paulo: Casa 
do Psicólogo. 2012.  Dispo nível em http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580400991/pages/5. 

FARINATTI, Paulo de Tarso Veras. Envelhecimento: promoção da saúde e exercício[livro eletrônico]. Rio de Janeiro: Manole, 
2008 (0)Disponível em http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520423806/pages/_7 
 
FUNDAMENT0S SOCIOANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE - SDE0283 
 
Bibliografia Básica 
COSTA, Cristina. Sociologia: uma introdução ao estudo da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997.  
  
HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
 
Miwa, Marcela. Fundamentos Socioantropológicos da Saúde. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015.   
 
 
Bibliografia Complementar 
ALVES, P.C., MINAYO, M.C. de S. (Orgs.) Saúde e doença: um olhar antropológico. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1998.   
BOLTANSKI, Luc. As classes sociais e o corpo. 3. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1984.  
  
GOLDENBERG, Mirian (Org.) Nu e vestido: dez antropólogos revelam a cultura do corpo carioca. Rio de Janreiro: Record, 
2002. 
 
 
LARAIA, Roque. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.  
 
 
 
FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SDE0099 
 
 
Bibliografia Básica 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LIVRO: TRAUMATISMOS DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO- FRATURAS, LUXAÇÕES E LESÕES LIGAMENTARES, VOLUME 1 
E 2. 
AUTOR: BROWNER, B.D; JUPITER, J.B; LEVINE, A.M; TRAFTON, P.G. 
  

LIVRO: FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA: EXAME, AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO. 
AUTOR: DUTTON, M. 
EDITORA: ARTMED 
  

LIVRO: EXERCÍCIO TERAPÊUTICO NA BUSCA DA FUNÇÃO 
AUTOR: HALL, S; BRODY, L. 
EDITORA: GUANABARA KOOGAN 
  

 
 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580400991/pages/5
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520423806/pages/_7
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Bibliografia Complementar 

KISNER, Carolyn & COLBY, Lynn Allen. Exercícios Terapêuticos. 5 ed. Rio de Janeiro: Ed. Manole. 2009. 

MAGEE, D. Avaliação musculoesquelética.  

SULLIVAN, Suzan B. O. e SCHIMITZ, Thomaz J.  Fisioterapia - Avaliação e Tratamento. Rio de Janeiro:  Manole.  

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO - CEL0101 
 
 
Bibliografia Básica 
MAFFEI, Gabriela. Tópicos em libras: surdez e inclusão. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 112 p. 
 
 
GOLDFELD, M. A. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista. São Paulo: Plexus, 2002.  
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileiras: estudos lingüísticos. Porto Alegre: 
ARTMED, 2004.  
 
SKLIAR, Carlos. Surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Belo Horizonte: Mediação, 2005  
 
Bibliografia Complementar 
Sugestão 
CAPOVILLA, F. C. ; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da língua de sinais brasileira. São Paulo: 
EDUSP, 2001, 2 V.  
PIMENTA, N.; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras básico. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2006. 
SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: EDVA, 2002.  
 
SKLIAR, Carlos. Surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Belo Horizonte: Mediação, 2005 
POLÍTICAS DE SAÚDE- SDE3497 

Bibliografia Básica 

SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São Paulo: Cengage Learning, 1ª Ed., 
2011.  

VECINA NETO, Gonzalo; MALIK, A.N. Gestão em Saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

GONÇALVES, Ernesto Lima (Org.). Gestão hospitalar: administrando o hospital moderno. São Paulo: Saraiva, 2006.  

Biblioteca Virtual 

Saúde da Família na Atenção Primária Archanjo, Daniela Resende; Archanjo, Léa Resende; Silva, Lincoln Luciano da 
(orgs.)IBPEX 

ISBN: 9788599583050 

Envelhecimento, saúde e políticas públicas Dino Roberto Soares De Lorenzi e Vania Herédia(0) 
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Educs ISBN: 9788570614735 

 
 
 
Bibliografia Complementar 

ANDRADE, Selma Maffei (Org). Bases da Saúde coletiva. Londrina: Ed. UEL, 2001. 

LEFEVRE, Fernando. Promoção de Saúde: a negação da negação. Rio de Janeiro. Vieira &Lent, 2004.  

PORTER, Michael E. Repensando a saúde: estratégias para melhorar a qualidade e reduzir os custos. Tradução de Cristina 
Bazan. Porto Alegre. Bookman, 2007.  

DOBASHI, Beatriz e outros. Saúde e cidadania:as experiências do Brasil e de Quebec, Campinas, Saberes Editora, 2010.  

GIOVANELLA, Lígia (org.), Políticas e sistema de saúde do Brasil. Rio de Janeiro, Ed. FIOCRUZ, 2008  

PSICOLOGIA DA SAÚDE - SDE0160 
 
 
Bibliografia Básica 
GRIGOLLI, Bruna, F.  Psicologia da Saúde. Rio de Janeiro: SESES, 2015.  
MYERS,David G. Psicologia. 7ed. LTC, 2006 
  
SPINK, Mary Jane P. Psicologia social e saúde; práticas, saberes e sentidos. 5. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.  
  
 
 
Bibliografia Complementar 
  
ANGERAMI-CALMON,Valdemar Augusto org. Psicologia da Saúde: um novo significado para a prática clínica. São Paulo: 
Cengage Learning, 2000.  
  
