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Missão da IES 
 

 

A Estácio Juiz de Fora explicita sua missão articulada à sua área de atuação, através da 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no Município de Juiz de Fora, estado 

de Minas Gerais, conforme a seguir: 

 

“Educar para transformar: promovendo a formação e ascensão profissional dos nossos alunos 

através de uma educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde atuamos.” 

 
 
 
 
 

Missão do Curso 
 

A formação de um fisioterapeuta generalista, humanista, crítico, reflexivo e ético, 

posicionado na sociedade como agente de promoção e manutenção, prevenção e recuperação 

da saúde funcional de órgãos e sistemas, tanto em nível individual quanto coletivo, com 

competências e habilidades para o pleno exercício da profissão. 

 
 
 

http://www.jf.estacio.br/
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OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

 

Alinhados à missão do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, 

traçamos os seguintes objetivos: 

 

 Objetivo Geral 
 

Os objetivos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora foram 

traçados de acordo com o perfil do egresso que se pretende formar, obedecendo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais. O objetivo geral é proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos e 

práticos científicos do movimento humano em todas as suas formas de expressão e 

potencialidades, nas alterações patológicas, cinético-funcionais, nas suas repercussões psíquicas 

e orgânicas, numa visão ampla e global, respeitando os princípios éticos/bioéticos, culturais do 

indivíduo e da coletividade e possibilitar análise epidemiológica de grupos populacionais para 

intervenção coletiva. 

 

 Objetivos Específicos 
 

O curso de Fisioterapia do Centro Universitário ESTÁCIO Juiz de Fora tem como objetivos: 

 

 

 Desenvolver ações em todos os níveis de atenção à saúde; de prevenção, promoção, 

proteção e recuperação da saúde funcional, tanto em nível individual quanto coletivo, 

identificando necessidades locais e regionais; 

 Avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 

científicas; 

 Realizar avaliação e reavaliação funcional em fisioterapia; 

 Elaborar diagnóstico cinético funcional; 

 Eleger e prescrever técnicas, recursos e condutas fisioterapêuticas para o atingimento de 

objetivos identificados após diagnóstico individual ou coletivo; 

 Realizar o tratamento em fisioterapia; 

 Estabelecer prognóstico, reavaliar condutas, decidir pela alta fisioterapêutica; 

 Emitir análises, laudos, pareceres, atestados e relatórios sobre a saúde funcional 

individual e coletiva; 

 Comunicar-se com outros profissionais de saúde, mantendo a confidencialidade das 

informações a ele confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público 

em geral articulados com as necessidades locais e regionais.  
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 PERFIL DO EGRESSO 
 

 

Tendo como base os objetivos do curso, estrutura curricular, conteúdos curriculares e as 

expectativas e demandas sociais locais, o egresso do curso de Fisioterapia do Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora tem como perfil ser um profissional comprometido com a prevenção, 

promoção e recuperação da saúde funcional, habilitado para intervenções clínicas, estando apto 

a trabalhar em equipes multiprofissionais, inclusive em posição de liderança. Espera-se nesse 

perfil profissional um fisioterapeuta com olhar para as necessidades locais e regionais, sendo 

competente para avaliação, sistematização de informações e tomada de decisões, segundo 

parâmetros científicos. Terá que ser igualmente um profissional que sustente os princípios éticos 

na interação com outros profissionais, bem como com o público atendido. 

Com base nesse perfil e em coerência com as leis e atos normativos ao exercício 

profissional, o fisioterapeuta, formado no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, possuirá 

características de adaptabilidade, iniciativa, habilidade em relações humanas, disponibilidade 

para o aprimoramento constante com novas práticas emergentes no campo do conhecimento da 

Fisioterapia e disposição para educação continuada.  

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 

biopsicossociais, políticos, econômicos e culturais na preservação e recuperação da saúde 

funcional, com responsabilidade social, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais e legislação 

do país e da categoria profissional. 

 

 

Competências e Habilidades Gerais e Específicas 
 

Na formação do egresso, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora considera como 

fundamentais a criação e desenvolvimento de importantes competências gerais. De acordo com 

as diretrizes Curriculares, Parecer CNE/CES 4 de 19 de fevereiro 2002, o Curso de Graduação em 

Fisioterapia da instituição propõe que o aluno ao concluir o curso, deve apresentar as seguintes 

competências e habilidades gerais: 

 

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

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

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada 

profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e 

continua com as demais instâncias do sistema de saúde. Os profissionais devem 

realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios 

da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde 
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não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de 

saúde, tanto a nível individual como coletivo; 

• Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais deve estar fundamentado na 

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

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

práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir habilidades para avaliar, 

sistematizar e decidir a conduta mais apropriada a cada nova situação de 

trabalho; 

• Comunicação: os profissionais devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, 

não verbal e habilidades de escrita e leitura e o domínio de tecnologias de 

comunicação e informação;  

• Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais deverão 

estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-

estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, 

empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de 

forma efetiva e eficaz;  

• Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos 

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

gestores, empregadores ou lideranças nas suas equipes de trabalho;  

• Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

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

profissionais devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso 

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

não apenas transmitindo conhecimentos, mas proporcionando condições para 

que haja benefício mútuo entre os futuros e atuais profissionais. 

