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Missão

“EDUCAR PARA TRANSFORMAR: Integramos academia e gestão para oferecer uma
educação transformadora ao maior número de pessoas, criando impacto positivo para
a sociedade onde atuamos, de forma integral e humanizada, com responsabilidade
socioambiental, visando ao desenvolvimento do Município de Vitória, do estado do
Espírito Santo e da Região Sudeste do Brasil”.

Objetivo Geral

Os objetivos do curso de bacharelado em Fisioterapia da Faculdade Estácio de Vitória foram
traçados e são implementados com base no perfil do egresso que se pretende formar,
obedecendo as Diretrizes Curriculares Nacionais e as legislações da profissão. Considera-se o
perfil do egresso que se quer formar associado a estrutura curricular e conteúdos curriculares,
considerando características, expectativas e demandas sociais locais e regionais. Há uma
permanente preocupação em analisar as novas práticas emergentes no campo do conhecimento
da Fisioterapia para atualização e implementação. O objetivo geral do curso é proporcionar aos
alunos conhecimentos teórico-práticos científicos do movimento e função humana 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 e regionais do indivíduo e da coletividade, com análise epidemiológica
de grupos populacionais regionais e locais para intervenção coletiva.
O curso de Fisioterapia da Universidade Estácio de Sá, através de uma estrutura embasada em
princípios contemporâneos, tem por missão 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.

Objetivos Específicos

Os objetivos do curso de Fisioterapia da ESTÁCIO 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.
Como objetivos específicos, espera-se que o aluno, ao final do curso, seja capaz de:
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;
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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, sempre observando novas
práticas emergentes no campo do conhecimento da Fisioterapia, através da educação
continuada.

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 da Faculdade Estácio
de Vitória 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 na Faculdade Estácio de Vitória, 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. Deverá demonstrar competência, atitudes,
conhecimentos e habilidades para:
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 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;
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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.
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.
O egresso do curso de fisioterapia da FESV será um profissional com 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 legislações
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, o egresso do Curso de Fisioterapia da FESV deve ter clareza que sua atuação
profissional, em todos os níveis de atenção à saúde, deve incluir as etapas abaixo descritas, que
garantem a autonomia profissional conquistada com o diploma universitário:
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
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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-fototermoterapia), 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-psicosociais, políticos, econômicos e culturais na preservação e recuperação da saúde, com
responsabilidade social.

Matriz

A Matriz Curricular abaixo disposta é apresentada em hora/relógio (Artigo 3º - Resolução
CNE/CES Nº 3/2007)
1º PERÍODO

Tipo de

Carga horária

Carga horária

DISCIPLINAS

participação

Teórica Prática Campo Total

à distância

ANATOMIA SISTÊMICA

OBRIGATÓRIA

54

36

0

90

18

FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA OBRIGATÓRIA

90

0

0

90

18

HISTÓRIA E FUNDAMENTOS
DA FISIOTERAPIA

OBRIGATÓRIA

54

0

0

54

18

ORGANIZAÇÃO DE POLÍTICAS OBRIGATÓRIA
DA SAÚDE

54

0

0

54

18

2º PERÍODO

Tipo de

Carga horária

Carga horária

DISCIPLINAS

participação

Teórica Prática Campo Total

à distância

LÍNGUA PORTUGUESA

OBRIGATÓRIA

36

0

0

36

36
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ANATOMIA DO APARELHO
LOCOMOTOR

OBRIGATÓRIA

54

36

0

90

18

BIOFÍSICA

OBRIGATÓRIA

54

0

0

54

18

FUNDAMENTOS DE
BIOQUÍMICA

OBRIGATÓRIA

54

0

0

54

18

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA OBRIGATÓRIA

54

36

0

90

18

3º PERÍODO

Tipo de

Carga horária

Carga horária

DISCIPLINAS

participação

Teórica Prática Campo Total

à distância

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA
FAMILIA

OBRIGATÓRIA

36

0

44

80

0

ANATOMIA PALPATÓRIA

OBRIGATÓRIA

18

36

0

54

18

CINESIOLOGIA E
BIOMECÂNICA

OBRIGATÓRIA

72

18

0

90

18

FISIOLOGIA HUMANA

OBRIGATÓRIA

90

0

0

90

18

NEUROANATOMOFISIOLOGIA OBRIGATÓRIA

54

0

0

54

18

4º PERÍODO

Tipo de

Carga horária

Carga horária

DISCIPLINAS

participação

Teórica Prática Campo Total

à distância

AVALIAÇÃO CINÉTICO
FUNCIONAL

OBRIGATÓRIA

54

36

44

134

18

ELETROTERMOFOTOTERAPIA

OBRIGATÓRIA

54

36

0

90

18

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO

OBRIGATÓRIA

72

18

0

90

18

RECURSOS TERAPÊUTICOS
MANUAIS

OBRIGATÓRIA

54

36

0

90

18

5º PERÍODO

Tipo de

Carga horária

Carga horária

DISCIPLINAS

participação

Teórica Prática Campo Total

à distância

PATOLOGIA

OBRIGATÓRIA

36

0

0

36

0

METODOLOGIA CIENTÍFICA

OBRIGATÓRIA

36

0

0

36

36

CINESIOTERAPIA

OBRIGATÓRIA

54

36

0

90

18
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ESTUDOS DE EXAMES POR
IMAGEM