BOCK, A.M.B; FURTADO, O. e TEIXEIRA, M. de L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. 13 ed. São Paulo: 
Saraiva  
DAVIDOFF, L.L. Introdução à psicologia. São Paulo: Makro ( 
 
MELLO-FILHO et al. Psicossomática Hoje. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010  
  
STRAUB, Richard.O. Psicologia da saúde. Porto Alegre: Artmed, 2005.  
 
SOCORROS E URGÊNCIAS EM ATIVIDADES FÍSICAS - SDE0179 
Socorros e Urgências em Atividades Físicas 
Bibliografia Básica 
HAFEN, B.; KARREN, K.; FRANDSEN, K. Primeiros Socorros para Estudantes. 7a Ed. Rio de Janeiro: Manole, 2008.  
CHAPLEAU, W. Manual de Emergências: um guia para primeiros socorros. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. FLEGEL, M. 
Primeiros Socorros no Esporte. 3a Ed. São Paulo: Manole, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
NAEMT - National Association of Emergency Medical Technicians. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. 
Básico e Avançado. 6a Ed. São Paulo: Elsevier, 2007. 
 MARTINS, Herlon. S. Emergências Clínicas. Abordagem Prática. 5a Ed. São Paulo: Manole, 2010.  
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PETERSON, Lars. Lesões do Esporte. Prevenção e Tratamento. 3a Ed. São Paulo: Manole, 2007. 
COSSENZA, Carlos Eduardo; GANIME, Fabio. Recuperação Musculoesquelética. Rio de Janeiro: SPRINT, 2010. 
LIPPINCOTT, Williams. Enfermagem de Emergência. Série Incrivelmente Fácil. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
 
 
GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CCE0489 
 
Bibliografia Básica 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
  
BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial, Conceitos, Modelos e Instrumentos. 2.ed. atual e  ampliada. São 
Paulo.Saraiva.2007  
  
ALMEIDA, Josimar Ribeiro de; CAVALCANTI, Yara; MELLO, Cláudia dos S. Gestão ambiental: planejamento, avaliação, 
implantação, operação e verificação. Rio de Janeiro: Thex, 2002.  
  
TACHIZAWA, Élio Takeshy. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa. 6. Ed. Atlas, 2009.  
 
 
Bibliografia Complementar 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
  
CAMARGO, Aspasia; CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro; OLIVEIRA, José Antônio Puppim de (Org.). 
Meio ambiente Brasil: avanços e obstáculos pós-Rio-92. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.  
  
DRUCKER, Peter Ferdinand. Novas realidades: no governo e na política, na economia e nas empresas, na sociedade e na 
visão do mundo. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 1997. 
  
LOPES, Ignez Vidigal (Org.) et al. Gestão ambiental no Brasil: experiência e sucesso. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 1998.  
  
VALLE, Cyro Eyer do. Qualidade ambiental: ISO 14000. 4.ed. São Paulo: SENAC, 2002.  
 

HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. NO MUNDO CONTEMP. - CEL0028 
Bibliografia Básica 
CERVO, Amado Luiz Cervo. Relações internacionais da América Latina: velhos e novos paradigmas. São Paulo: Saraiva, 2007. 
  
HOBSBAWM, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  

 

TEIXEIRA, Leonardo. História da cultura e da sociedade no mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 

 
 
Bibliografia Complementar 
SILVA, Francisco Carlos Teixeira. Impérios na História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
  
REGO, José Márcio e  ROSA, Maria Marques.  Economia Brasileira. São Paulo:Saraiva, 2006.  
  
HOBSBAWM, Eric J. Mundos do trabalho. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.  
  
POLANYI, Karl. Grande transformação: as origens da nossa época. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
 
REIS FILHO, Daniel Aarão. Revolução perdida: a história do socialismo soviético. São Paulo: Perseu 
Abramo, 2002.  
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HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES - CEL0032 
 
Bibliografia Básica 
BALIEIRO, Fernando de F.; BORTOLOTI, Karen F. História dos povos indígenas e afrodescendentes. Rio de Janeiro: Editora 
Universidade Estácio de Sá, 2014. 168 p.  
  
MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra.  Editora: Cia. das Letras, 1994.  
  
VAIFAS, Ronaldo A Heresia dos Índios. Editora: Cia. das Letras, 1995.  
 
 
Bibliografia Complementar 
CUNHA, Manuela C. da. História dos índios no Brasil. Editora: Cia. das Letras, 1992. 
FLORENTINO, M. Em Costas Negras. Editora: Cia das Letras.  
GOMES, F. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro - século XIX.  Arquivo nacional, 
1995  
GADOTTI, M. Diversidade cultural e educação para todos. Rio de Janeiro: Graal, 1992. 
SILVA, T.T. (Org.). Alienígenas em sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em educação. Petrópolis: Vozes, 1995. 
 
 
COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS - GST0034 
 
Bibliografia Básica 

 
Livro didático: MORAES, Rozangela; Comunicação nas empresas; Rio de Janeiro: SESES, 2014. ISBN 978-85-
60923-81-6  

                               
MORAES, Ana Shirley França de. Comunicação empresarial. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  
TOMASI, Carolina. Comunicação empresarial. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
 

Bibliografia Complementar 
ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. 11. ed. São Paulo: Ática, 2001. 
 
AMORA, Antônio Soares. Minidicionário Soares Amora da língua portuguesa. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2003 
 
CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luís Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2001 
 
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 24. ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2004.  
 