 

 

Competências e Habilidades Específicas: 

 

 

• Agregar aspectos biológicos, sociais e psicológicos, da fisioterapia preventiva, 

curativa e recuperadora, como também o estado físico normal e patológico de 

maneira interligada e equilibrada, sendo um agente transformador da realidade 

local; 

• Estabelecer um vínculo fisioterapeuta-paciente-família-equipe;  

• Agir individualmente, multiprofissionalmente e interdisciplinarmente na 

promoção da saúde funcional, sempre comprometido com o atendimento global 
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ao indivíduo;  

• Tratar as pessoas com equidade, entendendo e considerando as diferenças 

sociopolítico-culturais, econômicas, ambientais e biológicas no diagnóstico, 

prognóstico, planejamento, prevenção e tratamento fisioterapêutico;  

• Identificar peculiaridades que necessitam de encaminhamento de pacientes ou 

consulta a outros profissionais da área de saúde, a fim de contribuir para o 

melhor plano de prevenção ou tratamento, adequado a cada pessoa ou grupo 

assistido na região onde atua;  

• Elaborar estratégias de prevenção em fisioterapia e promoção da saúde 

funcional, tanto em nível individual como de saúde pública e saúde coletiva local;  

• Exercer a educação continuada, identificando necessidade de produção do 

conhecimento, como também de articulação e produção com novas práticas 

emergentes no campo do conhecimento da Fisioterapia;  

• Estar preocupado com o contexto social e econômico, com os problemas 

inerentes à saúde e à qualidade de vida da pessoa e da sociedade local. 

 

 

Apresentação da Matriz Curricular do Curso 
 

 

 

A Matriz Curricular abaixo disposta é apresentada em hora/relógio (Artigo 3º - Resolução 

CNE/CES Nº 3/2007) 

 

 

MATRIZ CURRICULAR 

FISIOTERAPIA - GRADUAÇÃO - 118 

1º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

ANATOMIA SISTÊMICA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA 

FISIOTERAPIA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

ORGANIZAÇÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 
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2º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

ANATOMIA DO APARELHO LOCOMOTOR OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

BIOFÍSICA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

 

3º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

ANATOMIA PALPATÓRIA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 72 18 0 90  18 

FISIOLOGIA HUMANA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA FAMILIA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 44 80  0 

NEUROANATOMOFISIOLOGIA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

 

4º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

AVALIAÇÃO CINÉTICO FUNCIONAL OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 44 134  18 

ELETROTERMOFOTOTERAPIA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 72 18 0 90  18 

RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 
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5º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

METODOLOGIA CIENTÍFICA OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

CINESIOTERAPIA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

ESTUDOS DE EXAMES POR IMAGEM OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FISIOTERAPIA AQUÁTICA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 36 18 0 54  18 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO IDOSO OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PATOLOGIA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

PSICOMOTRICIDADE OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 36 18 0 54  18 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

 

6º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 44 134  18 

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

FUNDAMENT0S 

SOCIOANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA E 

EPIDEMIOLOGIA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

 

7º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOTERAPIA OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 
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FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 18 18 0 36  0 

FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

FISIOTERAPIA EM DOR OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FISIOTERAPIA ESPORTIVA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA CRIANÇA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 44 134  18 

ÓRTESES E PRÓTESES OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

 

8º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

FISIOTERAPIA DO TRABALHO OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO HOMEM OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

ÉTICA NA SAÚDE OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

FARMACOLOGIA APLICADA À SAÚDE OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FISIOTERAPIA EM UTI OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 22 112  18 

PROJETO DE TCC EM SAÚDE OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

FISIOTERAPIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA ELETIVA G1 PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA ELETIVA G1 PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

TÓPICOS REGIONAIS EM FISIOTERAPIA ELETIVA G1 PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E QUALIDADE 

DE VIDA 

ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 
36 0 0 36  36 

COMUNICAÇÃO INTEGRADA NA SAÚDE ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 44 80  36 

