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1 CONTEXTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO CURSO 

 

1.1 Histórico e contextualização do  IES  

 

A Faculdade de Medicina Estácio de juazeiro do Norte (Estácio FMJ) foi 

criada a partir da necessidade de investimento na formação de médicos capazes de 

atender à demanda do novo modelo de atenção à saúde, preconizado pelo 

Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, direcionado 

para a integralidade da atenção à saúde, nos anos subsequentes a construção do 

Sistema Único de saúde (SUS), no Estado. Essa nova concepção exigia uma melhor 

distribuição territorial do profissional médico, ou seja, a sua fixação mais próxima da 

população, onde fosse possível desenvolver ações de promoção da saúde, 

prevenção e cura de doenças e a reabilitação do paciente. 

No caso específico da Região do Cariri, já era evidente e registrada 

oficialmente desde 1968, a carência de uma instituição de formação médica, quando 

foi publicada a Lei Municipal nº 330, de 26 de setembro de 1968, criando a FMJ que, 

no entanto, levou mais de 30 anos para ser de fato implantada. Outra evidência 

dessa carência foi demonstrada pelo grande contingente de candidatos inscritos no 

vestibular da FMJ, apresentando um percentual de mais de 90% de candidatos da 

Região Nordeste. Essa demanda pode ser justificada pela posição geográfica do 

Cariri, que abriga uma área conhecida como CRAJUBAR (acrônimo das suas 

maiores cidades: Crato, Juazeiro e Barbalha), aproximadamente equidistante, em 

torno de 600 quilômetros, de todas as capitais da Região Nordeste. 

O médico barbalhense radicado em Juazeiro do Norte José Mauro Castelo 

Branco Sampaio foi o grande idealizador da FMJ. Duas vezes prefeito de Juazeiro, 

com um intervalo de quase 30 anos entre suas gestões, manteve um aguerrido 

espírito de luta na busca da realização do sonho de formar médicos com perfil 

adequado para as necessidades da região. Em companhia do médico Ernani 

Vitorino Aboim, grande colaborador logístico, peregrinou em diversas instâncias 

públicas, municipais, estaduais e federais na tentativa de realizar o intento. Ressalte-

se, porém, que o primeiro apoio veio do setor privado, mais precisamente da 

Sociedade de Ensino Superior do Ceará (SESCE). 

A SESCE, com sede e foro na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, foi 

criada em 08 de julho de 1996 e seu maior objetivo é manter cursos de nível 
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superior – graduação, tecnológicos, sequenciais, pós-graduação e extensão – 

contribuindo para a formação de novos profissionais e/ou para o aprimoramento do 

conhecimento daqueles já atuantes no mercado. Tem o compromisso com o saber 

de transformação, com a cidadania, com o Ceará e seu destino. E o seu 

compromisso se cumpre pela oferta de cursos relacionados à conjuntura e a seus 

desdobramentos, trabalhando com o rompimento de formas ultrapassadas de 

organização, de produção e troca de conhecimentos. O perfil dos profissionais que 

deseja formar obedece a esta realidade. Dessa forma, a Faculdade de Medicina 

idealizada por Mauro Sampaio e Ernani Aboim se apresentava compatível com o 

objetivo da SESCE, que assumiu o desafio de implantar a segunda Faculdade de 

Medicina do Ceará. A primeira foi fundada em 1944, em Fortaleza, e posteriormente 

federalizada com a criação da Universidade Federal do Ceará. 

O médico e almirante juazeirense Dr. Ernani Vitorino Aboim Silva, com 

competência e determinação. Assessorado pelos doutores Jayme José Gouveia e 

Rosa da Rocha Viana Castelar Pinheiro, deu os primeiros passos na elaboração do 

Projeto inicial da FMJ que, posteriormente, foi revisto e aprimorado pelo Conselho 

Consultivo. 

No Ceará, a perspectiva de implantação de mais um curso de medicina (à 

época só havia o Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em 

Fortaleza) gerou opiniões tanto contrárias quanto favoráveis. Os que não 

concordavam com a implantação da FMJ pautavam seu discurso na polêmica 

questão do público versus o privado. Aqueles com opinião favorável 

fundamentavam-se na análise de que a qualidade da atenção primária à saúde, 

através da atuação das equipes do Programa Saúde da Família, estratégia estadual 

de organização de um novo e mais justo modelo de atenção à saúde, estava 

melhorando muito lentamente, provavelmente pela deficiência de médicos com perfil 

adequado para atuar na Atenção Primária à Saúde (APS). Além disso, a perspectiva 

de um curso de medicina no interior poderia contribuir para um melhor equilíbrio na 

distribuição de médicos em todo o estado. 

No Ceará, ao final da década de 90, havia uma grande concentração de 

médicos na capital, na relação de 01 médico para cada 500 habitantes, enquanto no 

interior a relação era de 01 médico para cada 4.500 habitantes (informação não 

oficial, oferecida ao Conselho Regional de Medicina, em 1998, pelo médico Antônio 

Carlyle Holanda Lavor, CRM 590). 
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Dessa forma, por ocasião da análise do projeto do curso pelo Conselho 

Estadual de Saúde (CESAU), as argumentações do Conselheiro Antônio Carlyle 

Holanda Lavor foram decisivas para que o projeto não fosse sumariamente 

desaprovado. Reconhecido por sua grande contribuição para a melhoria da saúde 

do povo cearense, o Dr. Carlyle Lavor considerou a luta de décadas por um sistema 

de saúde abrangente, equânime, participativo e justo, ressaltando as conquistas 

alcançadas no âmbito do SUS e a busca incessante pela consolidação de suas 

diretrizes e princípios. Relembrou o esforço do Estado do Ceará na construção do 

acesso universal ao serviço de saúde para todos os cearenses e os exemplos 

legados ao país, que contribuíram para a implantação do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde e da Estratégia de Saúde da Família. 

Argumentava, ainda, o Dr. Carlyle que, apesar da boa aceitação da 

estratégia pelos gestores municipais, as dificuldades operacionais logo surgiriam, 

principalmente pela deficiência no mercado de profissionais médicos capacitados 

para a condução do novo modelo de atenção. Além disso, a concentração desses 

profissionais nos grandes centros urbanos representava e representaria outro 

obstáculo para a garantia da descentralização do serviço de saúde. Seria pertinente, 

portanto, a criação de um curso sediado no interior do estado, com o projeto de 

formar médicos com uma compreensão peculiar do homem e do mundo e 

familiarizados com o contexto apresentado pela necessidade do sistema de saúde. 

O projeto foi apresentado ao CESAU, sendo então aprovado e logo em 

seguida autorizado pelo Ministério da Educação. Assim, o Curso de Medicina da 

FMJ atendia às recomendações para a formação de recursos humanos para a 

saúde e teve início no dia 25 de outubro de 2000, sob a direção do Professor Doutor 

José Afonso Bruno, com uma turma de 50 alunos e um quadro docente de 15 

professores. 

A Faculdade de Medicina de juazeiro do Norte (FMJ) foi criada através da 

Lei Municipal n° 2.315 de 12/08/98, sendo, em seguida, aprovada pelo Conselho 

Estadual de Saúde e autorizada pelo Ministério de Educação, através da Portaria nº 

1.337 de 24 de agosto de 2000. Em 2008, a FMJ foi incorporada à Estácio 

Participações e teve a alteração de denominação através da Portaria Nº 1.925 de 

19/11/2010, da Secretaria de Educação Superior. Em 2010, a FMJ passa a ser 

Mantida da IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental LTDA, 

através da Portaria nº 1.925 de 19 de novembro de 2010, e passa a ser chamada de 
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FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE – ESTÁCIO 

FMJ. 

A Faculdade de Medicina Estácio de juazeiro do Norte (Estácio FMJ) está 

situada na avenida Tenente Raimundo Rocha, nº 515, bairro Planalto, CEP: 

63040360, Juazeiro do Norte – Ceará, está credenciada pela Portaria MEC nº 1.337 

de 24 de agosto de 2000 DOU 165 e Seção 1 Página 51 de 25 de agosto de 2000 e 

tem como missão da IES “Educar para transformar: Integrar academia e gestão para 

oferecer uma educação transformadora ao maior número de pessoas, criando 

impacto positivo para a sociedade e integrar, na sua circunvizinhança, os aspectos 

científicos, culturais, técnicos e filosóficos, formando profissionais generalistas 

competentes, imbuídos de espírito ético e humanístico, cientes de sua 

responsabilidade social no atendimento às demandas das necessidades básicas da 

população e de inovação para o desenvolvimento do País”. 

Seguindo o projeto de desenvolvimento institucional a Estácio FMJ começou  

a ofertar os cursos de Farmácia, autorizado pela Portaria Ministerial nº 107, de 13 de 

junho de 2011 DOU 113 Seção 1 página 10 de 14 de junho de 2011 e reconhecido 

pela Portaria Ministerial nº 252, de 30 de junho de 2016 DOU 125 Seção 1 página 41 

de 01 de junho de 2016; o curso de Fisioterapia, autorizado pela Portaria Ministerial 

nº 318, de 02 de agosto de 2011 DOU 149 Seção 1 Página 31 de 04 de agoato de 

2011 e o curso de Enfermagem, autorizado pela Portaria Ministerial nº 246, de 31 de 

maio de 2013 DOU 104 Seção 1 Página 15 de 03 de junho de 2013. 

 

1.2 Inserção regional 

 

A Estácio FMJ está localizada na cidade de Juazeiro do Norte, cidade do 

extremo sul do Estado do Ceará, no chamado Vale do Cariri, distante cerca de 560 

km de Fortaleza, pela BR 116. Juazeiro do Norte é a maior cidade do interior 

cearense e uma das principais cidades da região Nordeste. No Cariri cearense, em 

29 de junho de 2009, foi criada a Região Metropolitana do Cariri-RMC, que surgiu a 

partir da conurbação entre os municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, 

denominada Crajubar. Somando-se a eles, foram incluídas nessa RMC as cidades 

situadas no Cariri Cearense: Caririaçu, Farias Brito, Missão Velha, Jardim, Nova 

Olinda e Santana do Cariri. 
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As cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha – Triângulo CRAJUBAR - 

distam apenas 10 km entre elas, e estão equidistantes 500 a 600 km das capitais 

nordestinas, caracterizando um importante centro geográfico e de desenvolvimento 

do nordeste brasileiro. 

 

Figura 1 - Posição de do município de Juazeiro do Norte em relação às 
demais capitais do Nordeste 

 
 

O Setor terciário é o principal setor da economia juazeirense, respondendo 

por 69,6% do PIB municipal, destaca-se tanto no varejo quanto no atacado, atraindo 

compradores de municípios e estados vizinhos, devido à sua condição de centro 

regional. 

Dados mais recentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2009), mostram a Região Metropolitana do 

Cariri (RMC), possui hoje uma população estimada de 560.325 habitantes. 

O Cariri é considerado uma região geoeconômica que ocupa a porção 

meridional do Ceará. Limita-se com os Estados do Pernambuco, Piauí e Paraíba, 

situando-se no centro da Região Nordeste do Brasil, possuindo, assim, uma posição 
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estratégica em virtude da equidistância e de suas relações com os centros mais 

dinâmicos da Região (Tabela 01) O Cariri nasceu e se desenvolveu dentro da 

perspectiva de centro de uma área que, antes de pertencer aos estados, sempre se 

viu como uma unidade histórico-cultural-econômica centrada na Chapada do Araripe 

que a distinguia das demais. 

 

Tabela 1 - Distâncias da cidade de Juazeiro 
do Norte (principal cidade do Cariri 
Cearense) para as capitais nordestinas 

CAPITAL         DISTÂNCIA 

(km) 

              Aracaju 702 

              Fortaleza 528 

              João Pessoa 631 

              Maceió 757 

              Natal 648 

              Recife 658 

              Salvador 866 

              São Luís 1029 

              Teresina 593 

                                Fonte: Geomapas (1996). 

 

Reconhecida como polo da cultura cearense, o Cariri é rico na diversidade 

de manifestações socioculturais, merecendo destaque as danças (reisado e 

maneiro-pau), as artes plásticas, (esculturas, pinturas e xilogravuras), a religiosidade 

expressiva pela devoção ao Padre Cícero que traz ao Juazeiro milhares de romeiros 

anualmente, bem como a música e a leitura de cordel. É uma região econômica de 

inspiração agrícola, com um suporte comum: a cana-de-açúcar. Não obstante 

desponta no cenário nacional como grande polo produtor de mel, a partir da 

apicultura (a cidade de Juazeiro do Norte tem sua economia ainda mais 

incrementada pelo comércio fomentado pelo turismo religioso, sendo um núcleo de 

forte migração no Cariri cearense). 

A posição estratégica da região a transforma num importante polo comercial 

do Nordeste, com fácil acesso a um mercado de mais de 40 milhões de 



11 
 

consumidores. A característica de ser “Centro do Nordeste” apresenta o Cariri como 

núcleo potencial de atendimento às demandas de educação profissional da região e 

das regiões circunvizinhas. 

A educação formal envolvendo a família e as instituições de ensino 

constroem os valores e princípios éticos e proporciona o conhecimento básico e 

especializado necessários ao crescimento individual na vida pessoal, social e 

produtiva dos indivíduos. 

A educação profissional permite aos indivíduos as condições para o acesso 

ao emprego e às oportunidades proporcionadas pelo desenvolvimento, ao mesmo 

tempo em que eleva a produtividade e a eficiência do sistema. Está direcionada para 

o atendimento das demandas presentes no mercado, para as demandas futuras 

decorrentes deste e da implantação de empreendimentos incentivados pelas 

políticas públicas e da promoção de habilidades e talentos de aplicação em múltiplas 

oportunidades de emprego e trabalho, tendo como base a disseminação da cultura 

empreendedora. 

Percebe-se, no Cariri, o esforço que é despendido na educação de 

profissionais para suprir a carência de conhecimentos e habilidades necessários à 

gestão das organizações nesse cenário projetado. 

A Estácio FMJ, por sua atuação na área educacional, se insere no projeto de 

desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará e seguindo a tendência evolutiva 

local, planeja ampliar a oferta de vagas e programas voltados para a demanda em 

saúde da Região.  

É uma das instituições fundadoras do Polo de Educação Permanente em 

Saúde do Cariri, com sede no Crato-CE e faz parte da RENASF – Rede Nordeste de 

Formação em Saúde da Família, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz–

Fiocruz e com outras Instituições de Ensino Superior da Região Nordeste, 

objetivando manter um processo de educação permanente, com produção de 

conhecimento científico, tecnológico e de inovação na área de Saúde da Família na 

Região Nordeste. 

Devido ao fato da Estácio FMJ ter sido a pioneira no ensino privado de 

medicina no interior cearense, conseguir captar alunos de diferentes estados, primar 

por um ensino de alta qualidade com docentes qualificados e com êxito no mercado 

de trabalho ela conseguiu a visibilidade necessária para instituição de educação com 

foco em saúde em todo o nordeste brasileiro. 
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Sabemos que uma instituição do nosso porte, cujo crescimento se mostra 

significativo, tem como contrapartida uma responsabilidade cada vez maior perante 

toda a sociedade e seus múltiplos stakeholders. 

No Relatório de Sustentabilidade 2014, elaborado com a metodologia da 

Global Reporting Initiative (GRI), já utilizada no relato do ano de 2013, foram 

apresentados as lições consolidadas da nossa trajetória rumo a uma organização 

que sabe equilibrar metas corporativas e a qualidade da educação para um número 

cada vez maior de estudantes, sem perder o foco na sustentabilidade e o 

preservação do meio ambiente. 

O conteúdo do relatório é direcionado aos principais públicos de 

relacionamento da instituição (docentes, alunos atuais e egressos, colaboradores, 

imprensa, investidores e a sociedade civil). 

A definição de conteúdo levou em conta os temas materiais da organização. 

Foram observadas as diretrizes G4 da Global Reporting Initiative para reporte de 

indicadores de gestão, desempenho ambiental, social e econômico e seus impactos. 

Então, diante deste cenário. a sustentabilidade é percebida como um 

importante atributo de nossa marca. Como a nossa missão, Educar para 

Transformar, ela dá sentido a nossa estratégia e à nossa gestão, está no nosso dia 

a dia, e nos conceitos e exemplos que transmitimos a nossos alunos. 

Atualmente, a Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (FMJ) 

possui quatro cursos de graduação presenciais (Enfermagem, Farmácia Fisioterapia 

e Medicina) que objetivam capacitar profissionais para as instituições e serviços de 

saúde, que alavancam o crescimento da Região Nordeste e Caririense e 22 cursos 

de graduação na modalidade de Educação à Distância. Conta ainda com cursos de 

pós-graduação presenciais e à distância. Todos estes cursos tem seus pressupostos 

baseados nos contextos educacional, de natureza econômica, social, cultural e 

ambiental. 

 

1.3 Pressupostos e Princípios Pedagógicos da IES 

 

A identidade institucional foi sendo construída ao longo da história da IES e 

são expressas nos pressupostos filosóficos, psicopedagógicos e didático-

metodológicos que norteiam sua prática pedagógica. 
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O ser humano, visto como sujeito ativo na educação deve inserir-se no 

contexto socioeconômico, cultural, político e histórico na região onde vive. Acredita-

se que dessa maneira cria-se uma dimensão ativa, criadora e renovadora para 

conseguir o objetivo proposto, através de  sua interação com os outros seres e com 

o meio, produzindo assim o  conhecimento desejado. A IES entende que o 

conhecimento é o produto desta interação social e compreende que seu papel é 

trabalhar o conhecimento na perspectiva da sua produção e preservação, 

colocando-as a serviço da sociedade. 