GOLD, Miriam. Português Instrumental. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOTERAPIA - SDE0536 
TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOTERAPIA 
Bibliografia Básica 
   

MEDRONHO, R. A.; BLOCH, K. V. Epidemiologia. São Paulo: Ed. Atheneu, 2008. 
PEREIRA, M. G. Epidemiologia: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara-Koogan, 1995 
TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2005 
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Bibliografia Complementar 
PORTER, Stuart. Fisioterapia de Tidy. 13 ed. Ed. Elsevier. 2005 
BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos da Metodologia Científica. 3a edição, São Paulo: Ed. Pearson, 2008.  
FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 5a edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 2006 
  
  
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. Metodologia Científica. 6a edição, São Paulo: Ed. Pearson, 2006.  
  
FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 5a edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 2006.  
FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL - SDE0100 
 
Bibliografia Básica 
1 - UMPRHED, D.; Reabilitação Neurológica. 4 ed. São Paulo: Manole, 2008.  
2 - SULLIVAN, S.; SCMITZ, T. J.; Fisioterapia Avaliação e Tratamento. 4 ed. São Paulo: Manole, 2004 
3 - LEWIS, R.P.; Merritt Tratado de Neurologia. 11 ed. Guanabara Koogan, 2007.  
 
 
Bibliografia Complementar 
1 - DAVIES, P. M.; Hemiplegia. 2 ed. São Paulo: Manole, 2008.  
2 – CAMPBELL, W. W.; DeJong O Exame Neurológico. 6 ed. Guanabara Koogan, 2007.  
3 - SHUMWAY-COOK, A.; WOOLLACOTT, M. H.; Controle Motor: Teo 
ria e aplicações práticas. 2 ed. São Pauo: Manole, 2002. 
 
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA - SDE0534 
Bibliografia Básica 
IRWIN, S. Fisioterapia Cardiopulmonar. São Paulo: Manole, 2003. 
PRYOR, J.A.;WEBBER,B.A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  
SARMENTO, G.,J.,V. Recursos em Fisioterapia Cardiorrespiratória. São Paulo: Manole, 2012.  
SCANLAN, C.L. Fundamentos da terapia respiratória de Egan. São Paulo: Mosby, 2009.  
ARANTINO, A.B. Doenças Pulmonares. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
ULTRA , R.B. Fisioterapia Intensiva. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
  
  
 
Bibliografia Complementar 
PRESTO, B.P;  PRESTO, L.D.N. Fisioterapia Respiratória:uma nova visão. Rio de Janeiro: BP. 2005.  
ROCCO, P. R.M; ZIN, W. Fisioterapia: teoria e prática clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009 
TURK, W.E.; CAHALIN, L. P. Fisioterapia Cardiorrespiratória. Porto Alegre: Artmed, 2007.  
 
 
FARMACOLOGIA - SDE0092 
Bibliografia Básica 
RANG, H. P. et al. Farmacologia. SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia respiratória no paciente crítico: rotinas clínicas. São Paulo: 
Manole, 2005; 
MACHADO, M. G. R. Bases da Fisioterapia Respiratória ? Terapia Intensiva e Reabilitação. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan2008; , G.J. 
Fisioterapia Hospitalar - Pré e Pós-operatórios. São Paulo: Manole, 2008 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2004 

BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. (Orgs.). As bases farmacológicas de Goodman & 
Gilman. Porto Alegre: AMGH, 2012. 
 
Rosin, Ana Claudia. Farmacologia. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015.- 
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Bibliografia Complementar 
GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 11ª. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill-Interamericana 
Editores S.A., 2010. 
CLARK, Michelle A.; FINKEL, Richard; REY, Jose A.; WHALEN, Karen. Farmacologia Ilustrada, Rio de Janeiro: Artmed, ed 5, 
2013 
 
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica & clínica. São Paulo: McGraw-Hill, 1998. 

 

 

FISIO. SA. DA MULHER E NAS DIS. DO ASS. PÉLVICO - SDE0533 
 

Bibliografia Básica    

BARACHO, E. Fisioterapia aplicada à obstetrícia, uroginecologia e aspectos de mastologia. 4. ed. Revisada e ampliada. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
BARACHO, E. Fisioterapia aplicada a saúde da mulher. Rio de janeiro: Guanabara Koogan. 5 ed. 2012.  

MORENO, A. Fisioterapia em uroginecologia. São Paulo: Manole, 2004. 
 

Bibliografia Complementar    

PASSOS, E.P., FREITAS,F.CUNHA-FILHO,J.S.L. Rotinas em Infertilidade e contracepção. Porto Alegre: Artmed, 2003.  

 

 

FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR - SDE0098 
 

Bibliografia Básica  
CASTRO, I (Org.). Cardiologia: princípios e prática. Porto Alegre: Artmed, 1999. 1277p.   
FARDY, P.S.; FRANKLIN, B.A.; PORCARI, J.P.; VERRILL, D.E. Técnicas de Treinamento em 
Reabilitação Cardíaca. São Paulo: Manole, 2001. 149p.  
 POLLOCK, M.L.; SCHMIDT, D.H. Doença Cardíaca e Reabilitação. Rio de Janeiro: Revinter, 2003. 437p.  

 
 

Bibliografia Complementar  

 
FARDY, Paul S.; YANOWITZ, Frank G.; WILSON, Philip K. Reabilitação Cardiovascular: Aptidão física do adulto e teste de 
esforço. Rio de Janeiro: Revinter, 1998.  

 
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 10ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

 

MCARDLE, W.D.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. Fisiologia do Exercício - Energia, Nutrição e Desempenho Humano. 5.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

 
PORTO, C.C. Doenças do coração: prevenção e tratamento. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2005. 

 
PRYOR, J.A.; WEBBER, B.A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002. 

 
REGENGA, M.M. Fisioterapia em Cardiologia: da UTI à reabilitação. São Paulo: ROCA, 2000. 417p. 