PSICOLOGIA DA SAÚDE ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

 

9º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO I-FISIOTERAPIA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 110 146  0 
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PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO II-

FISIOTERAPIA 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 110 146  0 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO III-

FISIOTERAPIA 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 110 146  0 

 

10º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

TCC EM SAÚDE OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO IV-

FISIOTERAPIA 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 110 146  0 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO V-

FISIOTERAPIA 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 110 146  0 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO VI-

FISIOTERAPIA 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 110 146  0 

 

Resumo das cargas horárias mínimas exigidas Teórica Prática Campo Total % 

Disciplinas obrigatórias 2.214 666 198 3.078 74,35 

Estágio supervisionado 216 0 660 876 21,16 

Disciplinas eletivas 36 0,87 

Atividades acadêmicas complementares 150 3,62 

Total do curso 4.140 100,00 

 

Carga horária disciplinas optativas 36 - 

Cargas horárias mínimas exigidas para disciplinas eletivas Presencial à distancia Obrigatória 

ELETIVA G1 0 36 36 

Total de Eletivas Obrigatório 0 36 36 

 Horas % 

Carga horária à distância do currículo 792 20,00 
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O Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora apresenta suas 

disciplinas distribuídas em 10 semestres e tem uma carga horária total de 4.140 horas-relógio (1 

hora = 60 minutos), referentes a 51 disciplinas obrigatórias, 01 (uma) disciplina optativa, 01 

(0,87%) disciplinas eletivas e 150 horas de atividades complementares (3,62%). Das 3.078 horas 

de disciplinas obrigatórias, 2.214 (71,92%) são teóricas, 666 (28,08%) são práticas e 792 horas 

(19,13%) são créditos online. Ao estágio supervisionado são dedicadas 876 horas (21,16%) horas. 

 

 

Estágio Curricular Supervisionado Ou Prática Profissional 
 

Estágio Supervisionado é um componente curricular obrigatório, como parte da 

formação acadêmico-profissional dos acadêmicos. A concepção de Estágio está pautada na 

legislação vigente que tem como base legal a Lei n° 11.788/2008, que define o estágio como o 

ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação 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 nos dois 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 876 horas. Os estágios curriculares 
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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. 

O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 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 instituição de origem, 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. 

Para garantir a unicidade das práticas, foi elaborado o Regulamento de Estágio Curricular 

Supervisionado com as diretrizes que norteiam este momento pedagógico e legitimado e que se 

encontra nos anexos. As especificidades destas disciplinas encontram-se descritas no 

Regulamento para Estágio Curricular Supervisionado (anexo a este PPC). 

 

 

Integração com o SUS – relação aluno-docente 

 

O curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, pautado nas 

orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, proporciona ao aluno atividades curriculares e 

extracurriculares as quais possibilitam uma formação ampla, estando os alunos aptos intervirem 

em todos os níveis de atenção à saúde. 

Para isto a IES estabelece convênios, formalmente estabelecidos, com a rede municipal, 

estadual e privada, com estabelecimentos de terceiro setor com o objetivo de atender todas as 

esferas do campo da saúde sejam; unidades de baixa, média e alta complexidade. 

Com o objetivo de atender as demandas do serviço e facilitar o processo de 

aprendizagem do acadêmico de Bacharelado em Fisioterapia, é estabelecida uma proporção 

limite de estudantes para cada supervisor por turno prático de estágio. Todos os locais em que 
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as atividades práticas são realizadas existe um convênio da Instituição para desenvolvimento de 

tal finalidade, contemplando profissionais preparados para atenderem as necessidades 

pedagógicas. 

A instituição apresenta, atualmente, os convênios, que permitem ampla inserção dos 

discentes nos cenários do SUS, especialmente dado o convênio com a Prefeitura de Juiz de Fora. 

Nesse amplo rol de campos de prática/estágio, temos alunos acompanhados pelos 

professores/preceptores como professores de estágio supervisionado, que atuam sob 

supervisão. Os alunos só podem matricular-se nas disciplinas de Estágio Curricular 

Supervisionado se forem aprovados nas disciplinas de pré-requisito segundo a matriz, uma vez 

que, dessa forma, os alunos só chegam à etapa do Estágio no momento em que possuem 

maturidade acadêmica para cursá-lo, já tendo desenvolvido uma série de atividades práticas 

auxiliados e supervisionados diretamente pelo docente. No estágio, é chegado o momento do 

aluno desenvolver sua autonomia e suas habilidades. Nessa etapa, ele atua sob supervisão direta 

do profissional do estabelecimento de saúde (preceptor). 