Dessa forma, a IES entende a necessidade de promover a participação dos 

indivíduos como sujeitos da sociedade, da cultura e da história, priorizando a 

autonomia, a problematização e a conscientização de todos os valores sociais, 

econômicos e políticos na região do Brasil onde está inserida. 

Compreendendo a aprendizagem como um processo eminentemente social, 

como um processo ativo e integral do sujeito na construção do conhecimento, no 

qual se destaca a influência da cultura e das relações sociais, a IES considera o 

aluno como sujeito de seu processo educativo, buscando implementar um fazer 

pedagógico comprometido com o processo de construção e reconstrução do 

conhecimento, com as dimensões social e afetiva, com o relacionamento teoria e 

prática e com a contextualização dos saberes. 

Em articulação com esses pressupostos, são considerados na organização 

dos cursos, os eixos estruturais “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a 

viver, aprender a ser“, encaminhados pela UNESCO. 

Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam 

construídas processualmente, o que implica na adoção de métodos de ensino que 

envolvam práticas de ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a concepção curricular 

privilegia uma abordagem metodológica que traz para o lugar central da formação as 

práticas e a reflexão sobre elas. 

Privilegia-se ainda a adoção de metodologias ativas, coerentes com os 

objetivos e os conteúdos de ensino e que considerem a experiência concreta do 

estudante como ponto de partida do trabalho pedagógico. 

Busca-se, então, promover ações pedagógicas que articulem os saberes e 

as práticas, vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da 

solidariedade e do espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das 

necessidades da comunidade regional e local. 
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O ensino tem sido entendido como um processo que visa associar a 

construção do conhecimento à crítica ao conhecimento produzido, num processo 

contínuo e articulado. Assim, ele é concebido como um processo de investigação do 

conhecimento, e não como um processo que se limita à transmissão de conteúdos; 

como uma prática voltada para a construção da progressiva autonomia do aluno na 

busca do domínio científico e profissional de um determinado campo do 

conhecimento. O processo de ensino visa, em última instância, ao desenvolvimento 

das capacidades cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida social e 

profissional. Ensinar é um processo intencional e sistemático, direcionado para o 

desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos. Tem um caráter 

bilateral, já que combina a atividade do professor com a do aluno. 

A atuação do professor é vista como inseparável das condições sociais, 

culturais e emocionais dos alunos. Nesse sentido, ela busca referência na realidade 

dos alunos. O ensino, assim, é compreendido como uma prática concretamente 

situada, voltada para a aprendizagem de alunos determinados, com características 

socioculturais específicas. 

 A política das Instituições de Ensino Superior para o ensino de Graduação 

está orientada para o enfrentamento da realidade social, buscando disponibilizar 

oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da população, 

independentemente da origem econômica, racial e cultural, oferecendo uma 

formação generalista, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na 

resolução de problemas do cotidiano. 

 Nessa perspectiva, o curso de Graduação de Fisioterapia, orientado pelo 

seu projeto pedagógico e com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

Fisioterapia, pretende favorecer a formação de profissionais com uma visão ampla e 

crítica da realidade local e regional, onde o curso de Fisioterapia estiver inserido, 

objetivando a articulação entre a Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, 

integrando as três vertentes que compõem o conhecimento: socialização, produção 

e diálogo com a sociedade. 
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2 CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

O Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do 

Norte (Estácio FMJ) foi criado a partir da necessidade de investimento na formação 

de fisioterapeutas  capazes de atender à demanda do novo modelo de atenção à 

saúde, preconizado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado 

do Ceará, direcionado para a integralidade da atenção à saúde.  

A Estácio FMJ propôs o curso de Fisioterapia com foco na formação de 

profissionais fisioterapeutas que atendam as demandas levantadas pelas novas 

Diretrizes Curriculares e que possam trabalhar em cidades próximas, dando a esta 

população uma assistência fisioterapêutica, com ênfase em áreas prioritárias ao 

interior do Estado, como fisioterapia na saúde da família, fisioterapia na saúde da 

mulher e da criança, assim como a fisioterapia em traumato- ortopedia, respiratória e 

fisioterapia neurológica. 

A região do Cariri se destaca por apresentar grande desenvolvimento no 

Estado e neste sentido, faz-se necessário que todas estas áreas do conhecimento 

acompanhem este crescimento socioeconômico-cultural, fato que vai viabilizar o 

aporte de vários projetos que tenham, no seu bojo, mais benefícios para a 

sociedade. 

Atualmente o número de Hospitais, postos e centros de saúde (Tabela 02), 

indústrias, unidades hospitalares e clínicas, e faculdades, fazendo-se também 

necessária à criação do Curso de Fisioterapia para beneficiar e ampliar o quadro de 

profissionais de saúde para atendimento da crescente população desta região.  

 

Tabela 2 - números referentes à cobertura dos serviços de 
saúde na região de CRAJUBAR 

MUNICÍPIOS N° DE UBS Hospitais Policlínicas 

JUAZEIRO DO 
NORTE 

52 6 1 

CRATO 19 5 4 

BARBALHA 19 3 1 

    Fonte: (CNES, 2015). 
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Outro ponto importante é que os outros dados, não expressos aqui, 

consideram a não cobertura total de equipes de saúde na organização da Atenção 

Básica nos municípios. Apesar de se apresentarem com crescimento da oferta de 

serviços, as cidades mais importantes do Cariri não representam, em termos de 

cobertura nos diversos níveis de atenção à Saúde, a realidade da grande maioria 

das cidades da região, que tem índices ainda menores. Cabe destacar, que na 

região do Cariri, o serviço de saúde ainda é deficiente e, mais particularmente de 

estruturas e de pessoal formado em Fisioterapia. 

Outro dado também relevante para região é a criação, em Juazeiro do Norte, 

do Hospital Regional do Cariri (HRC), orçado em R$ 44 milhões. Que entrou em 

funcionamento em 2010. O HRC tem uma área de abrangência de 150 quilômetros, 

em média, o que serve para desafogar os hospitais de Fortaleza que atualmente 

recebem pacientes de todo o estado. 

Assim, por toda a ampliação desse complexo gerador de múltiplas melhorais 

para essa região, torna-se representativo formar profissionais da área da saúde não 

só para RMC, mas para as regiões vizinhas, e o profissional de fisioterapia merece 

ser incluso na formação de profissionais da saúde já bem solidificada aqui, 

enfermeiros, farmacêuticos, médicos, educadores físicos, etc. É importante ressaltar 

que cresce a cada ano o número de alunos que concluem o Ensino Médio na região 

do Cariri, o que faz aumentar a pressão da demanda por Cursos Superiores 

oferecidos na região.  

Segundo dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

Censo Demográfico 2008, a população estimada, residente por idade e sexo, dos 

municípios da região do Cariri correspondeu neste período a 908.713 habitantes, 

sendo 195.682 jovens na faixa etária dos 15 aos 24 anos, com um grau de 

escolaridade maior do que as gerações anteriores devido ao esforço dispendioso 

pelos governos federal, estadual e municipal no sentido de melhorar a educação dos 

brasileiros.  

Dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

mostram que a Região Metropolitana do Cariri (RMC) possui hoje uma população 

estimada de 623.333 habitantes. A região metropolitana surgiu a partir da 

conurbação entre os municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, 

denominada Crajubar. Somando-se a eles, foram incluídas as cidades limítrofes 

situadas no Cariri cearense: Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova 
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Olinda e Santana do Cariri que foram somadas aos municípios Aurora e Granjeiro 

formando o Polo de Inovação do Cariri (INDI, 2014). No censo escolar de 2009 para 

o ensino médio estas cidades contribuiram isoladamente com o seguinte 

quantitativo de alunos; Juazeiro do Norte (11.040), Crato (6.920), Barbalha (2.501), 

Caririaçu (1.316), Missão Velha (1.331), Jardim (1.684), Farias Brito (1.183) e Nova 

Olinda (678) e Santana do Cariri (898), somando um total de 27.551 alunos no 

ensino médio, sendo 20.461 pertencentes à Região Crajuba. Neste censo não foram 

incluídos alunos da Educação de Jovens e Adultos Semi-Presencial. 

A partir da nova realidade, faz-se necessário o profissional da fisioterapia 

capaz de atuar no campo de atuação do mesmo na prevenção, cura ou reabilitação 

da capacidade física das pessoas, em qualquer idade, sempre buscando ofertar 

qualidade de vida e melhorar a autoestima dos pacientes. Neste sentido, há 

necessidade permanente de identificar novos conhecimentos e habilidades 

relacionados diretamente à prática profissional já descrita,  os quais devem ser 

utilizados como subsídios  intermediários e básicos  para elaboração do projeto 

pedagógico adequado à realidade das diversas regiões no Território Brasileiro. 

A inserção profissional do (a) fisioterapeuta está voltado para promoção do 

bem estar, manutenção, prevenção, tratamento e reabilitação do paciente. Com um 

campo de atução amplo, o trabalho vai além das áreas já bem estabelecidas como 

traumato-ortopedia, neurológica, respiratória e desportiva o mercado se abre em 

novas áreas como gineco-obstetrícia, dermatologia funcional e estética, geriatria e 

fisioterapia pericial, entre outros campos da atividade profissional. 

Na atenção Primária à Saúde, o Ministério da Saúde criou os Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família - NASF, com a Portaria GM nº 154, de 24 de Janeiro de 

2008, republicada em 04 de Março de 2008, apresentando duas modalidades de 

NASF: o NASF 1 que deverá ser vinculado a no mínimo de 08 a 20 Equipes de 

Estratégia de Saúde da Família, e o NASF 2, que deverá ser vinculado a no mínimo 

03 Equipes Saúde da Família. Todos os NASFs devem ser compostos por 

profissionais de nível superior de ocupações não coincidentes, entre estas o 

Fisioterapeuta, para atuar em nove áreas estratégicas, sendo uma delas, a 

assistência primária à saúde. 

O projeto pedagógico  do Curso de Fisioterapia em todo Brasil, vem sendo 

aprimorado ao longo do tempo estando  em conformidade com a Resolução 

CNE/CES n º 2, de 19 de fevereiro de 2002 (Conselho Nacional de Educação e a 
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Câmara de Educação Superior, 2002), que estabelece um perfil generalista para o 

profissional fisioterapeuta. 

 

2.1 Missão do Curso 

 

 O curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte – 

Estácio FMJ, 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 prevenção, promoção e 

recuperação de saúde funcional de órgãos e sistemas, tanto em nível individual 

quanto coletivo, com competências e habilidades para o pleno exercício da 

profissão, conforme determina a Resolução Resolução CNE/CES nº 4, de 19 de 

fevereiro de 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3 OBJETIVOS DO CURSO 

 

3.1 Objetivo geral 

 

A formação do Fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 

habilidades gerais:  

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

profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, 

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

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

contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar 

criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os 

mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos 

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

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

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

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

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

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

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

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

científicas; 

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

manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com 

outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve 

comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo 

menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;  

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

saúde deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em 

vista o bem estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, 

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

gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 



20 
 

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

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

dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar 

aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe 

de saúde; e 

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

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

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 

profissionais, mas proporcionando condições para que haja beneficio mútuo entre os 

futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e 

desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação 

através de redes nacionais e internacionais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Em consonância com o proposto na Resolução Resolução CNE/CES nº 4, 

de 19 de fevereiro de 2002, o Fisioterapeuta egresso das IES  terão uma formação 

generalista, crítica e reflexiva, estando capacitado a atuar em todos os níveis de 

atenção a saúde e possuindo ao final do curso conhecimentos e habilidades 

esoecíficas para: 

I - respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional;  

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

programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da 

saúde, sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e 

valorizando-o;  

III - atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e 

transdisciplinarmente com extrema produtividade na promoção da saúde baseado 

na convicção científica, de cidadania e de ética;  

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

forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;  
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V - contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida 

das pessoas, famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias éticas, 

políticas, sociais, econômicas, ambientais e biológicas;  

VI - realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente colhendo 

dados, solicitando, executando e interpretando exames propedêuticos e 

complementares que permitam elaborar um diagnóstico cinético-funcional, para 

eleger e quantificar as intervenções e condutas fisioterapêuticas apropriadas, 

objetivando tratar as disfunções no campo da Fisioterapia, em toda sua extensão e 

complexidade, estabelecendo prognóstico, reavaliando condutas e decidindo pela 

alta fisioterapêutica;  

VII - elaborar criticamente o diagnóstico cinético funcional e a intervenção 

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

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

fisioterapeuta, sendo capaz de intervir nas diversas áreas onde sua atuação 

profissional seja necessária;  

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

entendendo-a como uma forma de participação e contribuição social;  

IX - desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de 

serviços de saúde públicos ou privados, além de assessorar, prestar consultorias e 

auditorias no âmbito de sua competência profissional;  

X - emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios;  

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

familiares sobre o processo terapêutico;  

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

profissionais de saúde e o público em geral;  

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

relacionando e estabelecendo um nível de cooperação com os demais membros da 

equipe de saúde;  

XIV - manter controle sobre à eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes 

à atuação fisioterapêutica garantindo sua qualidade e segurança;  

XV - conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de 

trabalhos acadêmicos e científicos;  

XVI - conhecer os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da 

Fisioterapia;  
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XVII - seus diferentes modelos de intervenção. 
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4 PERFIL PROFISSIONAL 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 idéia 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, e 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: 

a) 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. 
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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; 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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 (eletrofototermoterapia), 

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.  

e) 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 
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os aspectos bio-psico-sociais, políticos, econômicos e culturais na preservação e 

recuperação da saúde, com responsabilidade social. 

Para que estas atividades sejam realizadas pelo Fisioterapeuta Generalista, 

faz-se necessário que o mesmo tenha uma formação perfeitamente adequada para 

que exista, nestas atuações, um perfil voltado aos ditames do saber científico. Para 

tanto, esta formação deverá ser bastante diversificada e deve contemplar 

conhecimentos nas Áreas das Ciências da Saúde, Humanas, Sociais e Exatas. Este 

fato confere ao fisioterapeuta uma capacidade de análise global e não meramente 

reducionista, das questões pertinentes ao seu âmbito de ação. Sua formação deverá 

garantir autonomia e capacidade de responder rapidamente às demandas sociais. 

Além disso, a formação do Egresso deverá contemplar as necessidades 

sociais da saúde, a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e 

hierarquizado de referência e contra-referência e o trabalho em equipe, com ênfase 

no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Deverá estar apto a desenvolver ações de prevenção de doenças, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto 

coletivo, com vistas a assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e 

contínua com as demais instâncias do Sistema de Saúde; ser capaz de pensar 

criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os 

mesmos; realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos 

princípios da ética/bioética. 
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5 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa que constam 

no PDI da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – Estácio-FMJ já 

estão implementadas no âmbito do curso de graduação em Fisioterapia. 

As atividades preconizadas no Curso de Fisioterapia das Intituições de 

Ensino Superior têm como foco principal uma formação que busca 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 crítico, 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. 

Sua concepção tem como norte os princípios e fundamentos educacionais 

determinados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Fisioterapia (Resolução CNE/CES nº 4 de 19 de fevereiro de 2002). A base de sua 

estrutura consiste na tríade ensino- pesquisa-extensão, mantendo um processo 

dinâmico de atualização. 

 

5.1 Ensino 

 

Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão 

institucional democrática e de construir um projeto acadêmico-administrativo 

integrado, e ao mesmo tempo respeitando as suas regionalidades,  o curso de 

Fisioterapia realiza uma gestão coletiva e dialogada, com a participação dos 

diferentes membros da comunidade universitária que compõem o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE). 
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Desta maneira, o Curso de Fisioterapia possui em sua gestão organizacional 

a seguinte composição: Coordenação do Curso, Coordenação de Estágios e 

representante discente. Além disso, faz parte desta gestão, o Colegiado do Curso, 

responsáveis pela implementação das atualizações e  planejamento operacional do 

Curso junto com os professores que compõem o NDE, baseados no Projeto 

Pedagógico e de acordo com as Diretrizes do PDI da IES. 

A gestão acadêmica do curso, respeitando os princípios básicos que 

orientam a gestão institucional, busca promover a unidade acadêmica e pedagógica 

do curso, garantindo o mesmo padrão de qualidade para o ensino oferecido nos 

diferentes Campi da Estácio, mediante as estratégias desenvolvidas na região onde 

o curso está inserido. 

Esta equipe encontra-se integrada com os professores responsáveis pelas 

Disciplinas do curso, tornando todo o sistema administrativo-acadêmico aberto, em 

constante atualização com as informações oriundas dos professores e alunos, de 

todos os campi da Estácio onde existe o curso de Fisioterapia. 

A Coordenação de Atividade Acadêmica  Complementar (AAC) por sua vez, 

possui ampla integração com o corpo docente e discente, tendo a preocupação de 

integrar o aluno dentro do contexto pedagógico do curso, através de atividades 

como seminários, palestras, cursos de atualização, promovendo uma visão crítica 

sobre a realidade profissional que o corpo discente irá enfrentar ao fim do seu curso. 

A gestão do Curso busca ainda como compromissos básicos norteadores de 

suas ações, a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a busca 

constante da qualidade acadêmica. Para tanto, a estrutura acadêmico-administrativa 

planejada  favorece a agilidade e organicidade dos processos de gestão voltada 

para o cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais amplas de 

gestão propostas pela IES. 