 
UMEDA, I.I.K. Manual de fisioterapia na reabilitação cardiovascular. Barueri: Manole, 2005. 

 
UMEDA, I.I.K. Manual de fisioterapia na cirurgia cardíaca. Barueri: Manole, 2004.  
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FISIOTERAPIA EM DOR - SDE0231 

Bibliografia Básica  
ANDRADE FILHO, Antônio Carlos de Camargo (Ed.). Dor: diagnóstico e tratamento. São Paulo: Roca, c2001.  

 
SIMONS, David G.; RUSSELL, I. John; MENSE, Siegfried. Dor muscular: natureza, diagnóstico e tratamento. São Paulo: 
Manole, 2008. 

 
ROENN, Jaime H. Von; PAICE, Judith A.; PREODOR, Michael E. Current dor: diagnostico e tratamento. São Paulo: 
McGraw-hill, 2008.  

 
 

Bibliografia Complementar  
SAKATA, Rioko Kimiko; ISSY, Adriana Machado. Bloqueios para o tratamento da dor. São Paulo: manole, 2009.  

VOIGHT, Michaell L. e PRENTICE, Willian E. Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética. Artmed. 2003  

VOIGHT, Michaell L. e PRENTICE, Willian E. Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética. Artmed. 2003  

SIMONS, David G.; TRAVELL, Janet G.; SIMONS, Lois S. Dor e disfunção miofascial: manual dos pontos-gatilho. Porto 

Alegre: ARTMED, 2005. 

MARQUES, Amélia Pasqual; ASSUMPÇÃO, Ana; MATSUTANI, Luciano Akenci. Fibromialgia e Fisioterapia. Manole. 

2006.  

 
 

FISIOTERAPIA ESPORTIVA - SDE0102 

Bibliografia Básica   

 PRENTICE, E. Willian. Técnicas de Reabilitação em Medicina Esportiva, 3 ed. 1 ed. brasileira: Editora Manole, 2002.  
 

ANDREWS, R. James, HARRELSON, L. Gray, WILK, E. Kevin. Reabilitação Física do Atleta, 3 ed. Rio de Janeiro: editora  
Elsevier Ltda., 2005.  

 
COHEN,Moisés, Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar da UNIFESP-EPM, Medicina do Esporte, 1 ed. São Paulo: 
editora Manole, 2008.  

 

Bibliografia Complementar   

 PRENTICE, E. Willian, VOIGHT, L. Michael, Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética, Porto Alegre, Editora Artmed, 
2003.  

 
PRENTICE, E. Willian, Modalidades Terapêuticas em Medicina Esportiva, 4 ed. brasileira, 1 ed brasileira: Editora 
Manole,2002. 

 
HILLMAN, Kay Susan, Avaliação, Prevenção e Tratamento Imediato das Lesões Esportivas, 1 ed. brasileira. Editora Manole, 
2002.  

 
PERTENSON Lars, RENSTRÖN Per, Lesões do Esporte, Prevenção e tratamento, 1 ed. brasileira, Editora Manole, 2002.  
AMATUZZI Martins Marco, CARAZZATO Gilberto João, Medicina do Esporte, 1 ed. Editora: Roca Ltda, 2004.  

 
 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA CRIANÇA - SDE0105 

Bibliografia Básica  
SHEPHERD. Roberta. Fisioterapia em Pediatria. 3ª ed. Livraria Santos. 1996 

 
TECKLIN, Jan S. Fisioterapia Pediatrica. 3 ed., Porto Alegre: Artmed. 2002  
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GONÇALVES, Maria doCéu Pereira. Prematuridade - Desenvolvimento Neurológico e Motor - Avaliação e 
Tratamento.1ed. Rio de Janeiro: Revienter. 2012. 

 
 
 

Bibliografia Complementar  
 

BURNS, Yvonne R., MacDonald, Julie (1999). Fisioterapia e Crescimento na Infância. São Paulo: Ed. Santos.  
 

GESELL & AMATRUDA (1990). Diagnóstico do Desenvolvimento: Avaliação e Tratamento do Desenvolvimento 
Neuropsicológico do Lactente e na Criança pequena - o Normal e o Patológico. Rio de Janeiro, São Paulo: Livraria 
Atheneu Editora.  

 
FONSECA, Vitor da (1988). Da Filogênese à Ontogênese da Motricidade. Porto Alegre, Artes Médicas.  

 
FLEHMIG, Inge (1987). Desenvolvimento Normal e seus Desvios no Lactente: Diagnóstico e tratamento precoce  do 
nascimento até o 18º mês. Rio de Janeiro. São Paulo, Livraria Atheneu.  

 
SHUMWAY-COOK, A; WOOLLACOTT, M. H.; Controle Motor ? Teoria e aplicações Práticas. São Paulo: Manole, 2003. 

 
SUSAN EFFGAN. Fisioterapia Pediátrica: atendendo as necessidades das crianças. editora Guanabara Koogan, 2007.  

 

ÓRTESES E PRÓTESES - SDE0136 
ÓRTESES E PRÓTESES 

Bibliografia Básica    

CARVALHO, José André. Amputações de membros inferiores: em busca da plena reabilitação, 2 ed, São Paulo: 

Manole,2003.  

EDELSTEIN, Joan E. & BRUCKNER, Jan. Órteses : Abordagem Clínica -  Série Physio | Fisioterapia Prática, 1 ed, Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  

CARVALHO, José André. Órteses : Um Recurso Terapêutico Complementar, 1 ed, São Paulo: Manole,2006.      