OBRIGATÓRIA

54

0

0

54

18

FISIOTERAPIA AQUÁTICA

OBRIGATÓRIA

36

18

0

54

18

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA
MULHER

OBRIGATÓRIA

54

0

0

54

18

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO
IDOSO

OBRIGATÓRIA

54

0

0

54

18

PSICOMOTRICIDADE

OBRIGATÓRIA

36

18

0

54

18

36

0

0

36

36

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E OPTATIVA
INCLUSÃO
6º PERÍODO

Tipo de

Carga horária

Carga horária

DISCIPLINAS

participação

Teórica Prática Campo Total

à distância

FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA OBRIGATÓRIA
E TRAUMATOLOGIA

54

36

44

134

18

FISIOTERAPIA
NEUROFUNCIONAL

OBRIGATÓRIA

54

36

0

90

18

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

OBRIGATÓRIA

54

36

0

90

18

FUNDAMENT0S
SOCIOANTROPOLÓGICOS DA
SAÚDE

OBRIGATÓRIA

54

0

0

54

18

FUNDAMENTOS DE
ESTATÍSTICA E
EPIDEMIOLOGIA

OBRIGATÓRIA

54

0

0

54

18

7º PERÍODO

Tipo de

Carga horária

Carga horária

DISCIPLINAS

participação

Teórica Prática Campo Total

à distância

FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL

OBRIGATÓRIA

18

18

0

36

0

TÓPICOS ESPECIAIS EM
FISIOTERAPIA

OBRIGATÓRIA

36

0

0

36

36

FISIOTERAPIA
CARDIOVASCULAR

OBRIGATÓRIA

54

36

0

90

18
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FISIOTERAPIA EM DOR

OBRIGATÓRIA

54

0

0

54

18

FISIOTERAPIA ESPORTIVA

OBRIGATÓRIA

54

0

0

54

18

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA
CRIANÇA

OBRIGATÓRIA

54

36

44

134

18

ÓRTESES E PRÓTESES

OBRIGATÓRIA

54

0

0

54

18

8º PERÍODO

Tipo de

Carga horária

Carga horária

DISCIPLINAS

participação

Teórica Prática Campo Total

à distância

FISIOTERAPIA DO TRABALHO

OBRIGATÓRIA

36

0

0

36

0

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO
HOMEM

OBRIGATÓRIA

36

0

0

36

0

ÉTICA NA SAÚDE

OBRIGATÓRIA

36

0

0

36

36

FARMACOLOGIA APLICADA À OBRIGATÓRIA
SAÚDE

54

0

0

54

18

FISIOTERAPIA EM UTI

OBRIGATÓRIA

54

36

22

112

18

PROJETO DE TCC EM SAÚDE

OBRIGATÓRIA

18

36

0

54

18

FISIOTERAPIA CLÍNICA EM
ONCOLOGIA

ELETIVA G1

36

0

0

36

0

FISIOTERAPIA EM
REUMATOLOGIA

ELETIVA G1

36

0

0

36

0

TÓPICOS REGIONAIS EM
FISIOTERAPIA

ELETIVA G1

36

0

0

36

0

ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E
QUALIDADE DE VIDA

ELETIVA G1

36

0

0

36

36

COMUNICAÇÃO INTEGRADA
NA SAÚDE

ELETIVA G1

36

0

44

80

36

PSICOLOGIA DA SAÚDE

ELETIVA G1

36

0

0

36

36

9º PERÍODO

Tipo de

Carga horária

Carga horária

DISCIPLINAS

participação

Teórica Prática Campo Total

à distância
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PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO IFISIOTERAPIA

OBRIGATÓRIA

36

0

110

146

0

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO IIFISIOTERAPIA

OBRIGATÓRIA

36

0

110

146

0

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO IIIFISIOTERAPIA

OBRIGATÓRIA

36

0

110

146

0

10º PERÍODO

Tipo de

Carga horária

Carga horária

DISCIPLINAS

participação

Teórica Prática Campo Total

à distância

TCC EM SAÚDE

OBRIGATÓRIA

18

36

0

54

18

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO IVFISIOTERAPIA

OBRIGATÓRIA

36

0

110

146

0

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO VFISIOTERAPIA

OBRIGATÓRIA

36

0

110

146

0

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO VIFISIOTERAPIA

OBRIGATÓRIA

36

0

110

146

0

Resumo das cargas horárias mínimas
exigidas

Teórica Prática

Disciplinas obrigatórias

2.214

666

Estágio supervisionado

216

0

Campo

%

198 3.078 74,35
660

Disciplinas eletivas
Atividades acadêmicas complementares
Total do curso

876 21,16
36

0,87

150

3,62

4.140 100,00

Carga horária disciplinas optativas

Cargas horárias mínimas exigidas para
disciplinas eletivas

Total

36

Presencial

à distancia

Obrigatória

ELETIVA G1

0

36

36

Total de Eletivas Obrigatório

0

36

36

-
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Carga horária à distância do currículo

Horas

%

792

20,00

O Curso de Fisioterapia da FESV apresenta suas disciplinas distribuídas em dez semestres e tem
uma carga horária total de 4140 horas-relógio (1 hora = 60 minutos), referentes a 52 disciplinas
obrigatórias, a disciplina Tópicos em libras surdez e inclusão (36 horas) é a disciplina optativa,
com 6 disciplinas eletivas disponíveis o aluno deverá cumprir (36 horas) de disciplinas eletivas
e 150 horas de atividades complementares. Das 3078 horas de disciplinas obrigatórias, 2214
(53,48 %) são teóricas, 666 (16,09 %) são práticas e 792 horas (20 %) são créditos online. Ao
estágio supervisionado são dedicadas 876 horas (21,16 %) horas.
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