 

5.2 Pesquisa e extensão 

 

O Núcleo de Pesquisa e Extensão - NUPE, criado pela Faculdade de 

Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – Estácio FMJ, tem como missão oferecer 

aos alunos e professores a possibilidade de participação em atividades acadêmicas 

no espaço científico e de extensão. Proporciona que alunos e professores realizem 

ações de pesquisa e extensão criando um diferencial na formação universitária, 
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oferecendo pari passu uma variedade de atividades complementares e 

extracurriculares. Nesta perspectiva, o NUPE está calcado nos quatro pilares 

apontados pela UNESCO para uma nova educação: 1) aprender a ser 

(desenvolvimento pessoal); 2) aprender a conviver (desenvolvimento social); 3) 

aprender a fazer (competência produtiva) e, 4) aprender a conhecer (competência 

cognitiva). 

Os principais objetivos do NUPE são: 

a) Estimular e apoiar a produção de conhecimento em todos os níveis de 

ensino e em todas as áreas do conhecimento; 

b) Desenvolver uma política de pesquisa em acordo com outras instâncias 

responsáveis pelo gerenciamento da pesquisa na Faculdade, como o 

nosso Comitê de Iniciação Científica; 

c) Desenvolver e ampliar programas de fomento de modo a atender às 

demandas das atividades de pesquisa já consolidadas e favorecer o 

surgimento de novas iniciativas; 

d) Apoiar, organizar e divulgar a produção científica na Faculdade; 

e) Divulgar oportunidades de financiamentos de pesquisa; 

f) Proporcionar ao pesquisador as informações necessárias para o 

encaminhamento de projetos aos órgãos de fomento; 

g) Proporcionar ao discente oportunidade de se integrar a projetos de 

pesquisa, visando a sua capacitação no fazer científico; 

h) Auxiliar a ampliação das relações entre à pesquisa da Faculdade e a 

Comunidade Externa. 

As atividades de pesquisa, sob responsabilidade do NUPE,  são 

coordenadas pela Professora Patrícia Gonçalves Pinheiro e se destacam com a 

realização de eventos científicos ao longo de todo o ano integrados aos demais 

cursos da área de saúde, abertos a toda a comunidade científica. Além disto, o 

apoio à participação em eventos técnico-científicos por docentes e discentes é uma 

realidade na Estácio FMJ, além da disponibilização de bolsas, através de editais 

anuais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), 

gerenciadas pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade. 

A Estácio FMJ fundamenta sua política institucional de Pesquisa, na 

Iniciação Científica e nas práticas investigativas a ela relacionadas, articulando-se 

com o Ensino e a Extensão. Compreende que os resultados devem ser divulgados 
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para a sociedade, sempre em consonância com os projetos pedagógicos dos 

cursos. Além de fortalecer, através da divulgação dos resultados, o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) é exigido como pré-requisito para a conclusão do curso 

de Fisioterapia, o que resulta na extensa produção acadêmica dos docentes e 

discentes da Estácio FMJ. 

Nesse sentido, sua Política de Pesquisa pauta-se na compreensão de que 

são necessários, ao desenvolvimento do espírito crítico, o incentivo a reflexividade 

constante e, particularmente, a religação de saberes na interface com a promoção 

da ética, da humanização e da responsabilidade social. 

A Estácio FMJ conta com financiamento próprio para projetos de pesquisa e 

bolsas de Iniciação Científica, por meio de editais anuais de processo seletivo. Além 

disso, no momento, a Estácio FMJ conta com dois financiamentos para projetos de 

pesquisa, ambos Coordenados pela Profa. Dra. Glauce Socorro de Barros Viana, 

Representante Institucional junto ao CNPq (RIC). Os seguintes projetos contam com 

a participação das Universidades Federal do Ceará e Federal do Piauí: 

a) Chamada MCTI/CNPq/Edital Universal 14/2014-Faixa C- até 

$120.000,00. Valor global concedido: $118.884,92. O convênio inclui 

ainda 1 bolsa de IC e 1 bolsa de AT. Título do Projeto:  Estudo dos 

efeitos neuroprotetores de Myracrodruon urundeuva (aroeira-do-sertão) 

e componentes bioativos em modelo experimental de doença de 

Parkinon: avaliações comportamental, neuroquímica e 

imunohistoquímica. 

b) Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico- FUNCAP; Chamada 07/2013- PPSUS-CE no valor global 

de $ 280.168,00. Título do Projeto: Estudo Farmacológico de Plantas 

Medicinais: Foco no potencial terapêutico para prevenção e tratamento 

de doenças do SNC e crônicas neurodegenerativas e sua aplicabilidade 

no SUS. 

Vários dos integrantes do Programa de IC da Estácio FMJ participam de 

Seminários e Congressos principalmente aqueles realizados no país como: Reunião 

Anual da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental 

(SBFTE); Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC); Reunião Anual 

da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNEC); Sociedade 

Brasileira de Plantas Medicinais (SBPM); Federação das Sociedades de Biologia 
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Experimental (FESBE). Além destas, outras são fórum de apresentação de trabalhos 

de pesquisa como é o caso das Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia onde são apresentados trabalhos sobre os efeitos 

antidiabéticos de plantas medicinais e de seus princípios ativos. 

Atualmente a Estácio FMJ conta com 43 projetos de Iniciação Científica, 

sendo que 5 são desenvolvidos por alunos do curso de Fisioterapia, listados abaixo: 

 

Tabela 1 - projetos de Iniciação Científica 
PROJETO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 
COORDENADOR 

DOCENTE 
DISCENTES VINCULADOS 

Análise dos efeitos da 
fisioterapia associada a 
musicoterapia em idosos 
institucionalizados 

Tereza Águida Costa do 
Nascimento 
 

Dálet da Silva Nascimento  
*Gessiliane Alves de 
Andrade  
Lucas Alves Ferreira  
Pedro Thierry Magalhães 
Lira 

Análise dos efeitos do método 
padovan em crianças com 
alterações neurológicas 

 Tereza Águida Costa do 
Nascimento 
 

Maria Isabelle das Neves 
Menezes  
Maria Natália das Neves 
Menezes  
Pollyana Soares Dias  
Samia Maria Ferreira Lopes 

Efeitos da terapia manipulativa 
de alta intensidade e baixa 
amplitude na coluna 
toracolombar no sistema 
nervoso 
Autônomo e seus reflexos no 
trato respiratório 

Luciana de Carvalho 
Pádua Cardoso  
 

Francisco Ney Turbano 
Izidro Filho  
Gessiliane Alves de 
Andrade  
Jéssika Ferreira Vieira  
Ruana Maria Carvalho 
Martins  
Tayane Rodrigues Lacerda 

Efeitos da terapia por realidade 
virtual no tratamento da doença 
de parkinson 

Albério Ambrósio  
 

Fernanda Domingos de 
Lima  
Gessiliane Alves de 
Andrade  
Jéssika Ferreira Vieira 

Impacto dos programas de 
controle da tuberculose 
pulmonar na taxa de incidência 
da doença no município de 
juazeiro do 
Norte – ceará 

Modesto Leite Rolim 
Neto 
 

Israel Maciel Bezerra  
Mikhael Ranier Leite 
Ramalho  
*Ruana Maria Carvalho 
Martins  
Tayane Rodrigues Lacerda 

Total: 5 projetos Total : 04 orientadores Total: 20 alunos  
*Alunos bolsistas PIBIC/IES  

 

Um dos desafios que se apresentam para as Instituições de Ensino Superior 

consiste na necessidade de apurar o seu desenvolvimento resultante da pesquisa. A 

incessante busca de um abrangente modelo que considere todas as variáveis, 
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inclusive aquelas com reduzida influência no resultado final, frequentemente 

abortam propostas utilizáveis em função da recusa do modelo em respeitar rigorosas 

premissas, nem sempre relevantes. A partir desta consideração nos dedicamos a 

desenvolver um procedimento voltado para avaliar as atividades de pesquisa em 

cursos de graduação da Estácio FMJ. O sistema desenvolvido faz uso de 

informações relativas à produção científica de seus docentes e orientações de 

trabalhos acadêmicos concluídos, ambos, em um determinado intervalo de tempo 

compatível com a natureza da atividade de pesquisa. No caso especifico, foi 

utilizado o ciclo de avaliação do MEC, atualmente de três anos. Trata-se de um 

procedimento informatizado para obtenção de informações no currículo Lattes de 

cada docente, a partir do qual se produzem dois indicadores: 

a) IPPGR3 (Índice de Produtividade em Pesquisa na Graduação por um 

período de 3 anos), associado à intensidade da produção científica e 

orientações acadêmicas do docente. 

b) NEP (Nível de Envolvimento em Pesquisa) que identifica o percentual de 

docentes de cada curso que apresenta alguma atividade de pesquisa. 

A combinação destes dois indicadores permite avaliar não só a intensidade 

da atividade de pesquisa, bem como seu grau de disseminação no respectivo curso 

ou Instituição. Estes indicadores fornecem informações objetivas e identificam a 

existência de grupos de pesquisadores com elevado potencial investigativo.  

Temos ainda a Semana de Iniciação Científica - Semana Estácio FMJ e o 

Seminário de Pesquisa da Universidade Estácio de Sá – UNESA, onde são 

apresentados os resultados da pesquisa – parciais ou conclusivos- através da 

apresentação do resumo do trabalho, por apresentação oral ou pôster. 

A Extensão, como uma das atividades da Faculdade, é também conduzida 

pelo NUPE e visa à ampliação e a articulação do ensino e da inserção da instituição 

em ações que se destinam, prioritariamente, à comunidade externa. As atividades 

de Extensão permitem a troca de saberes acadêmicos e populares, tendo como 

consequência a construção do conhecimento, pautado no “aqui” e “agora” do 

processo interacional circundados pela realidade local.  

As atividades de Extensão são realizadas com o envolvimento de alunos dos 

cursos de graduação de Fisioterapia sob a supervisão docente, como executores-

colaboradores nessas atividades. Dessa forma, a IES deverá:  

a) Fortalecer e ampliar um programa institucional de bolsas de Extensão;  
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b) Contribuir para a inclusão da Extensão, enquanto prática acadêmica, 

nos projetos pedagógicos dos cursos;  

c) Consolidar a indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e Extensão, 

efetivada em torno de programas e projetos construídos com base em 

critérios científicos, tecnológicos e em experiências comunitárias;  

d) Estimular atividades interdisciplinares e multidisciplinares nas atividades 

de Extensão; e 

e) Valorizar o intercâmbio com órgãos públicos e privados e agências não 

governamentais, articulando redes ou parcerias, sob a forma de 

convênios, consórcios ou outros termos jurídicos. 

As ações do âmbito da Extensão se caracterizam pela identificação dos 

eixos temáticos e da linha programática de acordo com as metas do Plano Nacional 

de Extensão do Ministério da Educação, do Projeto de Desenvolvimento Institucional 

da Estácio FMJ e na otimização do intercambio entre a IES e a sociedade.  

As propostas de Extensão estão baseadas nos seguintes eixos temáticos 

linhas programáticas do Plano Nacional de Extensão: 

a) Preservação e sustentabilidade do meio ambiente 

b) Desenvolvimento da cultura 

c) Promoção à saúde e a qualidade de vida 

d) Transferência de tecnologia apropriada 

e) Atenção integral a criança, adolescente, mulher adulto e idoso.  

f) Capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de 

políticas de saúde.  

As atividades de Extensão do NUPE da Estácio FMJ são regidas por um 

regulamento próprio e pelos editais de seleção dos projetos que ocorre anualmente. 

Atualmente, o curso conta com 11 projetos de Extensão: 

1- Escola de Postura Estácio FMJ  

Coordenador docente: Alessandro Ádamo Gonçalves Oliveira  

Coordenador Discente: Francisco Ney Turbano Izidro Filho + 5 alunos 

2- Cinesioterapia Laboral 

Coordenador Docente: Tereza Águida Costa do Nascimento                                                     

Coordenador Discente: Nara Raquel de S. Tavares +10 alunos 

3- Atuação da Fisioterapia Dermatofuncional no Tratamento do Pé 

Diabético  
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Coordenador Docente: Tereza Águida costa do Nascimento  

Coordenador Discente: Maria Alaíde Viana Lima + 6 alunos 

4- Cinesioterapia na Saúde do Idoso 

Coordenador Docente: Tereza Águida Costa do Nascimento  

Coordenador Discente: Maria Natália das Neves Menezes +16 alunos 

5- Ambulatório de Fisioterapia em Traumato-Ortopedia 

Coordenador Docente: Luciana de Carvalho Pádua Cardoso  

Coordenador Discente: Ana Vitória Araújo Freires Bezerra +10 alunos 

6- Ciclo Cardíaco 

Coordenador Docente: Galeno Jahnssen Bezerra de Menezes Ferreira  

Coordenador Discente: Lorena Lacerda Freire + 7 alunos 

7- Cinesaúde  

Coordenador Docente: Dr. Andre Alencar Suliano  

Coordenador Discente: Gilberlândio Roseno Oliveira + 1 alunos 

8- Arteterapia: na ambiência da oncologia pediátrica 

Coordenador Docente: Cícera Janielly de Matos Cassiano  

Coordenador Discente: Antônia Rosevania de M. Santos + 24 alunos 

9- Mobilização precoce em crianças com prematuridade 

Coordenador Docente: Yaskara Amorim Filgueiras  

Coordenador Discente: Victor Hugo Macedo + 4 alunos 

10-Fisioterapia na saúde do homem 

Coordenador Docente: Yaskara Amorim Filgueiras  

Coordenador Discente: Polliana Soares Dias + 5 alunos 

11-Agregue 

Coordenador Docente: Albério Ambrósio Cavalcante  

Coordenador Discente: Damiana Pereira de Souza +18 alunos 

Além das atividades expostas acima, o incentivo e apoio às Ligas 

acadêmicas é uma prática desde a fundação do curso de Medicina na Estácio FMJ, 

de modo que, atualmente, a IES conta com um número significante de Ligas 

atuantes que são responsáveis por diversas atividades técnico-científicas na 

Faculdade e fora dela. 
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O Curso de Fisioterapia da Estácio FMJ incentiva e apoia o excelente 

trabalho realizado pela Liga Acadêmica de Fisioterapia. Atualmente, Temos uma 

Liga ativa e devidamente cadastradas no NUPE: 

 

1. Liga Acadêmica de Fisioterapia em Traumato-Ortopedia - LAFTO 

 

5.3 Monitoria 

 

O Programa de Monitoria da Estácio FMJ visa inserir o aluno no processo de 

formação profissional, desenvolver habilidades para o ensino (descobrir vocação 

docente) e o enriquecimento da formação acadêmica. O objetivo da Monitoria é 

propiciar ao aluno oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira 

docente nas funções de Ensino, Pesquisa/Educação Investigativa e Extensão, 

possibilitando o conhecimento e a prática de atividades pedagógicas. O Programa 

busca a melhoria do processo ensino-aprendizagem e é um importante instrumento 

de apoio ao docente. 

Com a finalidade de amenizar as dificuldades demonstradas no processo 

ensino-aprendizagem, no cotidiano acadêmico, o curso de Fisioterapia oferece, aos 

discentes, a atividade de Monitoria em diversas disciplinas. 

A Monitoria, com regulamento específico, se constitui no conjunto de 

atividades relacionadas à prática da docência, visando ao aperfeiçoamento didático-

pedagógico do aluno, por meio do acompanhamento do professor da disciplina, para 

a qual o acadêmico foi selecionado.  Nesse sentido, a Monitoria constitui-se em uma 

oportunidade de crescimento acadêmico, pessoal e intelectual para o discente, além 

de proporcionar o aprofundamento do conhecimento específico em determinadas 

disciplinas. 

A partir do regulamento de Monitoria, compete ao monitor:  

a) Auxiliar o professor na condução de trabalhos práticos e na preparação 

de material didático e experimental, tanto em sala de aula como em 

laboratório; 

b) Auxiliar o professor na orientação dos alunos, para esclarecimento de 

dúvidas e/ou realização de exercícios, tanto em sala de aula como em 

laboratório; e 
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c) Cumprir carga horária semanal específica, em horário elaborado pelo 

Coordenador do Curso e que não conflite com suas obrigações 

discentes, em função das disciplinas em que estiver matriculado. 

A atividade de Monitoria é exercida por alunos da Fisioterapia que se 

submetem a processo seletivo, atendendo a Norma Interna da IES. A carga horária 

semanal destinada à monitoria é definida de acordo com a carga horária das 

disciplinas e do edital do processo seletivo. O professor auxilia o discente na 

condução de trabalhos práticos e na preparação de material didático e experimental, 

tanto em sala de aula como em laboratório bem como esclarecer dúvidas de seus 

colegas através da realização de exercícios. Atualmente, o curso de Fisioterapia 

conta com 34 monitores distribuídos em 14 disciplinas conforme quadro abaixo: 

 

               Tabela 2 - Levantamento do quadro de monitores 2014 – 2016 

PERÍODO Total de Disciplinas 
com Monitores 

TOTAL de Monitores 
do Período 

2014 – 2015 5 13 

2015 – 2016 8 21 

2016 – 2017 14 34 
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6 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

O curso de Fisioterapia obedece às Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ministério da Educação e Cultura e está organizado de modo a oferecer ao aluno 

referenciais teórico-práticos que colaborem na aquisição de competências 

cognitivas, habilidades e atitudes e que promovam o seu pleno desenvolvimento 

como pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.  

O currículo, desenvolvido na perspectiva da educação continuada e 

permanente, foi concebido como uma realidade dinâmica, flexível, com a integração 

da teoria e prática, praticando o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as 

atividades facilitadoras da construção de competências  especificas e regionais do 

curso.  

Esta organização obedece aos princípios de: flexibilização, 

interdisciplinaridade e contextualização.  

a) A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do 

conhecimento e o desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois 

permite ao aluno ir além de seu campo específico de atuação profissional, 

oferecendo condições de acesso a conhecimentos, habilidades e atitudes formativas 

em outras áreas profissionais. 