 
 

 

Bibliografia Complementar  

 
SULLIVAN, Suzan B. O. e SCHIMITZ, Thomaz J. Fisioterapia - Avaliação e Tratamento. Rio de Janeiro:  Manole. 2010.  

VOIGHT, Michaell L. e PRENTICE, Willina E. Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética. Artmed. 2003.  

PORTER, Stuart. Fisioterapia de Tidy. 13 ed. Ed. Elsevier. 2005. 

 

FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA - SDE0246 

Bibliografia Básica  
Crespo, A. A.  Estatística Fácil. São Paulo Saraiva, 2002.  

Lapponi, J. C. Estatística usando Excel. 4a. ed. revista e atualizada. Rio de janeiro: Elsevier, 2005       

Levini, Stephan, Krehbiel e Berenson. Estatística - Teoria e Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2008.      
 
 

Bibliografia Complementar  
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Callegari-Jacques, Sadia D. Bioestatística. Princípios e Aplicações. Porto Alegre: Artmed, 2004.         
 

Levini, Stephan, Krehbiel e Berenson. Estatística - Teoria e Aplicações. Rio de Janeiro : LTC, 2008 

Vieira, S. Introdução à Bioestatística. São Paulo : Elsevier, 2008.  
 

 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO HOMEM - SDE0103 
FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO HOMEM (16/06/2016) 

Bibliografia Básica  
MACHADO, Henrique Battaglin; LEANDRO, José Augusto; MICHALISZYN, Mário Sérgio. Saúde Coletiva- um campo em 
construção. Ed. Florence. 2006. Livro virtual: 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582126295/pages/-2 
 
VENDRAME, Antônio Carlos. Gestão do Risco Ocupacional: o que as empresas precisam saber sobre insalubridade; 
periculosidade, PPRA, PPP, LTCAT, entre outros documentos legais. São Paulo: Thomsom, 2005.  
 
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.    

 
 

Bibliografia Complementar  

ANDRADE, Arthur Guerra de Andrade. Álcool e suas consequências - uma abordagem multiconceitual. 
Barueri, SP: Minha Editora, 2009. Livro virtual: 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788598416786. 
 
DELIBERATO, Paulo César Porto. Fisioterapia preventiva: fundamentos e aplicações. São Paulo:  
Manole, 2002. Livro virtual: http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520414200. 
 
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. Ensinando a cuidar do homem, mulher e do recem-nascido. 
5. ed. São  Paulo: Yendis, 2005.  
 
HERÉDIA, Vania; LORENZI, Dino De; FERLA, Alcindo. Envelhecimento, saúde e políticas públicas.    Livro virtual: 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570614735 
 
Daniela Resende Archanjo;Léa Resende Archanjo;Lincoln Luciano da Silva, Saúde da família na atenção primária, 
editora: Editora Intersaberes, edição: 1, ano:2007   

 
 

FISIOTERAPIA EM UTI - SDE0535 
 

Bibliografia Básica  

BRITTON,A.R. Recursos Manuais e Instrumentais em Fisioterapia Respiratória. São Paulo: Manole, 2009 
 

DAVID, C.M.N. Ventilação mecânica: da fisiologia à prática clínica. Rio de Janeiro: Revinter, 2001 
 

SARMENTO, G.,J.,V. Fisioterapia Respiratória no Paciente Crítico:rotinas clínicas. São Paulo: Manole, 2010.  
SCANLAN, C.L. Fundamentos da terapia respiratória de Egan. São Paulo: Mosby, 2009.  

 
TROSTER,E.J;CARVALHO,W.B.de;FREDDI,N.A;PROENLA FILHA, J.O.; HIRSCHHEIMER, M.R. Ventilação  Pulmonar  Mecânica 
em Pediatria  e Neonatologia. 
2ªed. Rio de Janeiro: Atheneu.  

 
ULTRA , R.B. Fisioterapia Intensiva. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  

 
 
 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582126295/pages/-2
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520414200
http://www.livrariaflorence.com.br/busca.asp?palavrasachadas=1&amp;buscapor=Autor&amp;chaves=Figueiredo%2C%20N%C3%A9bia%20Maria%20Almeida%20de
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570614735
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Bibliografia Complementar  
MARINO, P. Compêndio de UTI. Porto Alegre: Artmed, 2007.  

 NET,A. et al.Ventilação Mecânica.Rio de Janeiro: Revinter, 3ed.2002.  

PRYOR, J.A.;WEBBER,B.A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  
 

ROCCO, P. R.M; ZIN, W. Fisioterapia: teoria e prática clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  
 

ULTRA , R.B; FERRARI, D.; COCA, V. Diretrizes para assistência ventilatória.Rio de Janeiro:  Cultura Médica, 2009.  
 
 
 

FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA - SDE0245 

Bibliografia Básica     

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Maurício Lima. Epidemiologia & Saúde: fundamentos, Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan.  

 
ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à epidemiologia. 4. ed. Janeiro: Guanabara Koogan 
 
SOUZA, Andressa Rodrigues. Fundamentos da Epidemiologia. Rio de Janeiro: Editora Universi 2015.    

 
 
 

Bibliografia Complementar   

AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. Sobre o risco: para compreender a epidemiologia Hucitec, 2002 

FLETHER, R.H. & FLETCHER, S.W. Epidemiologia Clínica. 4.Ed. Porto Alegre   

COHN, Amélia; ELIAS, Paulo E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. 6. ed. São Paulo.  

GORDIS, L. Epidemiologia. 4 ed. Revint 

LESER, Walter et al. Elementos de epidemiologia geral. São Paulo: Atheneu, 2002.  