O quantitativo de alunos/professor no cenário de prática do Estágio (prática 

supervisionada) da Fisioterapia é determinado por 6 discentes por preceptor de acordo com os 

níveis de complexidade dos campos de prática, e de acordo com as exigências específicas de cada 

estabelecimento de saúde. 

 

Integração com SUS – relação aluno-usuário 

 

O Curso de Bacharelado em Fisioterapia integra-se com o sistema de saúde local e 

regional no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) formalizado por meio de convênio. A partir 

da compreensão da relação alunos/usuário e o atendimento aos princípios éticos da formação e 

atuação profissional, o curso promove a aplicabilidade dos conhecimentos teóricos à prática 

profissional, através de atividades desenvolvidas no âmbito da assistência da fisioterapia aos 

clientes de acordo com o seu ciclo vital (recém-nascido, criança, adolescente, mulher, adulto e 

idoso), nos diferentes níveis de atenção à saúde do SUS, mediante a adoção de estratégias 

pedagógicas que articulem o saber com o saber fazer. Proporciona ao aluno a experiência que 

desenvolva competências e habilidades necessárias aos princípios éticos da formação e atuação 

profissional. 

No decorrer curso, o aluno aprende a conviver e cooperar dentro da equipe de saúde; 

aprende a respeitar as dimensões éticas e humanísticas inerentes ao exercício da profissão, 

desenvolvendo atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade; age de 

forma humanitária respeitando os princípios bioéticos da autonomia, da beneficência e da não-

maleficência ao prestar a assistência em fisioterapia; reflete sobre a realidade social e busca a 
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transformação da mesma, através de ações educativas e de pesquisa, visando à produção de 

novos conhecimentos/tecnologias; adquire competências e habilidades para prestar assistência 

de enfermagem ao cliente nas diferentes etapas do seu ciclo vital, bem como nos diferentes níveis 

de complexidade. 

Para isto a IES firma convênios, formalmente estabelecidos, com a rede municipal, 

estadual e privada, com estabelecimentos de terceiro setor com o objetivo de atender todas as 

esferas do campo da saúde sejam; unidades de baixa, média e alta complexidade. 

Os alunos são acompanhados no campo de prática pelos professores das disciplinas de 

práticas supervisionadas, cumprindo a Resolução n. 431 de 27 de setembro de 2013, (para o 

estágio curricular obrigatório deverá ser respeitada a relação de 01 (um) docente supervisor 

fisioterapeuta para até 06 (seis) estagiários para orientar e supervisionar simultaneamente em 

todos os cenários de atuação), os alunos são distribuídos nas proporções adequadas aos 

diferentes níveis de atenção, considerando a complexidade do atendimento proposto e as 

exigências próprias de cada estabelecimento de saúde. 

Por consequência da dinâmica do curso de Fisioterapia, o contato com os pacientes, em 

ambiente do SUS, é frequente, momento em que os acadêmicos passam por atividades coletivas 

de contato com os pacientes e, individualmente, acompanham, também, a evolução dos 

pacientes, ao longo do estágio curricular, determinados pelo preceptor de campo. 

Para que isso se realize, a instituição apresenta, atualmente, os seguintes convênios: 

 

CONVENIADA DATA DE ASSINATURA DATA DE TÉRMINO 

NEOCLINICA ONCOLOGICA _ INDETERMINADO 

HOSPITAL ANA NERY 22/03/2018 22/03/2020 

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 14/06/2012 INDETERMINADO 

AJF MEDICINA DO TRABALHO LTDA 19/04/2017 INDETERMINADO 

INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE JUIZ DE FORA 23/08/2017 INDETERMINADO 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGINOSTICA CARDIOVASCULAR  01/09/2017 01/09/2018 

INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE JF E LTDA - HOSPITAL 
MONTE SINAI 

07/10/2005 INDETERMINADO 

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS 01/07/2015 01/07/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA 15/02/2018 15/02/2022 

PREFEITURA M. DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE 09/09/2013 INDETERMINADO 
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PREFEITURA MUNICIPAL COMENDADOR LEVY  01/04/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA 04/05/2015 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁCARA  27/06/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO 27/03/2017 27/03/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ 10/09/2014 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA 10/03/2016 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO  03/07/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO 25/04/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO 22/06/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT 28/05/2014 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO 03/07/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ  09/03/2013 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA  13/01/2017 13/01/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES  09/03/2018 INDETERMINADO 

MUNICIPIO DE OLARIA  20/01/2018 INDETERMINADO 

CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 19/09/2016 19/09/2018 

GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA 23/03/2017 INDETERMINADO 

INSTITUTO DE CLÍNICAS E CIRURGIA DE JUIZ DE FORA  23/08/2017 INDETERMINADO 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA  13/04/2018 13/04/2019 