A flexibilização do currículo se caracteriza tanto pela verticalidade, quanto 

pela horizontalidade. A flexibilização vertical prevê diferentes formas de organização 

do saber ao longo do período de formação. 

Desta maneira, os  conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em 

Fisioterapia devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do 

cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e 

profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em fisioterapia. Os 

conteúdos devem contemplar:  

I - Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e 

práticos) de base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da 

estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos;  

II - Ciências Sociais e Humanas – abrange o estudo do homem e de suas 

relações sociais, do processo saúde-doença nas suas múltiplas determinações, 

contemplando a integração dos aspectos psico-sociais, culturais, filosóficos, 

antropológicos e epidemiológicos norteados pelos princípios éticos. Também 
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deverão contemplar conhecimentos relativos as políticas de saúde, educação, 

trabalho e administração;  

III - Conhecimentos Biotecnológicos - abrange conhecimentos que 

favorecem o acompanhamento dos avanços biotecnológicos utilizados nas ações 

fisioterapêuticas que permitam incorporar as inovações tecnológicas inerentes a 

pesquisa e a prática clínica fisioterapêutica; e  

IV - Conhecimentos Fisioterapêuticos - compreende a aquisição de amplos 

conhecimentos na área de formação específica da Fisioterapia: a fundamentação, a 

história, a ética e os aspectos filosóficos e metodológicos da Fisioterapia e seus 

diferentes níveis de intervenção. Conhecimentos da função e disfunção do 

movimento humano, estudo da cinesiologia, da cinesiopatologia e da cinesioterapia, 

inseridas numa abordagem sistêmica. Os conhecimentos dos recursos semiológicos, 

diagnósticos, preventivos e terapêuticas que instrumentalizam a ação 

fisioterapêutica nas diferentes áreas de atuação e nos diferentes níveis de atenção. 

Conhecimentos da intervenção fisioterapêutica nos diferentes órgãos e sistemas 

biológicos em todas as etapas do desenvolvimento humano. 

A flexibilidade curricular horizontal possibilita ao aluno o aproveitamento, 

para fins de integralização do curso, de várias atividades acadêmicas 

complementares. Essas atividades são importantes para a formação do aluno e 

constituem o pilar de apoio para diversidade, proporcionando o cenário no qual o 

aluno possa, de fato, ter à disposição as variadas alternativas de percurso curricular.  

Essa flexibilidade é assegurada pela oferta de um conjunto de atividades 

acadêmicas articuladas à formação, planejadas pelo Núcleo Docente Estruturante  

disponibilizadas nas Unidades onde o Curso está inserido, criando as condições 

para a realização de atividades como: seminários, congressos, colóquios, oficinas, 

encontros, festivais, palestras, exposições, cursos de curta duração, cursos on line, 

dentre outras.  

Assim, o NDE do curso de Fisioterapia da IES planeja semestralmente um 

calendário de atividades acadêmicas complementares na forma de seminários, 

palestras, entre outros e que são oferecidas aos alunos. São convidados  

profissionais atuantes no mercado tanto local quanto nacional,  nas várias áreas de 

saúde, capazes de construir um senso critíco coletivo de atitudes no corpo discente 

em suas futuras áreas de atuação. 
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 Essas atividades fazem parte da estrutura curricular do Curso e estão 

voltadas para a ampliação das experiências científicas, socioculturais e profissionais 

dos alunos além daquele proposto dentro dos muros da IES. Propiciam: uma melhor 

compreensão das relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, 

a integração teoria/prática, a integração universidade/sociedade, orientando os 

alunos para a solução de problemas enfrentados na atuação profissional e no 

contexto local. 

É importante lembrar que o estudante pode definir parte de sua trajetória 

acadêmica cumprindo disciplinas eletivas de modo a intensificar seus 

conhecimentos nas áreas de maior interesse para sua formação. 

 b) A interdisciplinaridade propicia o diálogo entre os vários campos do 

conhecimento e a integração do conhecimento. Visa superar uma organização 

curricular tradicional, que coloca as disciplinas como realidades estanques, 

fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do conhecimento pelo aluno. A 

interdisciplinaridade, ao contrário, busca favorecer uma visão contextualizada e uma 

percepção sistêmica da realidade, permitindo uma compreensão mais abrangente 

do saber. 

A interdisciplinaridade tem sua origem na necessidade de corrigir os desvios 

causados pela fragmentação disciplinar, resultante da compartimentalização que 

marca a produção científica de caráter positivista. A integração entre as disciplinas 

do currículo fornece condições para a pesquisa e para a criação de modelos 

explicativos que efetivamente consigam captar a complexidade da realidade. 

Propicia a reorganização e a recomposição dos diferentes âmbitos do saber por 

meio do estabelecimento de intercâmbios cognitivos. 

Dessa forma, a interdisciplinaridade permite integrar o saber, propiciando a 

compreensão da relevância e do significado dos problemas estudados, favorecendo, 

consequentemente, os processos de intervenção e busca de soluções. Expressa 

ainda a necessidade de reconstruir o pensamento em novas bases, recuperando 

dimensões como a criatividade, a imaginação e a capacidade de lidar com a 

incerteza. A mesma, não significa uma justaposição de saberes, nem implica uma 

comunicação reduzida entre as disciplinas. Envolve a elaboração de um contexto 

mais geral, no qual as disciplinas em contato são modificadas, passando a depender 

claramente uma das outras. Promove, portanto, intercâmbios mútuos e recíprocas 

integrações entre as disciplinas.  



39 
 

As propostas de ensino baseadas na interdisciplinaridade têm um grande 

poder estruturador, pois as definições, os contextos e os procedimentos estudados 

pelos alunos passam a serem organizados em torno de unidades mais globais, que 

agregam estruturas de conceitos e metodologias compartilhadas por várias 

disciplinas, capacitando os alunos para enfrentar problemas que transcendem os 

limites de uma disciplina concreta, como objetivo  de detectar, analisar e solucionar 

novas questões. Além disso, a interdisciplinaridade favorece a realização de 

transferências das aprendizagens já adquiridas em outros contextos e contribui para 

ampliar a motivação para aprender. 

Assim, as disciplinas dispostas na grade curricular do curso de Fisioterapia 

contêm conteúdos mínimos necessários à formação do perfil do egresso proposto, 

destacando a importância da interdisciplinaridade para a construção de 

conhecimentos coesos, formando um profissional habilitado a trabalhar em uma 

equipe multiprofissional na área da saúde.  

Para a obtenção deste currículo interdisciplinar, contribuem de forma 

constante disciplinas como Recursos terapêuticos manuais, Fundamentos da 

estatística, Eletrotermofototerapia, Fisioterapia na Saúde da Família, Avaliação 

Cinético-funcional, dentre outras, capazes de integrar conhecimentos de áreas 

distintas. Cabe ressaltar a importância dos Professores responsáveis pelas 

Disciplinas e que  mantém o aperfeiçoamento e complementaridade dos conteúdos 

programáticos destas disciplinas, contribuindo de forma ímpar para a construção 

deste currículo interdisciplinar. 

Para Vygotsky, as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o 

pensamento resultam marcadamente das atividades adquiridas na vida social e 

cultural. Assim, a forma de pensar e de aprender vai depender fortemente das 

experiências sociais vividas por cada um. Neste processo de desenvolvimento 

cognitivo, a linguagem tem papel fundamental, uma vez que formas avançadas de 

pensamento são transmitidas através de palavras. Portanto, pensamento e 

linguagem se inter-relacionam.  Uma medida institucional voltada para a 

reorganização das matrizes curriculares diz respeito à realização da integração de 

disciplinas de diferentes cursos. Essa integração foi concebida tomando como ponto 

de partida a ideia de que a graduação não deve se restringir à perspectiva de uma 

profissionalização estrita e especializada, mas, sim, uma qualificação intelectual 
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suficientemente ampla e abstrata para permitir a construção contínua e eficiente de 

conhecimentos específicos. 

O projeto de integração disciplinar teve também como referência a 

possibilidade de viabilizar a estruturação de conceitos que transcendem os limites de 

um campo de saber, propiciando a articulação da identidade dos diferentes cursos 

(expressa em seu projeto pedagógico), com a diversidade dos distintos saberes 

científicos. 

Essa integração teve como objetivos: oportunizar aos alunos uma visão 

abrangente de conteúdos temáticos comuns que compõem os vários campos do 

saber; estimular uma prática docente que permita a transposição de conteúdos entre 

os diferentes campos do saber; proporcionar aos alunos a oportunidade de ampliar 

os horizontes do conhecimento e a aquisição de uma visão crítica que lhes permita 

transcender o seu campo de atuação profissional. 

Na esteira desse processo foi constituído um grupo de trabalho, com a 

participação de coordenadores e professores, para definir quais disciplinas deveriam 

ser integradas e suas respectivas ementas. O resultado desse trabalho constituiu 

uma proposta de integração de disciplinas que favoreceu a definição de matrizes 

curriculares que, a um só tempo, integram saberes, mas que não desconsideram a 

especificidade e a identidade dos diferentes cursos. 

No curso de Fisioterapia, após intensas reuniões com professores 

responsáveis pelas disciplinas e toda equipe que fazem parte do NDE, elegeram-se 

disciplinas que compõem um chamado Núcleo Básico, onde disciplinas  funcionam 

como elemento de ligação  e integração entre os vários cursos da área de Saúde: 

Genética, Histologia e Embriologia, Fisiologia Humana, Metodologia Cientifica, 

Fundamentos Imunologia e Microbiologia, Patologia Básica, Anatomia 

Sistêmica, Estatística, Fundamentos de Epidemiologia, dentre outras. 

No processo de construção deste processo, procurou-se adequar as 

ementas às necessidades dos cursos sob uma ótica de qualificação e quantificação 

de conhecimentos capazes de provocar ao aluno, uma visão da integração irrestrita  

do conhecimento acumulado, de modo ao mesmo possuir uma visão crítica, da 

realidade que o mesmo deva vivenciar em equipe multidisciplinar. 

Assim, a disciplina de Fisiologia, por exemplo, foi enfocada dentro de uma 

visão geral, porém visualizando o interesse do conhecimento na busca de uma visão 

crítica e reflexiva, no seu aproveitamento posterior, e em sua vida profissional. Para 



41 
 

atender a essa realidade, os alunos do curso de Fisioterapia possuem aulas desta 

disciplina  com alunos dos cursos de Enfermagem e Farmácia.  Esta análise foi 

também realizada junto com  as outras disciplinas que foram integradas ao modelo 

acima. 

A contextualização refere-se à busca de adequação do currículo às 

características dos alunos e do ambiente socioeconômico e cultural onde vivem, 

permitindo relacionar as atividades curriculares com o cotidiano dos alunos e com o 

contexto social, em todas as regiões do Brasil. 

Assim, para atender esse princípio, busca-se adequar o processo ensino-

aprendizagem à realidade local e regional, articulando as diferentes ações 

curriculares às características, demandas e necessidades de cada contexto. 

No Curso de Fisioterapia da Estácio FMJ, as ações norteadoras do processo 

de inserção do aluno  à realidade local e regional estão fundamentadas na 

necessidade do mercado de trabalho privativo do profissional fisioterapeuta, de 

acordo com resolução normativa do Conselho Federal de Fisioterapia (COFFITO), 

sobre a área de atuação do Fisioterapêuta. 

Busca-se ainda desenvolver estratégias para articular o processo de ensino 

à realidade dos alunos, propiciando uma aprendizagem referida aos diferentes 

âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos discentes. Nessa 

perspectiva, as práticas curriculares implementadas na Instituição estão pautadas no 

conhecimento das características dos alunos, buscando respeitar sua personalidade 

e sua identidade.  

O princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma 

abrangente, com uma ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de 

transmissão e reprodução do saber. A contextualização envolve o estabelecimento 

de uma relação de reciprocidade entre o aluno e o objeto de conhecimento, 

favorecendo uma aprendizagem significativa, uma vez que está baseada nos 

diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural do corpo discente. 

Esta característica está explicitada na matriz curricular, através de 

disciplinas de eixo que compõem a Matriz Curricular. Essas disciplinas estão 

relacionadas em Eixos temáticos, que abrangem um rol de disciplinas em que o 

Coordenador local poderá utilizar dentro da flexibilidade requerida para a sua 

realidade regional, procurando manter a característica da empregabilidade como um 

norte a ser buscado para o egresso. 
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6.1 Matriz Curricular do Curso 

 

O curso de fisioterapia, baseado nesta premissa, adota o princípio da 

qualidade do ensino e aprendizagem, com suporte pedagógico, tendo o aluno e o 

professor como fomentadores dos núcleos de apreensão do conteúdo aliado a uma 

prática ativa e circunscrita à absorção do conhecimento e da ação educacional, 

tendo como condição didática, suscitar a capacidade para aprender a conhecer, a 

fazer, a viver e a ser o sujeito do próprio processo de aprendizagem, de forma que 

possa contribuir para o desenvolvimento do aprimoramento crítico. Neste contexto, a 

formação é pautada de forma ética e humanizada, considerando dúvidas e 

questionamentos sobre o universo circundante, numa busca proativa das ações de 

ensino, de pesquisa e de extensão. A partir deste enquadre situacional o Projeto do 

Curso tem por princípios norteadores: 

a) O estímulo à criação cultural e ao desenvolvimento do espírito científico 

e do pensamento reflexivo; 

b) O incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, desenvolvendo o 

entendimento do homem e do meio em que vive; 

c) A promoção e a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que constituem o patrimônio da humanidade; 

d) A comunicação do saber através do ensino, de publicações e de outras 

formas de comunicação; 

e) O estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo presente, 

buscando integração com a população local, conhecendo os problemas 

e doenças prevalentes, procurando contribuir para a busca de soluções, 

visando à melhoria e ao aprimoramento da qualidade de vida da 

comunidade na qual o curso está inserido; 

f) Os paradigmas éticos e humanísticos são utilizados na sistematização 

do ensino e da doutrina, aplicados nas várias atividades desenvolvidas 

durante os anos de formação. 

Para a adoção desses princípios, o curso de Fisioterapia suscita a 

(re)construção constante do apreender a aprender,  fundamentado no 

desenvolvimento da capacitação técnica, humana e política do corpo docente, bem 
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como na busca da valorização dos preceitos éticos e humanos aplicados à relação 

docente/discente e, principalmente na relação fisioterapeuta-paciente.  

Com base nesses três princípios é que a matriz curricular do Curso de 

Fisioterapia foi organizada, com a intenção de promover a produção e construção do 

conhecimento de modo sistematizado, partindo da reflexão, do debate e da crítica, 

numa perspectiva de flexibilidade, de maneira criativa e interdisciplinar. 

 

6.2 Matriz Curricular Atual 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

FISIOTERAPIA - GRADUAÇÃO - 115 

     

1º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  44 0 0 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 
PROFISSIONAL 

OBRIGATÓRIA  44 0 0 

ANATOMIA SISTÊMICA OBRIGATÓRIA  44 44 0 

HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA FISIOTERAPIA OBRIGATÓRIA  44 0 44 

BIOLOGIA CELULAR OBRIGATÓRIA  88 0 0 

TOTAL: 05 Disciplinas     

2º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

FUNDAMENTOS DE IMUNOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA 

OBRIGATÓRIA  66  22 0 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA OBRIGATÓRIA  44 44 0 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA FAMÍLIA OBRIGATÓRIA  44 0 0 

ANATOMIA DO APARELHO LOCOMOTOR OBRIGATÓRIA  44 44 0 

FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA OBRIGATÓRIA  44 0 0 

TOTAL: 05 Disciplinas     

3º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

GENÉTICA OBRIGATÓRIA  44 0 0 

BIOFÍSICA OBRIGATÓRIA  44 0 0 

ANATOMIA PALPATÓRIA OBRIGATÓRIA  0 44 0 

CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA OBRIGATÓRIA  66 22 0 

FISIOLOGIA HUMANA OBRIGATÓRIA  88 0 0 
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RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS I OBRIGATÓRIA  22 22 44 

PSICOMOTRICIDADE OBRIGATÓRIA  22 22 0 

TOTAL: 07 Disciplinas     

4º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS II OBRIGATÓRIA  22 22 0 

AVALIAÇÃO CINÉTICO FUNCIONAL OBRIGATÓRIA  44 44 0 

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO OBRIGATÓRIA  66 22 0 

CINESIOTERAPIA OBRIGATÓRIA  44 44 0 

ELETROTERMOFOTOTERAPIA OBRIGATÓRIA  44 44 0 

NEUROFISIOLOGIA OBRIGATÓRIA  44 0 0 

PATOLOGIA BÁSICA OBRIGATÓRIA  44 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas     

5º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

FUNDAMENT0S SOCIOANTROPOLÓGICOS DA 
SAÚDE 

OBRIGATÓRIA  44 0 0 

ÉTICA NA SAÚDE OBRIGATÓRIA  44 0 0 

ESTUDOS DE EXAMES POR IMAGEM OBRIGATÓRIA  44 0 0 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA  44 0 0 

FISIOTERAPIA AQUÁTICA OBRIGATÓRIA  22 22 0 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO IDOSO OBRIGATÓRIA  44 0 0 

FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA OBRIGATÓRIA  88 44 44 

TOTAL: 07 Disciplinas     

6º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL OBRIGATÓRIA  88 44 44 

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA OBRIGATÓRIA  88 44 44 

TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOTERAPIA OBRIGATÓRIA  44 0 0 

FARMACOLOGIA OBRIGATÓRIA  44 0 0 

COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS ELETIVA G1 44 0 0 

PSICOLOGIA DA SAÚDE ELETIVA G1 44 0 0 

SOCORROS E URGÊNCIAS EM ATIVIDADES 
FÍSICAS 

ELETIVA G1 44 0 0 

NUTRIÇÃO ELETIVA G1 44 0 0 

GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

ELETIVA G1 44 0 0 

HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. NO MUNDO 
CONTEMP. 