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.  

ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e saúde. 6. ed. Rio 2003.  

 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO I-FISIOTERAPIA - SDE0239 

Bibliografia Básica  
 
MEDRONHO  R;  BLOCH  KV;  LUIZ  RR;  WERNECK  GL  (eds.).    Epidemiologia. 

Atheneu, São Paulo, 2009, 2ª Edição 

DUNCAN, B. et al. Medicina ambulatorial condutas de atenção primária baseadas em evidências. 3ª ed., Porto Alegre: 

ArtMed, 2004.  

CZERESINA, D; FREITAS, CM (Org).Promoção da Saúde: Conceitos, reflexões,tendências. 

Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005.  

 
 

Bibliografia Complementar  
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 

2006. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica_2006.pdf 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica_2006.pdf
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Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde ? Brasília: 

Ministério da Saúde, 2006. 60 p. ? (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/PoliticaNacionalPromocaoSaude.pdf 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica., Cadernos de Atenção 

Básica ; n. 27- diretrizes do Nasf. 2009. disponível: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf 

 
 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica., Cadernos de Atenção 

Básica ; n. 19- Envelhecimento e saúde da pessoa idosa, 2006.Disponível em: 

http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf 

 

Brasil,Ministério da Saúde.Portaria 2.029 de agosto de 2011 que institui a Atenção Domiciliar no âmbito do SUS. Disponível 

em : http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2029_24_08_2011.html 

 

Cuidados Inovadores para Condições Crônicas componentes estruturais de ação: relatório mundial / Organização Mundial 

da Saúde ? Brasília, 2003. Disponível em : http://www.opas.org.br/publicmo.cfm?codigo=62 ou 

http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/Manual_final.pdf 

 

Cadernos de Atenção Básica: Diretrizes do NASF, Ministério da Saúde 2010 
 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO II-FISIOTERAPIA - SDE0240 
PRÁTICA SUPERVISIONADA - ESTÁGIO II 

Bibliografia Básica  

 

MEDRONHO  R;  BLOCH  KV;  LUIZ  RR;  WERNECK  GL  (eds.).    Epidemiologia. Atheneu, São Paulo, 2009, 2ª Edição.) 

HAYNES, R. Brian. Epidemiologia Clínica. Como realizar pesquisa clinica na prática. ARTMED. 2008.  

DUNCAN, B. et al. Medicina ambulatorial. condutas de atenção primária baseadas em evidências. 3ª ed., Porto Alegre: 

ArtMed, 2004. Seção 2 cap. 4,5,6,7 e 8 

CZERESINA, D; FREITAS, CM (Org). Promoção da Saúde: Conceitos, reflexões,tendências. 

Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005.  

 
 

 

Bibliografia Complementar  

DUNCAN, B. et al. Medicina ambulatorial. Condutas de atenção primária baseadas em evidências. 3ª ed., Porto Alegre: 

ArtMed, 2004. Seção 2  

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério 

 
Cadernos de Atenção Básica: Diretrizes do NASF, Ministério da Saúde 2010 

 

FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL - SDE0538 

Bibliografia Básica  
BORGES, Fábio dos Santos. Dermato funcional. São Paulo: Phorte, 2006.  

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/PoliticaNacionalPromocaoSaude.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf
http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2029_24_08_2011.html
http://www.opas.org.br/publicmo.cfm?codigo=62
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/Manual_final.pdf
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CUCE, Luiz Carlos; FESTA NETO, Cyro. Manual de dermatologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2001 

 
GUIRRO, Elaine Caldeira de Oliveira; GUIRRO, Rinaldo Roberto de J. Fisioterapia dermato-funcional: 
fundamentos, recursos, patologias. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Manole, 2004 

 
 

Bibliografia Complementar  
EDMOND, Susan L. Manipulação e mobilização: técnicas para membros e coluna. São Paulo: Manole, 2000 

 
GOLDBERG, D. J. Laser em dermatologia. São Paulo: Ed. Santos, 2007 

 
LEDUC, Albert. Drenagem linfática: teoria e pratica. 2. ed. São Paulo: Manole, 2000. M 

ICHALANY, Jorge. Anatomia e histologia da pele. São Paulo: Ed. Lemos Editorial, 2002.  

ROBINSON, Andrew J.; SNYDER-MACKLER, Linn. Eletrofisiologia clínica: eletroterapia e teste eletrofisiológico. 
2.ed. Porto Alegre: ARTMED, 2002.  

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO III-FISIOTERAPIA - SDE0241 

Bibliografia Básica  

BARROS FILHO, T.E.P. de; LECH, O. Exame físico em ortopedia. 2 ed.São Paulo: Sarvier, 2005 
MONTEIRO, C.G.; GAVA, M. V. (Org.). Fisioterapia reumatológica. São Paulo: Manole, 2005 
POLDEN, M., MANTLE, J. Fisioterapia em obstetrícia e ginecologia. São Paulo: Santos, 2005 
SHEPHERD, R. B. Fisioterapia em pediatria. São Paulo: Santos, 2006.  

 
 

Bibliografia Complementar  
DUTTON, Mark. Fisioterapia Ortopédica. Artmed. 2007 
MOREIRA, C. e CARVALHO, M. A. P. Reumatologia: diagnóstico e tratamento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001 
Ó SULLIVAN, Susan B. e SCHMITZ, Thomaz J. Fisioterapia. Manole. 2010 
BENZECRY, Roberto. Tratado de obstetrícia FEBRASGO. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.  
BURNS, Y. R.; MACDONALD, J. Fisioterapia e crescimento na infância. São Paulo: Santos, 1999.  