MUNICÍPIO DE RIO POMBA 09/05/2018 09/05/2023 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  22/09/2017 INDETERMINADO 

                                 CENTRO DE ESPECIALIDADE CTDR  07/07/2017 INDETERMINADO 

 

Com esse amplo rol de campos de prática/estágio, considera-se que o curso atende de 

forma excelente à premissa de integração com o sistema local de saúde, uma vez que contempla 

todos os níveis de atenção à saúde permitindo ampla e sólida formação ético-profissional aos 

nossos discentes.  
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Atividades Práticas de Ensino para a Saúde 

 

O curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora apresenta currículo 

distribuído em atividades práticas e teóricas ao longo dos cinco anos. Para a formação adequada 

de profissionais fisioterapeutas faz-se necessária à ocorrência de experiência prática 

proporcionada, além dos estágios obrigatórios, pelos demais conteúdos curriculares, com 

iniciação precoce à prática como preconizam as DCN´s do curso. 

No curso, o estudante tem a oportunidade de desenvolver novas habilidades técnicas nos 

laboratórios que formam o Núcleo de Formação Básica do Discente, assim como nos laboratórios 

integrados à Clínica Escola de Fisioterapia e de Práticas de Fisioterapia. Com localização 

privilegiada e infraestrutura apropriada, esses espaços servem como locais de aprimoramento do 

ensino e às atividades de extensão do Curso de Fisioterapia, sendo parte integrante do Projeto 

Pedagógico do Curso. 

Esses laboratórios também apoiam as atividades de prática assistida dos alunos, no 

âmbito das várias disciplinas relacionadas à prática da Fisioterapia, proporciona aos acadêmicos 

o desenvolvimento de competências necessárias à sua formação profissional, através da 

experiência prática no contexto de atividades de observação, atendimento e prática 

supervisionada, bem como oferece ao discente a oportunidade de utilizar diversas técnicas nas 

várias áreas de formação em Fisioterapia e de realizar suas avaliações e intervenções em um 

ambiente de discussão acadêmica, com extensão dos serviços à comunidade, inteiramente 

gratuitos, já que esses espaços oferecem serviços assistenciais, com equipamentos modernos em 

um amplo espaço com instalações apropriadas aos seus usuários. 

Além dos espaços para atividades práticas no próprio Campus do Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora, é indispensável a inserção dos discentes em outros cenários que garantam 

o enfoque integral à saúde, o que ocorre através dos convênios estabelecidos entre a instituição 

e diversos estabelecimentos de saúde de Juiz de Fora, com ênfase em locais que atendem ao 

Sistema Único de Saúde. 

Essas atividades práticas de ensino acontecem, conforme a matriz curricular, desde o 

início do curso. Já nos primeiros períodos os alunos são inseridos em disciplinas com carga horária 

prática, métrica essa mantida até a metade do curso e que se amplia a partir desta. No total os 

alunos precisam cumprir 666 horas práticas, além das horas de prática supervisionadas, 

evidenciando o amplo enfoque dado às atividades práticas nas principais áreas de atuação do 

fisioterapeuta, em todos os níveis da hierarquização dos serviços de saúde. 

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 nas suas práxis profissionais. Destaca-se 

também, que os pressupostos metodológicos para o ensino de Fisioterapia indicam o 

desafio/compromisso de garantir estágios supervisionados voltados à compreensão do 
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processo saúde-doença, na unidade dos conhecimentos biológicos, biotecnológicos, 

humanos, sociais e psíquicos. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso (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-sede 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 ideias científicas, 

na organização de resultados e nas discussões com as referidas bibliografias nos moldes da ABNT. 

Os orientadores do TCC são os professores da Instituição Estácio JF, ficando a critério dos mesmos 

a aceitação do tema sugerido. 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.  

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 quatro 

disciplinas: Metodologia Científica no 5º período, Tópicos Especiais em Fisioterapia no 7º período, 

Projeto de TCC em Saúde no 8° período e TCC em Saúde 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.  
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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 TCC em Saúde e TCC em Saúde 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 8º período, na disciplina Projeto de TCC em Saúde, o aluno deverá 

ter construído o projeto que servirá como base para a execução do TCC. Ainda na disciplina 

Projeto de TCC em Saúde 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 Saúde, 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 instituição no que se 

referem a bibliotecas, 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 TCC em 

Saúde e TCC em Saúde) são convidados, pois as sessões são públicas obrigatórias.  