ELETIVA G1 44 0 0 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-
DESCENDENTES 

ELETIVA G1 44 0 0 
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METODOLOGIA CIENTÍFICA ELETIVA G1 44 0 0 

TOTAL: 12 Disciplinas     

7º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

FISIOTERAPIA EM DOR OBRIGATÓRIA  44 0 0 

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

OBRIGATÓRIA  44 44 0 

FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR OBRIGATÓRIA  66 22 44 

FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA OBRIGATÓRIA  44 0 0 

FISIOTERAPIA ESPORTIVA OBRIGATÓRIA  44 0 44 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA CRIANÇA OBRIGATÓRIA  44 36 44 

ÓRTESES E PRÓTESES OBRIGATÓRIA  44 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas     

8º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO I-FISIOTERAPIA OBRIGATÓRIA  44 0 132 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO II-FISIOTERAPIA OBRIGATÓRIA  44 0 132 

FISIOTERAPIA EM UTI OBRIGATÓRIA  44 36 44 

FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL OBRIGATÓRIA  22 22 0 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO HOMEM OBRIGATÓRIA  44 0 0 

FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA OBRIGATÓRIA  44 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

9º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO III-FISIOTERAPIA OBRIGATÓRIA  44 0 132 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO IV-FISIOTERAPIA OBRIGATÓRIA  44 0 132 

FISIOTERAPIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA ELETIVA REG 
1 

44 0 0 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR ELETIVA REG 
1 

44 0 0 

FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA ELETIVA REG 
1 

44 0 0 

TÓPICOS REGIONAIS EM FISIOTERAPIA ELETIVA REG 
1 

44 0 0 

PROJETO DE PESQUISA EM FISIOTERAPIA OBRIGATÓRIA  44 0 44 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM FISIOTERAPIA OBRIGATÓRIA  44 0 0 

TOTAL: 08 Disciplinas     

10º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

TCC EM FISIOTERAPIA OBRIGATÓRIA  44 0 44 

TÓPICOS EM FISIOTERAPIA ELETIVA REG 44 0 0 
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1 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO V-FISIOTERAPIA OBRIGATÓRIA  44 0 132 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO VI-FISIOTERAPIA OBRIGATÓRIA  44 0 132 

INTRODUÇÃO À ACUPUNTURA ELETIVA REG 
1 

44 0 0 

FISIOTERAPIA BUCOMAXILOFACIAL ELETIVA REG 
1 

44 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

 

 

A atual conjuntura educacional perpassa rapidez e solidez das informações, 

delineamentos e descobertas cognitivas na ambiência de apreen são da realidade e 

pesquisas tecnológicas envoltas ao cenário da saúde/doença, exigindo uma 

demanda compromissada de pensadores e profissionais cada vez mais bem 

preparados e adaptáveis às tendências locais e regionais, a partir do 

reconhecimento do que é elaborado nos níveis nacional e internacional. Percebe-se, 

portanto, que o processo de ensino e aprendizagem requer dos sujeitos envolvidos, 

uma avaliação e atualização constante de suas estratégias de implementação e 

intervenção, para continuamente capacitar esses profissionais na convivência com a 

práxis vivida. Ou seja, uma realidade não só tecnológica, mas e, sobretudo, social, 

ambiental, humana e ética. Nesse contexto, a estrutura curricular, suscita reformas 

curriculares em torno do binômio ensino/aprendizagem, bem como suas 

flexibilidades no repasse tanto em sala de aula, como nos estágios supervisionados 

e quaisquer outras atividades envolvidas na gestão de saúde pautada na formação 

ética durante todo o curso, interligando estruturas conscientes e criticas nos aportes 

teóricos e práticos interligados a uma formação humanística, no desempenho 

profissional e social e, particularmente aliando a uma preparação técnico cientifico. 

Ou seja, favorecendo o desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a 

atenção das necessidades de saúde individuais e coletivas, por meio da 

disseminação das melhores práticas e de apoio a realização de pesquisas de 

interesse da sociedade. 

A organização curricular do curso de Fisioterapia da Estácio FMJ obedece 

aos princípios da flexibilização, que prevê diferentes formas de organização do 

saber ao longo do período de formação; interdisciplinaridade, de modo que as 

disciplinas são dispostas ao longo do curso apresentando conteúdos mínimos 

necessários à formação do perfil do egresso proposto, destacando a importância da 
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comunicação de conteúdos para a construção de conhecimentos coesos, e da 

contextualização que consiste em ações norteadoras do processo de inserção do 

aluno à realidade local e regional que estão fundamentadas na necessidade da 

sociedade. 

 

6.3 Integralização do Curso 

  

A integralização do curso de Fisioterapia ocorre com o cumprimento de 4902 

horas como carga horaria total em um tempo mínimo de 10 (dez) semestres nos 

horários matutino e vespertitino e máxima de 15 (quinze) semestres, obedecendo 

aos dispostos na Resolução nº 4 de 6 de abril de 2009 publicada no DOU nº 66 de 7 

de abril de 2009, página 27, onde estabeleceu a carga horária mínima de 4.000 

horas  para o Curso de Fisioterapia.O discente é obrigado a cumprir o mínimo de 

4576 horas que corresponde a todas as 54 disciplinas obrigatórias, incluindo os 

créditos de aulas teóricas, práticas e de campo, 176 horas entre 15 disciplinas 

eletivas, além de 150 horas de atividade acadêmica complementar. Como também é 

obrigatório o cumprimento de 1056 horas de estágio superviosionado, equivalente a 

21% da carga horária total do curso. Além de uma disciplina optativa, a saber, 

Tópico em Libras: surdez e inclusão. Além disso, a estrutura curricular do Curso de 

Fisioterapia da IES está baseada nas áreas de conhecimento gerais e específicas 

propostas pela Resolução CNE/CES nº 4, de 19 de fevereiro de 2002 (Conselho 

Nacional de Educação e a Câmara de Educação Superior, 2002), e encontra-se em 

anexo. 

As disciplinas contam com conteúdos práticos e teóricos articulados e 

planejados para proporcionar o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 

técnicas imprescindíveis para a vida profissional. O ciclo básico é articulado com o 

ciclo profissional e o estágio curricular supervisionado, direcionando os discentes a 

uma formação comprometida com a busca de soluções e melhoria da qualidade de 

vida da comunidade, na qual o profissional estará inserido. Essa articulação permite 

que o aluno não perca a visão holística do homem e compreenda que um mesmo 

processo patológico e cinesiológico tenha diversos órgãos de choque, sendo por 

isso importante reconhecer a interligação de manifestações aparentemente isoladas 

e dissociadas.    
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6.4 NÚCLEOS OU EIXOS TEMÁTICOS 

 

 O curso de Fisioterapia da IES foi planejado para oferecer aos seus 

discentes a flexibilidade necessária ao conhecimento profissional, de acordo com a 

nossa regionalidade. Assim os Núcleos Temáticos de Conhecimentos, favorece que 

o seu corpo docente interaja de maneira criativa e dinâmica nas estratégias de 

transmissão do conhecimento, relacionados por disciplinas e também pelo próprio 

eixo no qual ela está inserida. 

 

Área Conteúdos Disciplinas 
 

Conhecimentos 
Biotecnológico
s 

Abrange 
conhecimentos 
que favorecem 
o 
acompanhamen
to dos avanços 
biotecnológicos 
utilizados nas 
ações 
fisioterapêuticas 
que permitam 
incorporar as 
inovações 
tecnológicas 
inerentes a 
pesquisa e a 
prática clínica 
fisioterapêutica 

Eletrotermofototerapia 
Biofísica 
Recursos Terapêuticos Manuais I 
Recursos Terapêuticos Manuais II 
Avaliação Cinético Funcional 
Cinesioterapia 
Anatomia Palpatória 
Fisioterapia Aquática 
Órteses e Próteses 
Fundamentos de Estatística 
Fundamentos de Epidemiologia 
Estudo de Exames por Imagem 

  

Ciências 
Biológicas e da 
Saúde 

Bases 
moleculares e 
celulares dos 
processos 
normais e 
alterados da 
estrutura e 
função dos 
tecidos, órgãos, 
sistemas e 
aparelhos, bem 
como processos 
bioquímicos, 
microbiológicos, 
imunológicos e 
da genética 
molecular. 

Histologia e Embriologia 
Genética 
Anatomia Sistêmica 
Fisiologia Humana 
Fundamentos de Bioquímica 
Patologia Básica 
Fundamentos da Imunologia e Microbiologia 
Biologia Celular 
Neurofisiologia 
Fisiologia do Exercício 
Cinesiologia e Biomecânica 
Fundamentos da Estatística 
Anatomia do Aparelho Locomotor 
Biofísica 
Farmacologia 
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Ciências 
Humanas e 
Sociais 

Relação 
indivíduo/ 
sociedade, 
incluindo 
matérias que 
trabalham os 
aspectos 
sociais, 
culturais, 
comportamentai
s, psicológicos, 
ecológicos, 
éticos e legais e 
aqueles 
relacionados à 
economia e 
gestão 
administrativa, 
como suporte às 
atividades  
fisioterapêuticas
, que 
configuram 
conhecimentos 
de história, 
sociologia, 
antropologia, 
psicologia, 
direito, 
economia, 
dentre outros. 

Tópicos Especiais em Fisioterapia 
Projeto de pesquisa em Fisioterapia 
TCC em Fisioterapia 
Fundamentos Sócio-antropológicos da Saúde 
Fisioterapia na Saúde da Família 
Ética na Saúde 
Planejamento de Carreira e Sucesso 
Profissional 
Língua Portuguesa 
Fisioterapia na Saúde da Família 
História e fundamentos da Fisioterapia 
 
 

  

Conhecimentos 
Fisioterapêutic
os 

Compreende a 
aquisição de 
amplos 
conhecimentos 
na área de 
formação 
específica da 
Fisioterapia 

Cinesiologia e Biomecânica 
Cinesioterapia 
Recursos Terapêuticos Manuais I 
Recursos Terapêuticos Manuais II 
Avaliação Cinético Funcional 
Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia 
Fisioterapia na Saúde do Idoso 
Fisioterapia Aquática 
Fisioterapia Neurofuncional 
Fisioterapia Respiratória 
Fisioterapia Cardiovascular 

Fisioterapia Esportiva   

 Fisioterapia na Saúde da Criança 
 
  

Fisioterapia em Dor   

Fisio. Saúde da Mulher e nas Dis. Do Ass. Pélvico   

Fisioterapia na Saúde do Homem   

Fisioterapia em UTI   
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Fisioterapia Dermato-funcional   

Seminários Integrados em Fisioterapia    

Socorro e Urgências em Atividades Físicas 
Fisioterapia na Saúde da Família 
Psicomotricidade 

  

Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 
Estágio Supervisionado III  
Estágio Supervisionado IV 
Estágio Supervisionado V 
Estágio Supervisionado VI 

  

 
 

 

 

6.5 Atividades Estruturadas 

 

A estrutura curricular do curso de fisioterapia oferece também aos alunos a 

oportunidade de assimilar os conteúdos através do uso de metodologias que tornam 

o discente proativo na sua produção de conhecimento através do que chamamos de 

Atividades Estruturadas que são embasadas no Art. 2º, item II da Resolução 

CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, e 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 

autoaprendizagem. 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. Dessa forma,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) portanto é importante deixar 

claro que 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) e 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.  

As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da 

complexidade (MORIN, 2001), propondo um ensino fundamentado em múltiplas 
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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). 

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 consequências, 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 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). Sendo 

assim, na concepção/elaboração de um currículo integrado que contemple 

atividades estruturadas, alguns passos devem ser trilhados: 

 Definir conteúdos e competências e organizá-los por categorias;  

 Em cada categoria definir conceitos, processos, princípios e técnicas para 

o desenvolvimento de tais conjuntos de conteúdos/competências;  

 Elaborar um mapa conceitual/estrutura de conteúdos, a partir da 

organização anterior;  
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 Destacar, no mapa conceitual, as unidades de aprendizagem, que se 

definem como estruturas pedagógicas dinâmicas orientadas por 

determinados objetivos comuns de aprendizado;  

 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 têm 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. 
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7 CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

Os conteúdos curriculares do curso de Fisioterapia adotam o formato 

preconizado pelo Parecer CES/ CNE 583/2001, para as áreas de conhecimento que 

integram a saúde. Desta forma, foi homologado o Parecer CES 1.210/2001, de 12 

de setembro de 2001, pelo Senhor Ministro da Educação, em 7 de dezembro de 

2001. Em 19 de fevereiro de 2002, a resolução CNE/ CES 4, instituiu, portanto as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia.  

Nestas diretrizes, os conteúdos da nova estrutura curricular contemplam as 

Ciências Biológicas e da Saúde, onde se incluem estudo de bases moleculares e 

celulares dos processos que envolvam a estrutura e função dos tecidos, órgãos, 

sistemas e aparelhos; as Ciências Sociais e Humanas que abrangem o estudo do 

homem e de suas relações sociais, do processo saúde- doença nas suas múltiplas 

determinações, contemplando a integração dos aspectos psico-sociais, culturais, 

filosóficos, antropológicos e epidemiológicos norteados pelos princípios éticos, além 

dos conhecimentos relativos às políticas de saúde, educação, trabalho e 

administração; Conhecimentos Biotecnológicos que se propõem a acompanhar os 

avanços biotecnológicos utilizados nas ações fisioterapêuticas, permitindo a 

incorporação das inovações tecnológicas inerentes a pesquisa e a prática clínica 

fisioterapêutica e Conhecimentos Fisioterapêuticos que compreendam a aquisição 

de amplos conhecimentos na formação específica do Fisioterapeuta.  

A estrutura do Curso de Graduação em Fisioterapia assegura que as 

atividades práticas específicas da Fisioterapia sejam desenvolvidas gradualmente, 

desde o início do Curso com complexidade crescente, desde a observação até o 

estágio supervisionado, realizado na instituição de ensino superior ou em órgãos e 

instituições conveniadas, sob a responsabilidade de preceptor Fisioterapeuta. A IES 

flexibiliza e otimiza a sua proposta curricular, a fim de permitir ao profissional o 

acesso a novas informações, considerando os valores, os direitos e a realidade 

socioeconômica. Os conteúdos curriculares asseguram a aquisição de 

conhecimento amplo em todos os níveis de atenção a saúde em diferentes áreas de 

atuação profissional, associados a todos os recursos terapêuticos para assegurar a 

formação generalista.  

A estrutura curricular do curso contempla, ainda, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 
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Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP 

N° 01 de 17 de junho de 2004); Disciplina de Libras (Dec. N° 5.626/2005); e, 

Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 

4.281 de 25 de junho de 2002).  

O currículo do curso foi 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 inter, 

intra e transdisciplinar, 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. 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. Como demosntra o organograma abaixo: 
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Cada atividade de ensino do currículo possui um componente curricular 

(Anexo A: Componente curricular) que pode ser atualizado semestralmente pelo 

professor regente responsável, visando, desse modo, que seja implementando 

acréscimos e modificações de conteúdos ou de atividades necessários ao ensino do 

saber e da prática da fisioterapia.  

Os planos de ensino de cada disciplina são entregues aos estudantes pelos 

professores no primeiro dia de aula do semestre corrente, os mesmos também 

podem ser acessados pelos discentes no portal do aluno em qualquer momento 

durante o semestre letivo.  
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O plano de ensino contém os dados de identificação da disciplina (nome, 

código, vigência, créditos e carga horária total), o currículo a qual a mesma está 

vinculada, os objetivos, o conteúdo programático (listagem de conteúdos que serão 

desenvolvidos ao longo do semestre), a metodologia, a carga horária teórica e 

prática, as experiências de aprendizagem (são as experiências as quais o estudante 

é exposto e que corroboram no seu aprendizado), os critérios de avaliação, as 

atividades de recuperação previstas, a bibliografia básica e complementar (Anexo B: 

Bibliografia do curso), observações e outras referências que o professor entenda 

como importantes. Desse modo, são os planos de ensino que guardam os 

conteúdos curriculares necessários à formação do egresso que buscamos, como 

instituição, formar.  

O plano de ensino, embora de responsabilidade e confecção do professor 

conteudista responsável pela disciplina, cabe ao NDE  verificar se as informações 

contidas no plano de ensino estão adequadas e alinhadas com este Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), bem como se estão adequadas aos conhecimentos 

prévios trazidos pelos alunos em relação às etapas anteriores. Uma vez aprovado o 

plano de ensino, isso demonstra que o mesmo está adequado às exigências legais e 

expectativas desta Faculdade. 

Como o plano de ensino é um instrumento dinâmico, é importante que uma 

parte dele seja estática, para que seja possível verificar sua adequação ao que se 

espera em termos de formação acadêmica. A parte estática do plano de ensino é a 

súmula da disciplina. Esta, então, descreve de forma resumida o que será aprendido 

pelo estudante naquela disciplina. A súmula é confeccionada na criação da disciplina 

e é apenas modificada por necessidade de adequação ao PPC. Assim, para que 

uma determinada súmula seja alterada é necessário ofício da coordenação, 

contendo razão e justificativa da modificação. Logo para que a súmula seja alterada, 

é necessária que o NDE, Colegiado, CONSEPE aprove a solicitação da 

coordenação. 

Sendo assim, passamos a descrever as súmulas das disciplinas por etapas: 
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PERÍODO 1:  

 

CEL0014  LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Língua, fala, escrita, norma culta e variação. Tópicos gramaticais relevantes. 

O português retórico ou funcional da norma culta. Leitura e produção escrita. 