 
 

PROJETO DE PESQUISA EM FISIOTERAPIA - SDE0229 
 

Bibliografia Básica  

CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica-fundamentos técnicos.16. ed. 
Campinas: Papirus, 2005  
MATIAS, Antônio Viana; ALEXANDRE FILHO, Sylvio Moreira. Monografia: do projeto à execução. 2. ed. Rio de Janeiro : 
Ed. Rio, 2006.  
PATACO, Vera Lúcia Paracampos; VENTURA, Magda Maria; RESENDE, Érica dos Santos. Metodologia para trabalhos 
acadêmicos e normas de apresentação gráfica. 4. ed. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2008.  

 
 

 

Bibliografia Complementar  

 
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. Editora: Atlas, 4ª edição, São Paulo, 2002 
 
 
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. Método nas ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 
2. ed. São Paulo: Pioneira, 2001  
MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.  
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RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002  
 
 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM FISIOTERAPIA - SDE0840 
) 

Bibliografia Básica  

 
SINGER, Paul. Globalização e Desemprego: Diagnóstico e alternativas. 8. ed. São Paulo: Conrtexto, 2012. 139 p. 
Disponível em https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434741/pages/3 BÉLANGER, Alain-
Yvan. Recursos fisioterapêuticos: evidências que fundamentam a prática [livro eletrônico]. 2.ed. Barueri: Manole, 
2012.Disponível em https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434741/pages/3 
REBELATTO, José Rubens & BOTOMÉ, Sílvio Paulo. Fisioterapia no Brasil, 2 ed. São Paulo: Manole, 2008. ( 

 
 

Bibliografia Complementar  

 
DINIZ, Denise Pará (Coord.). Guia de qualidade de vida: saúde e trabalho [livro eletrônico].. Barueri: Manole, 2013.  
Disponível em https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434741/pages/3. DELIBERATO, Paulo. 
Fisioterapia Preventiva: Fundamentos e Aplicações, 1 ed, São Paulo: Manole, 2002 
LAFER, Celso. Internacionalização dos direitos humanos: Constituição, racismo e relações internacionais. São Paulo: 
Manole, 2005. 135 p.Disponível em https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434741/pages/3 

 

FISIOTERAPIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA - SDE0940 

Bibliografia Básica  

 
MARTINS, C. Perspectivas da relação Médico-Paciente. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.  

 

MARCUCCI, F.C . O Papel da Fisioterapia nos Cuidados Paliativos a Pacientes com Câncer. Revista Brasileira de 
Cancerologia 2005; 51(1): 67- 77 
 

Bibliografia Complementar  

 
ANELLI, A . Manual Prático de Condutas em Oncologia Clínica. 1ª ed. Editora Leomar, 2000. 

 
KAZANOWSKI, M.K. LACCETTI, M.S. Dor ? Fundamentos, abordagem clínica, tratamento. Editora LAB, 2005.  

 
MOHALLEM, A.G.C. RODRIGUES, A.B. Enfermagem Oncológica. São Paulo: Manole, 2007 

 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR - SDE0941 
) 

Bibliografia Básica  

 
BARBOSA, Luis Guilherme. Fisioterapia Preventiva nos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho - DORTs. 

Rio de Janeiro: Ed. Guanabara. Koogan. 2009.  

 MENDES, R. (Org.). Patologias do Trabalho. 2.ed. v.1 e v.2, São Paulo: Atheneu, 2007. 

 COUTO, H. A. Ergonomia aplicada ao trabalho, v.2: manual técnico da máquina humana. Belo Horizonte: ERGO, 1995 

 
 
 

Bibliografia Complementar  

 
DINIZ, Denise Pará. Guia de Qualidade de Vida: Saúde e Trabalho - 2ª edição ? Guias de Medicina Ambulatorial e 
Hospitalar EPM-Unifesp. Rio de Janeiro: Ed, Manole 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434741/pages/3
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434741/pages/3
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434741/pages/3
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434741/pages/3
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Geraldo José Ballone, Eurico Pereira Neto, Ida Vani Ortolani. Da Emoção à Lesão - Um Guia de Medicina Psicossomática 2ª 
Edição. Rio de Janeiro: Manole 

 
David C. Nieman. Exercício e Saúde: Teste e prescrição de exercícios - 6ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Manole.  
 

 

FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA - SDE0942 

Bibliografia Básica  

 
CHIARELLO, B., DRIUSSO, P., RADL, A. L. M. Fisioterapia reumatológica. Ed. Manole, 2005 
 
DAVID, C., LLOYD, J. Reumatologia para Fisioterapeutas. Porto Alegre: Premier, 2001 
 
KISNER, Carolyn & COLBY, Lynn Allen. Exercícios Terapêuticos. 5 ed. Rio de Janeiro: Ed. Manole. 2009 

 
 

Bibliografia Complementar  

 
GOLDING, D.N. Reumatologia em Medicina e Reabilitação. São Paulo: Atheneu, 1998 
MAGEE, D. Avaliação musculoesquelética.  
SULLIVAN, Suzan B. O. e SCHIMITZ, Thomaz J. Fisioterapia - Avaliação e Tratamento. Rio de Janeiro.  
Manole.WEST, S. G. Segredos em Reumatologia. Porto Alegre: Artmed, 2000.  

 

TÓPICOS REGIONAIS EM FISIOTERAPIA 

Bibliografia Básica  

 

PINHEIRO, Gisele Braga. Introdução à Fisioterapia, Série Physio | Fisioterapia Prática, 1 ed. Rio de Janeiro: Editora Grupo 
Gen/Guanabara Koogan/Lab, 2009.  