Estratégias de leitura: informar-se e formar-se. Compreensão e interpretação de 

textos. Leitura de textos com temáticas socioculturais. Coesão e coerência. Estrutura 

do parágrafo. Gramática no texto. Temas e problemas no estilo da escrita. 

 

GST0917 PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PRIFISSIONAL 

 

Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior. 

Planejamento financeiro - orçamento doméstico. Habilidades e Competências para a 

Empregabilidade. Gestão de Carreira. O Terceiro setor e o Setor público como 

opções de Carreira. Inovação e Criatividade. Empreendedorismo e Cases de 

Sucesso. Ética  

 

SDE0002 ANATOMIA SISTÊMICA 

 

 Introdução ao estudo da anatomia humana. Generalidades sobre os 

sistemas esquelético, articular e muscular. Noções básicas dos sistemas 

cardiovascular, linfático, respiratório, digestório, urinário, genital masculino, genital 

feminino e nervoso. 

 

SDE0013 HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA FISIOTERAPIA 

 

 Conceito da ciência fisioterapia, relacionada ao processo histórico da 

Fisioterapia. Autonomia profissional, diretrizes curriculares  e legislação.Instituições, 

órgãos e entidades acadêmicas. Recursos, métodos e técnicas fisioterapêuticas 

utilizados. Unidades de atuação do fisioterapeuta, especialidades profissionais e 

clínicas de atuação. Empregabilidade, mercado de trabalho e o trabalho em equipe. 
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SDE0906 BIOLOGIA CELULAR 

 

 Níveis hierárquicos da organização dos seres vivos; Estudo da Célula: 

aplicação de técnicas de microscopia, morfologia e composição molecular da célula; 

Vírus;  Membrana Celular: Estrutura, composição molecular e transportes através da 

membrana, receptores e tipos de comunicações intercelulares; Núcleo celular: 

características e composição; Citoplasma: ribossomos e síntese proteica, retículos 

endoplasmáticos rugoso e liso, aparelho golgiense, lisossomos, peroxissomos e 

mitocôndria; Citoesqueleto,  mobilidade celular; Diferenciação celular e 

Potencialidade Celular. 

 

PERÍODO 2: 

 

SDE 0022 ANATOMIA DO APARELHO LOCOMOTOR 

 

Estudo dos ossos, articulações e músculos da cabeça e pescoço, do dorso, 

do tórax, do membro superior, do abdome, da pelve e períneo e do membro inferior. 

 

SDE 0028 HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

 

 Introdução à embriologia; Aparelho reprodutor masculino; Aparelho 

reprodutor feminino; Gametogênese masculina; Gametogênese feminina; Ciclo 

hormonal reprodutivo feminino ? ciclo ovariano e ciclo endometrial (menstrual); 

Fertilização; Desenvolvimento embrionário  da 1ª a 4ª semana do desenvolvimento 

embrionário;  Período fetal; Introdução à histologia; Tecido Epitelial. Tecidos 

conjuntivo propriamente dito; Tecido Adiposo; Tecido cartilaginoso; Tecido ósseo; 

Tecido sanguíneo; Tecido muscular; Tecido nervoso. 

 

SDE 0235 FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA 

 

 Constituintes químicos das células; das enzimas; armazenamento e 

mobilização de energia química; do metabolismo de constituintes celulares; das 

principais fontes energéticas para o ser humano; da semiótica química e da 

comunicação celular; do genoma e da sua expressão.  
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SDE 0276 FUNDAMENTOS DE IMUNOLOGIA E MICROBIOLOGIA 

 

 A disciplina visa proporcionar ao aluno de fisioterapia a oportunidade de 

aquisição de conhecimento básico sobre os grupos de microorganismos que afetam 

a saúde e a vida humana, abordando sua estrutura, ciclo de vida, nutrição, métodos 

disponíveis para o controle de sua proliferação, seus mecanismos de 

patogenicidade, assim como as defesasimunológicas desencadeadas pela sua 

presença no organismo humano.  

 

SDE 0532 FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 Trajetória histórica da Saúde Pública no Brasil. Processo Saúde ? Doença. 

Educação em Saúde. Legislação SUS. Políticas de Saúde. Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PAC). Estratégia Saúde da Família (ESF). Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família. Trabalho em equipe. Vigilância Epidemiológica e 

Sanitária (doenças infecto-contagiosas e calendários de vacinação). Fisioterapia na 

Atenção à Saúde da Família. 

 

PERÍODO 3: 

 

SDE 0010 GENÉTICA  

 

 Introdução à Genética. Conhecimento das Leis de Mendel e seus 

experimentos. Noções sobre estrutura do DNA, cromossomos humanos, expressão 

gênica, mutação e gametogênese. Conhecimento das Tecnologias do DNA 

recombinante, da importância dos experimentos utilizando transformação de E. coli, 

reação em cadeia da polimerase, clonagem e sequenciamento do DNA. Noções 

sobre padrões de herança monogênica e padrões atípicos de herança. Transtorno 

do Espectro Autista. Reconhecimento da importância da citogenética clínica e como 

é possível determinar os tipos de anormalidades. Noções sobre genética 

do desenvolvimento, imunogenética, farmacogenética e Farmacogenômica. 
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SDE 0023 BIOFÍSICA 

  

 Conceitos fundamentais e modelos biofísicos. Biofísica do sistema visual. 

Biofísica do sistema auditivo. Biofísica da temperatura. Radiação ionizante e não 

ionizante, proteção radiológica.  

 

SDE 0044 ANATOMIA PALPATÓRIA 

 

 Introdução a anatomia palpatória; Anatomia palpatória do membro superior; 

Anatomia palpatória da cintura pélvica e coxa; Anatomia palpatória do joelho; 

Anatomia palpatória da perna; Anatomia palpatória do tornozelo e pé; Anatomia 

palpatória da coluna vertebral; Anatomia palpatória da cabeça e pescoço; Anatomia 

palpatória do abdome. 

 

SDE 0057 CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA 

 

 Introdução ao estudo da Cinesiologia e Biomecânica; Princípios da Mecânica 

Aplicados ao Movimento; Sistema Neuromuscular Aplicado ao Movimento, Sistema 

Ósseo Aplicado ao Movimento; Sistema Articular Aplicado ao Movimento; Análise 

Cinesiológica dos Movimentos dos Membros Superiores e Inferiores.  

 

SDE 0097 FISIOLOGIA HUMANA 

 

 Estudo do funcionamento do organismo humano, com conceitos e princípios 

pertinentes aos mecanismos de atuação e regulação dos sistemas nervoso, 

endócrino, cardiovascular, respiratório, renal e digestório com  conhecimentos em 

questões de saúde e doença. 

 

SDE 0539 PSICOMOTRICIDADE 

 

Processo de Desenvolvimento Psicomotor Infalntil, Estruturas Psicomotoras, 

Conceitos e Aplicações da Aprendizagem Motora na infância, adolescência, idade 

adulta e idosa, Processo de Ensino-Aprendizagem Psicomotora das Habilidades 
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Fundamentais e Especializadas, Avaliação do Comportamento Psicomotor, 

Educação e Reeducação Psicomotora. 

 

SDE 0912 RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS I 

 

 O toque terapêutico e os efeitos fisiológicos do tocar. Massoterapia. 

Drenagem linfática. Manobras miofasciais (pompages). Técnicas de destivação de 

pontos gatilhos. 

 

PERÍODO 4: 

 

SDE 0058 CINESIOTERAPIA 

 

 O movimento como recurso de terapia, movimentos e exercícios, objetivos 

dos exercícios terapêuticos, classificação dos exercícios, trabalho isométrico, 

isotônico, isocinético, exercícios passivos, ativos e ativos assistidos. Alongamento. 

Prática do trabalho passivo, ativo, ativo assistido e propriocepção. Reeducação 

postural. 

 

SDE 0096 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 

 

Energia para a atividade física. Sistemas de fornecimento e utilização de 

energia.  Identificar os sistemas energéticos predominantes nos diferentes tipos de 

exercício; Conhecer os conceitos de transferência de energia e ser capaz de aplicá-

los na prescrição e orientação do exercício; Saber os mecanismos de contração 

muscular em diferentes tipos de atividade; Identificar as alterações agudas e 

crônicas sofridas pelo organismo em função dos diferentes tipos de exercício 

realizados; Compreender a regulação de diferentes parâmetros fisiológicos em 

função do exercício 

 

SDE 0139 PATOLOGIA BÁSICA 

 

Introdução ao estudo da patologia, generalidades sobre patologia, 

mecanismos etiopatogenéticos gerais das lesões, manifestações celulares à 
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agressão: degenerações, morte celular, alterações no interstício, pigmentações, 

calcificações, distúrbios da circulação, inflamações: classificação e evolução, 

distúrbios do crescimento e da diferenciação celular, noções de imunopatologia. 

 

SDE 0237 NEUROFISIOLOGIA 

 

 Introdução ao estudo das funções do sistema nervoso para 

produção,  organização e modificação do movimento humano como fundamento 

fisiológico para aquisição e recuperação da função motora. 

 

SDE 0530 ELETROTERMOFOTERAPIA 

 

Estudo teórico e prático dos recursos da eletroterapia, termoterapia e 

fototerapia com fundamentações fisiológicas, bioquímicas e biofísicas. Aspectos do 

processo de reparo tecidual. Termorregulação. Termoterapia superficial e profunda; 

Crioterapia. Utilização terapêutica das correntes elétricas. Efeitos fisiológicos e 

terapêuticos, indicações, contra-indicações, técnicas de tratamento, dosimentria, 

cuidados e precauções das modalidades terapêuticas. Princípios éticos. 

Aplicabilidade clínica e científica. 

 

SDE 0531 AVALIAÇÃO CINÉTICO FUNCIONAL 

 

 Estratégias para a elaboração do diagnóstico cinesiológico funcional, 

anamnese, sinais flogísticos, dor, graduação de força muscular, goniometria, 

metâmeros, disfunção somática, exame clínico, exame físico, testes clínicos de 

irritabilidade e instabilidade, testes estáticos e dinâmicos, classificação internacional 

de funcionalidade, disfunções do sistema neuromuscular e musculoesquelético, 

disfunção do sistema nervoso central, disfunção respiratória, disfunção articular e do 

sistema de movimento. 

 

SDE 0913 RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS II 

 

O toque terapêutico e os efeitos fisiológicos do tocar. Mobilização passiva e 

tração vertebral. Mobilização Neural. Mobilização e Manipulação. 
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PERÍODO 5: 

 

CEL 0101 TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO 

 

 Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos 

sociolinguísticos da Língua Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e 

noções instrumentais em LIBRAS. 

 

SDE 0081 ESTUDOS DE EXAMES POR IMAGEM 

 

Introdução ao método complementar de diagnóstico por imagem. Métodos 

complementares por imagem. O método complementar por imagem no torax. O 

método complementar de diagnóstico por imagem no aparelho locomotor. O método 

complementar de diagnóstico por imagem no crânio e na face.  

 

SDE 0083 ÉTICA NA SAÚDE 

 

Introdução ao estudo da ética. Introdução a bioética. A formação ética dos 

profissionais de saúde. 

 

SDE 0099 FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

 Fraturas, conceito e método de tratamento. Lesão dos tecidos moles, 

conceito e tratamento. Abordagem fisioterapêutica das disfunções dos membros 

superiores, inferiores e coluna vertebral. Distúrbios metabólicos e vasculares. 

Amputações.  

 

SDE 0108 FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO IDOSO 

 

Envelhecimento: epidemiologia, biologia, fisiologia e fisiopatologia. 

Envelhecimento: família, sociedade e meio ambiente. Envelhecimento: políticas 

públicas e saúde do idoso. Envelhecimento: avaliação, prescrição, prevenção e 

tratamento. 
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SDE 0117 FISIOTERAPIA AQUÁTICA 

 

 História da reabilitação aquática; Princípios físicos da água; Efeitos 

fisiológicos da imersão de repouso e ao exercício; A piscina e os equipamentos 

aquáticos; Reabilitação aquática geral; Reabilitação aquática para grupos especiais; 

Filosofias de reabilitação aquática.  

 

SDE 0283 FUNDAMENTOS SOCIOANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE 

 

 Introdução às ciências sociais. A multideterminação dos estados de saúde e 

doença. Aspectos sociológicos e antropológicos do mundo contemporâneo. Corpo, 

saúde e cura na visão socioantropológica. Educação em Direitos 

Humanos.Educação das Relações Étnico- Raciais. História e Cultura Afro-Brasileira, 

Africana e Indígena. 

 

PERÍODO 6: 

 

CCE 0489 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 Gestão ambiental: Conflitos e encaminhamentos por parte das agências 

públicas e da sociedade civil. Gestão da biodiversidade. Desenvolvimento 

sustentável. Indicadores de sustentabilidade urbana. Instrumentos de gestão 

ambiental. A abordagem interdisciplinar para a gestão ambiental. 

 

CEL0017 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

 Metodologia científica significado e função da disciplina; Método Científico; 

Diferentes técnicas de estudo; Tipos de pesquisa; Tipos de trabalho científico; O 

Planejamento da pesquisa; A Estrutura do trabalho científico; A Formatação do 

trabalho científico; A Construção do Conhecimento na universidade. 

 

CEL 0028 HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOCIEDADE NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO 
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Visão panorâmica sobre o mundo durante o século XX; Processos políticos, 

econômico-sociais e culturais do pós II Guerra Mundial até a ascensão dos governos 

neo-liberais. Inserção do Brasil no cenário internacional.   

 

CEL 0032 HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRODESCENDENTES 

 

 O impacto cultural do contato entre europeus e índios.As semelhanças e 

diferenças entre a escravidão indígena e a escravidão negra. A guerra justa e a 

ocupação do interior do território. A abolição da escravatura e a negação da 

cidadania negra. A política indigenista. As contribuições do índio e do negro à cultura 

brasileira. O movimento negro e as políticas afirmativas. Índios e afro-descendentes 

como sujeitos históricos. 

 

GST 0034 COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS 

 

 Estilo e linguagem do moderno texto empresarial. Coesão e coerência. 

Pontuação. Estrutura do parágrafo. Correção de principais tipos de vícios de 

linguagem.  

 

SDE 0092 FARMACOLOGIA 

 

 Introdução ao estudo da Farmacologia: Importância e divisão. 

Farmacocinetica: Absorção, Distribuição e Eliminação. Vias de administração. 

Fatores que alteram a ação de Farmacos. Biodisponibilidade e Bioequivalencia. 

Farmacologia Molecular: receptores farmacológicos, segundos mensageiros. 

Farmacodinâmica: Interação fármaco-receptor. Introdução a Farmacologia do 

Sistema Nervoso Autonômico. Farmacologia da Dor e Inflamação, Farmacologia 

Cardiovascular, Farmacologia Respiratória, Farmacologia Dermatológica. 

Farmacologia do Sistema Nervoso Central.  

 

SDE 0100 FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL 

 

 Semiologia neurológica; diagnóstico funcional, elaboração dos objetivos e do 

tratamento fisioterapêutico; principais técnicas de tratamento em fisioterapia 
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neurofuncional; fisioterapia aplicada às disfunções neurológicas traumáticas, 

vasculares e degenerativas. 

  

SDE 0132 NUTRIÇÃO 

 

Princípios da nutrição. Educação nutricional em saúde coletiva. Terapia 

nutricional. Cuidado nutricional no ciclo da vida.  

 

SDE 0160 PSICOLOGIA DA SAÚDE 

 

 Introdução à psicologia da saúde. O conceito de saúde segundo a O.M.S. 

Psicossomática. Transtornos psicológicos. Relacionamento profissional. 

 

SDE 0179 SOCORRO E URGÊNCIAS EM ATIVIDADES FÍSICAS 

 

 Definição de atendimento de emergência, aspectos legais (jurídicos) que 

envolvem o ato do socorrismo, diferenças entre socorro básico e socorro avançado, 

a importância do espírito de solidariedade, significado de evento clínico e traumático  

etapas básicas do socorrismo, suporte básico de vida em cardiologia, reanimação 

cárdio-pulmonar, hemorragias e estado de choque, alterações psico-motoras, 

epilepsia, síncope e coma, emergências diabéticas, lesões traumáticas (entorses, 

luxações, fraturas, estiramentos) / técnicas de imobilizações.  

 

SDE 0534 FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA 

 

 Estrutura do ambulatório e da enfermaria; Infecções Pulmonares; Doenças 

Pulmonares Obstrutivas Crônicas; Asma; Afecções Pleurais; Atelectasia; 

Inaloterapia; Procedimentos Desobstrutivos; Procedimentos Expansivos; 

Procedimentos visando o aumento do tempo expiratório; Procedimentos 

cinesiológicos; Ventilação não Invasiva.  

 

SDE 0536 TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOTERAPIA 
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Pesquisa em Fisioterapia: uma Visão Geral; Saúde e Fisioterapia Baseada 

em Evidências; Pesquisa Clínica; Noções de Bioestatística; Delineamento de 

Estudos Clínicos; Noções de Epidemiologia Clínica; Como Identificar um Bom Artigo 

Científico; Pensando o Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

PERÍODO 7: 

 

SDE 0098  FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR 

 

Aspectos Epidemiológicos da Doença Cardiovascular; Métodos 

Diagnósticos; Prescrição do Exercício para a Reabilitação Cardíaca; Arritmias; 

Cardiopatia Isquêmica; Doenças Hipertensivas; Valvopatias. 

 

SDE 0102 FISIOTERAPIA ESPORTIVA 

 

 Atuação do fisioterapeuta desportivo junto à equipe multiprofissional em 

atletas de diversas modalidades esportivas. A sua atuação nas mais diversas lesões 

que acontecem no meio esportivo tais como: lesões dde todo complexo superior e 

inferior, coluna, cabeça e lesões por sobrecarga. Após avaliação e diferenciação do 

tratamento para cada tipo de lesão. 

 

SDE 0105 FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA CRIANÇA  

 

Desenvolvimento da criança normal e anormal: avaliação e abordagem 

fisioterapêutica; Fisioterapia em Pediatria; RN de alto risco; Alterações Neurológicas; 

Alterações musculoesqueléticas; Alterações Reumatológicas; Alterações Genéticas; 

Avaliação e Atendimento Fisioterapêutico; Assistencia nas comorbidades 

respiratórias em lactentes com sequelas neurologicas ou síndromes 

geneticas.  Recursos e Equipamentos em Pediatria. 

 

SDE 0136 ÓRTESES E PRÓTESES 

 

 Definições, história da criação de órteses e próteses, terminologias, 

objetivos, planejamento da prescrição, benefícios de seu uso, princípios 
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biomecânicos, tipos de material para confecção, classificações, principais distúrbios 

a serem aplicadas, tipos de órteses e próteses, associação com outras técnicas 

fisioterapêuticas, prognóstico e resultado. 

 

SDE 0231 FISIOTERAPIA EM DOR 

 

Conceito de dor. Anatomia e Fisiologia da Dor. Classificação temporal da 

dor. Avaliação clínica e mensuração da dor. Aboradgem multidisciplinar da dor. 

Recursos fisioterapêuticos para analgesia. Principais síndromes de dor de interesse 

ao fisioterapeuta. Dor e restauração funcional. 

 

SDE 0246 FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA 

 

 Importância da estatística para a área de saúde.  População e amostra. 

Séries estatísticas. Dados absolutos e relativos. Organização de dados em tabelas e 

gráficos. Medidas de Tendência Central. Medidas de Dispersão.  Noções de 

correlação.  

 

SDE 0533 FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER E NAS DISFUNÇÕES DO 

ASSOALHO PÉLVICO  

 

Introdução à Disciplina Fisioterapia na saúde da mulher e nas disfunções do 

assoalho pélvico; Gestação, Parto, Puerpério e seus aspectos fisiológicos e 

patológicos; Fisioterapia aplicada à Urologia e Ginecologia; Fisioterapia aplicada à 

Uroginecologia; Doenças sexualmente transmissíveis; Disfunções Sexuais 

Femininas; Fisioterapia em Oncologia; Fisioterapia Dermato-funcional; Revisão 

Geral Fisioterapia na Saúde da Mulher. 

 

PERÍODO 8: 

 

SDE 0103 FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO HOMEM 
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 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Políticas públicas. 

Atuação fisioterapêutica na promoção de saúde e prevenção na saúde coletiva 

masculina. 

 

SDE 0239 PRÁTICA SUPERVISIONADA ESTÁGIO I – FISIOTERAPIA 

 

 Epidemiologia como instrumental para o reconhecimento da situação de 

saúde. Problematização como instrumento para planejamento das ações em saúde 

coletiva. Identificação de indicadores de avaliação e monitoramento, em conjunto 

com a equipe multiprofissional. Construção das ações em conjunto com a equipe 

multiprofissional e população local. Prática fisioterapêutica nos diversos espaços da 

atenção básica. 

 

SDE 0240 PRÁTICA SUPERVISIONADA ESTÁGIO II – FISIOTERAPIA 

 

 Epidemiologia como instrumental para o reconhecimento da situação de 

saúde. Problematização como instrumento para planejamento das ações em saúde 

coletiva. Identificação de indicadores de avaliação e monitoramento, em conjunto 

com a equipe multiprofissional. Construção das ações em conjunto com a equipe 

multiprofissional e população local. Prática fisioterapêutica nos diversos espaços da 

atenção básica. 

 

SDE 0245 FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA 

 

Epidemiologia, saúde coletiva e saúde pública. Indicadores epidemiológicos 

e metodologia epidemiológica. Epidemiologia e a construção de políticas públicas de 

saúde no Brasil. Determinantes sociais em saúde. Disfunções ecológicas geradas ao 

longo do processo de evolução da humanidade, em nível global, nacional e regional 

(principais problemas ambientais no Brasil e suas consequências para as 

populações e sua saúde). Epidemiologia aplicada a sistemas de saúde. 

 

SDE 0535 FISIOTERAPIA EM UTI 
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 Introdução e Estrutura da Unidade de Terapia Intensiva (UTI); Avaliação 

Fisioterápica do paciente crítico; Mecânica ventilatória; Ventilação mecânica e 

correlações patológicas; Desmame do suporte ventilatório. 

 

SDE 0538 FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL 

 

 Atuação do profissional fisioterapeuta na abordagem dermatofuncional. 

Fisiopatologia das principais afecções e patologias dermatofuncionais. Recursos 

fisioterapicos mais utilizados: eletrotermofototerápicos, manuais e cosmetológicos.  

 

PERÍODO 9: 

 

SDE 0229 PROJETO DE PESQUISA EM FISIOTERAPIA 

 

 Tipos de pesquisa nas ciências da saúde, esporte, profilaxia, terapêutica, re-

educação e qualidade de vida. Conhecimentos inerentes à Fisioterapia. A 

construção do conhecimento em Fisioterapia. Elaboração, acompanhamento e 

apresentação de um projeto de trabalho de conclusão de curso vivenciada durante 

todo o curso e que contribua com a solidificação da formação acadêmica em 

Fisioterapia. 

 

SDE 0241 PRÁTICA SUPERVISIONADA –ESTÁGIO III – FISIOTERAPIA 

 

 Atividade prática real supervisionada. Atendimento Ambulatorial nas 

Especialidades de Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia 

Reumatológica, Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia e Fisioterapia em 

Pediatria. 

 

SDE 0242 PRÁTICA SUPERVISIONADA – ESTÁGIO IV – FISIOTERAPIA 

 

Prática supervisionada em neurologia, neuropediatria, Prática 

supervisionada em clínica escola, unidade hospitalar. 
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SDE 0840 SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM FISIOTERAPIA 

 

 O SINAES, Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em 

Fisioterapia,  PPC e sua relação com o perfil do egresso do curso de Fisioterapia, 

Fisioterapia Ciência e Profissão, História da Fisioterapia, Técnicas de Avaliação em 

Fisioterapia, Diagnóstico Cinesiológico Funcional, Autonomia profissional 

(Resolução COFFITO 8, 80 e 10), Presença e atuação do Fisioterapeuta na Atenção 

Básica, Grupos Terapêuticos e equipe Interdisciplinar, Fisioterapia Aplicada: clínica, 

hospitalar e no trabalho. 

 

SDE 0940 FISIOTERAPIA NA CLÍNICA ONCOLÓGICA 

 

O Câncer no Brasil. Oncogênese.Intervenções terapêuticas. Intervenções 

fisioterapêuticas na oncologia, nos três níveis de atenção da saúde: Básica, média e 

alta complexidade, inserindo-o na significância epidemiológica do problema para o 

nosso país. 

 

SDE 0941 FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

O trabalho no mundo atual: os modelos ideológicos e suas implicações na 

saúde do trabalhador. O campo da saúde do trabalhador no Brasil.   

O papel assistencial da Fisioterapia na saúde do trabalhador e as diversas técnicas 

e metodologias utilizadas: cinesioterapia laboral, orientações e escola de posturas.  

Legislação: Normas regulamentadoras - ISO 9000:2000 / OSHAS 1800 

Perícia Judicial em Fisioterapia.  

 

SDE 0942 FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA 

 

 Doenças reumáticas, etiologia, patogênese, evolução e tratamentos clínicos. 

Alterações morfofuncionais corporais relacionadas às enfermidades reumatológicas: 

deformidades, distúrbios de força e de amplitude de movimento. Procedimentos 

fisioterapêuticos nestes distúrbios com indicações, contraindicações, precauções e 

prognósticos. Diagnóstico funcional. 

 



72 
 

SDE 0943 TÓPICOS REGIONAIS EM FISIOTERAPIA 

 

Aspectos epidemiológicos e de mercado na região. Exercício do 

fisioterapeuta. 

 

PERÍODO 10: 

 

SDE 0228 TCC EM FISIOTERAPIA 

 

 Elaboração e acompanhamento de trabalho de conclusão de curso, com 

base na articulação teórico-prática, vivenciada durante todo o curso, numa dimensão 

global, criativa e inovadora. 

 

SDE 0243 PRÁTICA SUPERVISIONADA – ESTÁGIO V – FISIOTERAPIA 

 

 Consta da prática fisioterapêutica supervisionada com integração dos 

acadêmicos na rotina hospitalar e junto à equipe multiprofissional, associando os 

conceitos teóricos com a prática profissionalizante. Acompanhando pacientes 

clínicos e cirúrgicos nas diversas especialidades. Prática supervisionada de 

Pneumologia, Cardiologia e Angiologia. Prática supervisionada em Pediatria, Prática 

supervisionada em Ortopedia e Traumatologia hospitalar. Prática supervisionada em 

Neurologia e Neurocirurgia, Prática supervisionada em Oncologia e Cirurgia 

oncológica, Prática supervisionada em Urologia, Ginecologia, Obstetrícia e 

Mastologia Hospitalar e Dermatofuncional. 

 

SDE 0320 FISIOTERAPIA BUCOMAXILOFACIAL 

 

Estudo teórico-científico das afecções crânio-mandibulares, diagnóstico 

diferencial e disfunções com interferência das desordens musculares, analisar e 

interpretar os exames complementares e proposta de  abordagem terapêutica. 

 

SDE0325  INTRODUÇÃO À ACUPUNTURA 

 

 Processo histórico da acupuntura. Abertura e introdução. Meridianos. 
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SDE 0326 TÓPICOS EM FISIOTERAPIA 

 

 Tomada de decisão clinica. Avaliação e procedimentos fisioterapêuticos. 

 

SDE 0537 PRÁTICA SUPERVISIONADA – ESTÁGIO VI – FISIOTERAPIA 

 

 Prática supervisionada em Pneumo-funcional, Cardio-funcional em Unidade 

de Terapia Intensiva, Prática supervisionada em Pronto-atendimento de urgência e 

emergência. Prática supervisionada de Pediatria e Neuropediatria.  
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8 METODOLOGIA 

 

A Estácio FMJ não apresenta uma única metodologia de ensino, 

desenvolve-se de forma dinâmica e prática, visando a formação de caráter geral, 

humanista, crítica, reflexiva, consciente e ética, comprometida com uma 

aprendizagem significativa e ativa, com capacidade para a proposição de 

alternativas e a tomada de decisão. 

Essa metodologia, pressupõe a capacidade para atuar nos diferentes nichos 

de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo. Inserida na responsabilidade 

social e compromisso com a comunidade, essa forma de se fazer metodologia, 

realça o pensamento critico e cientifico intercruzando a promoção de aportes 

cognitivos na apreensão da realidade operante. 

O ensino e a sistematização da aprendizagem, nesta ambiência 

educacional, visam provocar situações que possam gerar mudanças efetivas ao 

ensino tradicional, não negando sua contribuição na formação, mais e sobretudo 

inserindo os pressupostos que facilitem a apreensão das necessidades identificáveis 

no público-alvo: os alunos. Ademais, reforça-se a necessidade de motivar o 

estudante nos espaços acadêmicos, visando a reflexividade clínica no aliar estes 

conhecimentos com as reais necessidades suscitadas na e pela comunidade local. 

Acredita-se que na articulação do ensino com a aprendizagem, as  

Metodologias Ativas facilitam o mapeamento das estratégias didáticas na formação 

crítica e reflexiva do aluno universitário, contribuindo para uma reflexão sócio-

interacional do processo de sala com os espaços de renegociações entre 

aluno/professor, teoria/prática, IES/comunidade. 

Seguindo essa linha de raciocínio, as metodologias ativas se inserem no 

intercruzamento de competências, como uma forma diferenciada de desenvolver 

habilidades, sendo atualmente utilizadas por docentes que buscam conduzir a 

formação dos graduandos com ênfase na crítica individual e coletiva, favorecendo, 

desse modo, a autonomia do educando, despertando a curiosidade, estimulando 

tomadas de decisões, advindas das atividades essenciais da teoria com a prática, 

levando a formação do egresso a um patamar de saberes religados a consciência de 

seu oficio. 
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Construir caminhos no ensino da Fisioterapia a partir das metodologias 

ativas  incluem a implementação de desenhos curriculares que possibilitem a 

articulação de conteúdos, valorizem o enfoque problematizador e desenvolvam 

atividades acadêmicas que tenham como eixos a prática fisioterapêutica no contexto 

do trabalho em saúde, a inserção do estudante e do professor como sujeitos, a 

produção contextualizada de saberes.  Delineiam-se, dessa forma, desafios e 

possibilidades para a construção de propostas formativas que empreendam práticas 

interdisciplinares frente à complexidade das dinâmicas de ensinar, aprender e cuidar 

em Fisioterapia. 

Nesse sentido, propostas curriculares na formação do Fisioterapeuta que 

sinalizem novos lugares para professor, aluno e conhecimento, apontando para 

relações de proximidade e troca com o cotidiano dos serviços, numa perspectiva do 

trabalho em saúde como algo que transcende os fazeres individualizados de cada 

profissão têm sido assumidas como potencialmente importantes para a construção 

de caminhos formativos que lidem com as ciências como elaborações humanas 

historicamente condicionadas. 

E na busca por um projeto de ensino em Fisioterapia que signifique encontro 

de diferentes conhecimentos e configuração de novos cenários de aprendizagem, 

que emerge, com grande ênfase, a crítica na utilização de um único modelo 

disciplinar clássico. Desse modo, delineiam-se, nestes contextos científicos e 

acadêmico-institucionais o encontro com a interdisciplinaridade. 

A metodologia em foco no Curso de Fisioterapia da Estácio FMJ está sendo 

produzida num mundo em transformação em que a proliferação de novas práticas de 

intervenção em face dos novos problemas gerados pela sociedade contemporânea 

provoca ruptura das rígidas fronteiras disciplinares, colocando conjuntos de 

conhecimentos em rede, alargando o conceito de ciência, de aprendizagem, de 

pesquisa e das interseções entre os conhecimentos científicos e a política, a arte, a 

economia, a educação, a saúde. 

Pensar e construir caminhos no ensino em Fisioterapia a partir da 

interdisciplinaridade incluem a implementação de desenhos curriculares que 

transformem o modelo disciplinar, possibilitando a integração de conteúdos, 

assumindo um novo enfoque problematizador na participação ativa dos sujeitos 

envolvidos: tutores (docentes), coordenadores (discentes) e relatores (discentes).  
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A diversidade de abordagens teórico-metodológicas e de recursos utilizados, 

incluem a inserção da biblioteca virtual do professor, as visitas técnicas, as oficinas 

práticas, o uso sistematizado dos laboratórios e da clínica escola articulando, e 

complementando as atividades de leitura, debate e reflexão coletiva, típicas da 

prática em sala de aula. Todas as disciplinas do curso possuem instrumentos 

didáticos pedagógicos apropriados para atividade docente, como o plano de ensino 

e plano de aula.  

Os planos de aulas foram construídos integrando várias metodologias de 

aprendizagem e de desenvolvimento intelectual do aluno, priorizando e enfatizando 

o trabalho com o raciocínio lógico e analítico do aluno, com a sua capacidade de 

expressão escrita e oral, com a sua autonomia cognitiva, etc. O curso utiliza ainda 

Atividades Estruturadas, que implicam na 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 

autoaprendizagem.  

Para atender a este propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, 

tendo o professor como facilitador entre o conhecimento acumulado e os interesses 

e necessidades do aluno. O ensino tem sido entendido como um processo que visa 

associar a construção do conhecimento à crítica ao conhecimento produzido, num 

processo contínuo e articulado. Assim, ele é concebido como um processo de 

investigação do conhecimento, e não como um processo que se limita à transmissão 

de conteúdos; como uma prática voltada para a construção da progressiva 

autonomia do aluno na busca do domínio científico e profissional de um determinado 

campo do conhecimento.  

O processo de ensino visa, em última instância, ao desenvolvimento das 

capacidades cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida social e 

profissional. Ensinar é um processo intencional e sistemático, direcionado para o 

desenvolvimento de competências tecnológicas. Tem um caráter bilateral, já que 

combina a atividade do professor com a do aluno. A atuação do professor é vista 

como inseparável das condições sociais, culturais e emocionais dos alunos. Nesse 

sentido, ele busca referência na realidade dos alunos. O ensino, assim, é 

compreendido como uma prática concretamente situada, voltada para a 

aprendizagem de alunos determinados, com características socioculturais 

específicas. A compreensão da proposta de aprendizado leva o aluno a uma visão 
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mais ampliada das oportunidades quanto à empregabilidade que ele pode se 

candidatar. Assim, o discente endente a importância de estudar o conteúdo de cada 

disciplina e de que forma este  irá desenvolver competências que potencializarão as 

suas chances quanto a inserção na área de interesse ou quanto a um 

reposicionamento no mercado de trabalho.  

O conhecimento prévio do que será trabalhado em sala de aula e como será 

trabalhado, ou seja, o conhecimento das metodologias de ensino-aprendizagem 

resultando em aulas não chatas, criativas, inovadoras, motivará o discente a 

participar das aulas. Aprender de forma divertida ajuda a fixação dos conceitos, 

melhora o desempenho acadêmico, motiva o aluno à participação, etc. Enfim, são 

propostas inovadoras do curso de Fisioterapia. 