 
REBELATTO, José Rubens & BOTOMÉ, Sílvio Paulo. Fisioterapia no Brasil, 2 ed. São Paulo: Manole, 2008 
 

DELIBERATO, Paulo. Fisioterapia Preventiva: Fundamentos e Aplicações, 1 ed, São Paulo: Manole, 2002.  
 

Bibliografia Complementar  

MUNIZ, José Wagner Cavalcante; TEIXEIRA, Renato da Costa. Fundamentos de administração em fisioterapia. São 
Paulo: Manole, 2005.  

O’SULLIVAN, S. B.; SCHMTZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 4 ed. São Paulo: Manole, 2004 

 

ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & saúde. 5. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003.  

FORTES, P. A. C. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e legais autonomia e direito do paciente, estudo de 
casos. São Paulo: EPU, 2002.  

TCC EM FISIOTERAPIA  

Bibliografia Básica  
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica-fundamentos técnicos. 16. ed. 
Campinas: Papirus, 2005.  

MATIAS, Antônio Viana; ALEXANDRE FILHO, Sylvio Moreira. Monografia: do projeto à execução. 2. ed. Rio de Janeiro : Ed. 
Rio, 2006.  

PATACO, Vera Lúcia Paracampos; VENTURA, Magda Maria; RESENDE, Érica dos Santos. Metodologia para trabalhos 
acadêmicos e normas de apresentação gráfica. 4. ed. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2008. 

 Bibliografia Basica  
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 ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. Método nas ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 
2. ed. São Paulo: Pioneira, 2001.  

MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.  

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.  

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO VI-FISIOTERAPIA  

Bibliografia Básica  
AZEREDO, C.A.C. Fisioterapia respiratória moderna 4ed. São Paulo, Ed. Manole, 2000.  

KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. 2ed. Ed. Atheneu, 1999.   

SHEPHERD, R. Fisioterapia em Pediatria. 3a Ed. Ed. Santos, 2002.  

 Bibliografia Basica  

 DOWNIE, P. A. Fisioterapia nas enfermidades cardíacas. Ed. Panamericana, 1994.  

ELLIS, E.; ALISON, J. Fisioterapia cardiorrespiratória prática. Revinter, 1997.   

INGE FLEHMIG. Texto e Atlas do desenvolvimento normal e seus devios no lactente. Atheneu, 2000.  

KOTTKE. Tratado de Medicina Física e Reabilitação de Krusen. Ed. Manole, 2002.  

SANVITO, W. L. Propedêutica neurológica básica. Ed. Atheneu, 1996.  

 

FISIOTERAPIA BUCOMAXILOFACIAL  

Bibliografia Básica  

 
GONZALEZ, Daniela Aparecida Biasotto. Abordagem Interdisciplinar das Disfunções Temporomandibulares. Manole, 

2005.   

STEENKS, M.H. & WIJER, A. de. Disfunções da Articulação Temporomandibular Santos 2005  

BUMANN, Axel & LOTZMAN, Ulrich. Disfunção Temporomandibular: Diagnóstico Funcional e Princípios Terapêutico. 
Artmed, 2002.  

 

Bibliografia Complementar  

LIPPERT, Lyn S. Cinesiologia clínica para fisioterapeutas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 272 p.   

TIXA, Serge. Atlas de Anatomia palpatória: do pescoço, do tronco e do membro superior. 2. ed. Barueri: Manole, 2009. 
229 p.  

HALL, Carrie M. BRODY, Lori Thein. Exercício terapêutico na busca da função. Rio de Janeiora: Guanabara Koogan, 

2007.  CLAY, James H. POUNDS, David M. Massoterapia Clínica: Integrando Anatomia e tratamento. 2ed. Barueri: 
Manole, 2008. 443 p.  

GROSS, J. FETTO, J. ROSEN, E. Exame musculoesquelético. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 469p.  

REVISTA TERAPIA MANUAL FISIOTERAPIA MANUPULATIVA. São Paulo: Andreoli. (Periódicos)  
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PRÁTICA SUPERVISIONADA - ESTÁGIO V  

Bibliografia Básica  

 
BRAUNWALD, E. Tratado de medicina cardiovascular. Ed. Roca, 1998.  

CAMARGO, M. C.; MARX, A. G. Reabilitação física no câncer de mama. Ed. Roca, 2000.   

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

 

Bibliografia Complementar  

BOBATH, K. A deficiência motora em pacientes com paralisia cerebral. Ed. Manole, 1976.   

BRUSCHINI, S. Ortopedia pediátrica. 2a Ed. São Paulo: Ed. Atheneu.   

DIRCEU, C. Fisioterapia respiratória básica. Ed. Atheneu, 1999.  

EDWARDS, SUSAN. Fisioterapia Neurológia. Artmed.   

MORENO, A. L. Fisioterapia em Uroginecologia. São Paulo. Ed. Manole, 2004.  
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LABORATÓRIO 
 

 
O curso de fisioterapia disponibilizara os seguintes laboratórios:  

 

Laboratório de Anatomia. 
 
Laboratório de Ciências Biológicas. 
 
Laboratório de Ciências Morfológicas 
  
 
Laboratório de Biomecanica e Fisiologia do Exercício 
 
Laboratório de Eletrotermofototerapia 
 
Laboratório de Cinesioterapia 
 
Laboratório de Psicomotricidade 
 
Laboratório de Semiotécnica 
 
Hidrocinesioterapia 
 

 

 