Para a finalização do curso de Fisioterapia, o aluno deverá obrigatoriamente 

ter cumprido toda a grade curricular e programa de estágio supervisionado, 

culminando com a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e ter 

cumprido toda a carga horária relativo às Atividades Acadêmicas Complementares 

(ACC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

9 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 

O estágio é uma atividade que desenvolve uma mentalidade crítica e 

analítica das oportunidades e dos problemas que envolvem as organizações e a 

sociedade em geral. É a oportunidade de conhecer e diagnosticar esses problemas, 

propondo ações técnicas, sociais e profissionais coerente com as novas 

perspectivas da profissão, é o momento em que se constata um avanço na formação 

acadêmica, representando papel decisivo na formação profissional, onde os estágios 

promovem maior autonomia realizando a prática das áreas de atuação da 

Fisioterapia. 

O Estagio Curricular obrigatório de treinamento em serviço é o último ciclo 

de graduação em Fisioterapia, durante o qual o discente deve receber treinamento 

intensivo, continuo, sob supervisão de preceptor, em instituição de saúde, vinculada 

à IES através de convênios, e tem duração de 18 meses, com carga horária de 1056 

horas, horas estas equivalente a 21% do total da carga horária do curso de 

Fisioterapia da Estácio FMJ. As atividades são eminentemente práticas acrescida de 

a carga horária teórica equivalente a 25 % do total por estágio, incluindo aspectos 

essencias nas áreas pediatria, uroginecologia e obstetrícia, traumato-ortopedia, 

cardiorrespiratória, neurologia, dermatofuncional e Fisioterapia na saúde da família, 

onde esta carga horária teórica é atribuída a discussão de casos clínicos, 

seminários, arguição e demais vias de avaliação do processo ensino-aprendizagem.   

Nesse período o aluno demonstra maior domínio do conhecimento. É nesta 

etapa onde as habilidades e atitudes, do fisioterapeuta, são aperfeiçoadas. Nesse 

Estágio o discente aprofunda o seu aprendizado e a sua vivência na relação com os 

indivíduos, que necessitam dos cuidados em fisioterapia, seja no plano individual ou 

coletivo, apreendendo/entendendo o seu sofrimento, dando-lhe um significado 

segundo a sua compreensão e sob orientação do preceptor, o discente, define os 

planos de intervenção e os aplica num processo de construção da sua autonomia 

profissional. 

Constituindo-se a última etapa da graduação em fisioterapia, livre de 

disciplinas acadêmicas, o estagio supervisionado deve estar orientado para a 

formação “geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos 

diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com 
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responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade 

humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua 

prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença. Portanto o 

estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório e estrutura-se em 

consonância com a Lei Federal Nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008, com a 

Resolução COFFITO n°153, de 30 de Novembro de 1993, e com a Resolução CNE-

CES 4 - de 19 de Fevereiro de 2002 (DCN) e atende ao Padrão de Qualidade dos 

Cursos de Graduação em Fisioterapia no contexto do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES além de possuir Regulamento Próprio    

( Anexo C- Regulamento Estágio) 

Deve, portanto, ser norteado pelo treinamento não especializado, pois a 

especialização precoce priva o estudante da visão global do ser humano e 

principalmente dos fenômenos mórbidos que podem incidir sobre ele, além de 

contribui para enraizar a ideia de que, na conduta do fisioterapeuta, a doença tem 

precedência sobre o paciente. 

O Estágio Supervisionado é desenvolvido no 8º, 9º e 10º semestre do curso 

de Fisioterapia, organizado visando atender às especificidades da formação 

sistemática do aluno, propiciando sua inserção gradativa nas tarefas inerentes à 

profissão nas áreas de conhecimento: prevenção, promoção e curativa/reabilitadora. 

A coordenação de Estágio do curso de Fisioterapia da Estácio FMJ tem com 

premissa supervisionar e instituir o desenvolvimento do processo de ensino 

aprendizagem nos acadêmicos do curso de Fisioterapia baseado na andragogia. 

Sendo assim, indica a vivência associando teoria e prática, propondo a 

aplicabilidade em 06 (seis) campos de estágio envolvendo atenção primátria, além 

da experiência em ambientes de alta, média e baixa complexidade. O Campo de 

Estágio I, propõe atuação e aplicabilidade do discente na Anteção Básica de Saúde 

desenvolvido a partir da atenção a saúde do idoso, além atuação fisoterapeutica em 

geriatria e gerontologia; Estágio II é composto por duas áreas específicas de 

atuação fisioterapêutica, em pediatria respiratria e motora, bem como uroginecologia 

e obstetrícia associada à atenção à sáude da mulher e do homem, ambas 

vivenciadas em ambiente ambulatorial e hospitalar; O Estagio III oferece experiência 

a respeito da atuação fisioterapêutica em traumatologia e ortopediadesenvolvidos 

em ambiente hospitalar e ambulatorial; o Estágio IV desenvole prática clinica na área 

de dermatofuncinal de cunho ambulatorial; o Estágio V propõe  experiência em 
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neurofuncional em caráter ambulatorial e Estágio VI associa a prática clínica na área 

de cardiorrespitória e na Unidade Terapia Intensiva desenvolvidos em ambiente 

ambulatoria e hospitalar.  

São diversos os cenários de prática estruturados para os estudantesde 

fisioterapia da Estácio FMJ. Entre eles estão os Hospitais da região conveniados 

com a instituição, como o Hospital Regional do Cariri, o Hospital São Vicente de 

Paula, Hospital e Maternidade São Lucas, Hospital do Coração, Hospital Geral de 

Brejo Santo. Um dos campos de atenção secundária é a nossa Clínica de 

Fisioterapia localizado dentro do Campus. As Unidades da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) municipais representam o campo de prática para a vivência da 

Atenção Primária à Saúde.  

Além disso, a IES celebra convênios com 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.  

Todos os locais em que as atividades educacionais realizam práticas são 

conveniados à IES pra tal finalidade, contemplando preceptores preparados para 

atenderem as necessidades pedagógicas . 

A realização de estágios fora da IES é acompanhada pelo docente/preceptor do 

estágio. Ressalta-se ainda que, a supervisão de campos de estágio institui 

profissionais devidamente qualificados para as respectivas áreas de atuação, com 

habilidades e compentências técnicas para tal.  

Os acadêmicos aptos à cursar os estágios retromencinados, e que estejam 

devidamente matriculados dentro das normas institucionais, são subdivididos 

igualmente em grupos. Estes grupos rodiziam nos respectivos campos de estágio 

com aproximadamente cinco (05) a seis (06) alunos, de forma aleatória ou por 

sorteio, sendo que ciclo de rodízio  entre os campos de estágio geralmente 

apresentam-se em média de 30 à 45 dias, de acordo com o calendário acadêmico. 

A Coordenação e Supervisão dos campos de estágios conduz o processo 

avaliativo dos discentes de forma quantitativa e qualitativa, através do instrumento  

devolutiva de estágio supervisionado,  conforme anexo D. Esta se fundamenta no 

tripé educacional a partir desenvolvendo competências, habilidade e atitudes, de 

acrodo com perfil do egresso preconizado pela Instituição de acordo com Projeto 

Pedagócio do Curso. Sendo que este é consideradarodo aprovado ao atingir a um 
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escore final mínimo de 6,0 (seis) pontos. Descrever como funciona a coordenação 

do estágio, como é dividico este estágio, em que áreas o aluno passa, como 

funciona a dinâmica do estágio, como é o processo de avaliação do estágio. 

A Resolução CNE/CES reforça a utilização de “diferentes cenários de 

ensino-aprendizagem, em especial as unidades de saúde dos três níveis de atenção 

pertencentes ao SUS, permitindo ao aluno conhecer e vivenciar as políticas de 

saúde em situações variadas de vida, de organização da prática e do trabalho em 

equipe multiprofissional”. 

Durante todo o estágio, os alunos terão a orientação e supervisão direta dos 

professores do curso e profissionais fisioterapeutas, através de sessões de 

supervisão onde serão discutidos os casos clínicos e realizados estudos teóricos, 

tais como: apresentação de temáticas em formato de seminários, casos clínicos e 

discussão de artigos atuais. 
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10 ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

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: estágio supervisionado/prática 

profissional e TCC, e ainda com as atividades complementares que tem uma carga 

horária de 150 horas a serem cumpridas até a integralização do curso e 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 IES, 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 objetivo do programa de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) é 

criar um diferencial na formação universitária da IES, oferecendo uma variedade de 

atividades complementares que irão qualificá-lo para o mercado de trabalho. 

É importante destacar que a proposta das AAC visa complementar os 

conhecimentos trabalhados em cada momento do curso, correlacionando-os com a 

prática profissional. Esta Atividade 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 da AAC e do Estágio Curricular visa 

proporcionar ao aluno condições de reflexão sobre os conhecimentos adquiridos e 

assegurar a prática de intervenções preventiva e curativa nos diferentes níveis de 
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atuação: ambulatorial, hospitalar, comunitário/unidades básicas de saúde, com os 

seguintes objetivos: 

a) 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; 

b) Proporcionar condições de treinamento específico pela aplicação, 

aprimoramento e complementação dos conhecimentos adquiridos; 

c) Subsidiar a identificação de preferências em campos de futuras 

atividades profissionais; 

d) Proporcionar ampliação de interesses pela pesquisa científica e 

tecnológica nas áreas afins e na saúde coletiva; 

As atividades complementares são construídas pelo NDE da IES, 

obedecendo aos preceitos descritos no Projeto Pedagógico do Curso, sendo 

respeitadas as características do mercado para o egresso. As AAC também podem 

ser propostas por docentes e por discentes do curso de Fisioterapia e o valor das 

horas avaliados pelo colegiado do curso. 

Estas atividades promovidas pelo Curso têm como objetivos: 

a) Reforçar os conhecimentos adquiridos. 

b) Enriquecer os conteúdos programáticos das disciplinas. 

c)   Introduzir novas abordagens metodológicas de modo a delinear um 

perfil profissional diferenciado adequando-o às novas exigências de 

mercado. 

d) Estimular no estudante o exercício da reflexão e o desejo de 

aprender, articulando os diferentes conteúdos e compreendendo o 

caráter mutável do conhecimento. 

Entre as Atividades Complementares( Anexo E: Regulamento AAC), podem-

se destacar trabalhos junto a comunidades, iniciação científica, monitoria, simpósios, 

seminários, palestras como forma de construir uma experiência reflexiva das 

oportunidades profissionais e o papel social do conhecimento. 

Além das atividades específicas de cada curso a área da  Saúde ainda 

busca promover ações conjuntas entre os demais cursos de saúde a fim de 
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oportunizar atividades multidisciplinares e o aprendizado para o trabalho em equipe 

e para estabelecer práticas integradoras do conhecimento profissional. 

A cada atividade complementar realizada é atribuída uma carga horária pré-

definida, conforme a duração da mesma. Ao final do curso, o aluno deve comprovar 

o cumprimento de 150 (cento e cinquenta) horas de Atividades Complementares, as 

quais são contabilizadas em seu Histórico Escolar. 
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11 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Parte-se da premissa que o Trabalho de Conclusão de Curso  favorece o 

desenvolvimento do pensamento, da autonomia intelectual, aprofundando o espírito 

crítico do discente e propiciando o diálogo com a realidade profissional do egresso 

do curso. 

 Assim, para a conclusão do Curso de Graduação em Fisioterapia o aluno, 

além de cumprir as disciplinas da matriz curricular, realiza a carga horária de estágio 

supervisionado e elabora um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação 

docente na área de interesse, tendo um professor orientador e a Disciplina de 

Trabalho de Conclusão de Curso, para auxiliar na confecção do mesmo e participar 

de atividades acadêmicas complementares. 

 As turmas de TCC possuem um professor na disciplina de modo que haja 

adequação ao solicitado nas Diretrizes Curricular para o Curso de Fisioterapia, 

permitindo assim melhor orientação de trabalho  de conclusão de curso o qual pode 

ser apresentado na modalidade monográfica ou através de artigo (Anexo F: 

orientações gerais para o TCC) 

Os trabalhos realizados na Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 

devem abordar temas ligados às Ciências da Saúde com foco na Fisioterapia e as 

suas áreas afins. A avaliação da disciplina se dá durante todo o semestre, pelo 

constante acompanhamento do professor e do orientador junto ao aluno, e a 

avaliação final ocorre ao final do período, sendo composta de um Trabalho de 

Conclusão de Curso apresentado e avaliado pela forma escrita e sua apresentação 

na forma de slides diante de uma banca, composta por 3 membros: Professor de 

Monografia e dois professores da área do trabalho. Este evento  propicia a 

discussão cientifica entre o corpo docente e discente do curso além dos convidados 

externos.  

Os trabalhos receberão notas de 0 a 10 dos avaliadores e o resultado será a 

média aritmética. Esta nota é composta através do formulário de avaliação, 

preenchido pelos membros avaliadores durante a banca, uma parte referente ao 

trabalho escrito e outra referente a apresentação oral e arguição. Estará aprovado o 

aluno que obtiver nota de 10 a 7,0. Aquele que alcançar nota entre 6,9 e 5,0 será 

considerado aprovado “com correções”, isto é, o aluno deverá reapresentar o 

trabalho ao professor da disciplina, no prazo de 7 dias, após ter feito as devidas 
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correções/alterações sugeridas pela banca. O professor  atribuirá a nota que julgar 

cabível, diante das alterações. O aluno que obtiver nota entre 4,9 e 0 estará 

reprovado. Estas notas serão relatadas em atas de apresentação de monografia. 

Será obrigatória a entrega do “Aceite de Orientação” ao professor da 

disciplina,  (documentos em anexo) devidamente assinado pelo(s) professor(es) que 

orientará(ão) o Trabalho de Conclusão de Curso, no prazo de 2 semanas após o 

início das aulas. 

Os alunos deverão apresentar periodicamente ao professor da disciplina o 

protocolo de acompanhamento de orientação. 

Todos os trabalhos deverão estar formatados de acordo com as normas 

vigentes, elaboradas pela Biblioteca da Universidade da IES. 

Caso o estudante tenha publicado o trabalho em periódico de circulação 

nacional ou internacional e seu nome figure como o autor principal do artigo, este 

poderá ser apresentado como TCC, sendo necessário, ainda, a apresentação à 

banca que deve ter a composição já descrita neste documento. 

O Trabalho de Conclusão de Curso representa um dos requisitos para o 

aluno alcançar a conclusão do Curso de Fisioterapia na IES, sendo considerado 

uma vertente importante do curso devido ao perfil profissiográfico do mesmo. 

 

11.1 Meios de divulgação de trabalhos de conclusão de curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será entregue à Coordenação do 

Curso por meio de duas cópias impressas encadernadas com capa dura (uma para 

a Biblioteca da Instituição e outra para o Professor Orientador), uma cópia em mídia 

eletrônica (CD-Rom) contendo o TCC e uma versão em formato de artigo científico.  

Relação aluno/professor na orientação de trabalho de conclusão de curso. 

A proporção de alunos/professor na orientação do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) segue o padrão estabelecido na IES, onde cada professor pode 

orientar até no máximo 10 (dez) alunos.  
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12 APOIO AO DISCENTE 

 

O Curso de Fisioterapia segue as políticas e diretrizes institucionais 

adotadas pela Instituição para efetivar o atendimento 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 estudante desenvolvidas na Estácio FMJ 

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, psicopedagógico, de 

inserção no mercado de trabalho e acompanhamento ao egresso. 

 

12.1 Apoio aos Calouros  

 

Os calouros ao ingressarem na Instituição são recepcionados no primeiro dia 

letivo pelo diretor, gestor acadêmico, coordenador do curso, secretaria geral, 

bibliotecária onde ocorre a apresentação da instituição, os locais de ensino de cada 

atividade acadêmica, o currículo do curso, as resoluções, decisões e 

regulamentações pertinentes ao aluno. 

 

12.2 Modalidade de Nivelamento  

 

As atividades de nivelamento são ferramentas essenciais como suporte as 

dificuldades apresentadas pelo corpo discente, principalmente no que se refere ao 

núcleo básico. Serão atividades regulares de nivelamento em química, biologia, 

matemática, português e outras que se fizerem necessárias para atendimento à 

execução dos planos de ensino do curso, constante no presente projeto pedagógico. 

Objetiva criar condições para que os alunos desenvolvam as habilidades e 

competências necessárias ao cumprimento das atividades propostas pelo curso. O 

processo se dá entre o período de início das aulas dos veteranos e calouros e deve 
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obedecer a um cronograma elaborado previamente, vale ressaltar que a adesão ao 

programa de nivelamento é voluntária.  

 

12.3 Agendamento com o Coordenador  

 

Para este processo, os estudantes podem consultar uma planilha, disponível 

do Sistema de Informações Acadêmicas - SIA, para agendar atendimento com a 

coordenação do curso, trazendo demandas específicas referentes aos assuntos 

acadêmicos.  

O processo de atendimento aos alunos pela Coordenação de Curso é feito 

através de agendamento. O próprio aluno realiza o agendamento através da sua 

secretaria virtual, em que poderá consultar os horários disponíveis para tratar de 

assuntos ligados à coordenação de curso, podendo escolher entre os diversos tipos 

de atendimento / assuntos relacionados ao atendimento de coordenação. Os 

horários são cadastrados no Sistema de Informações Acadêmicas (SIA), podendo 

ser adequados conforme a demanda do curso. Vale ressaltar que para os alunos 

com necessidade de atendimento prioritário é possível realizar o “atendimento 

avulso”, em que o coordenador pode realizar o atendimento diretamente no sistema 

acadêmico. Além do atendimento agendado, a coordenação possui horários de 

atendimentos avulsos que está contabilizado em sua carga horária dedicada à 

coordenação de curso. 

 

12.4 Reuniões com os Líderes de Sala  

 

Ocorrem, periodicamente, reuniões com os líderes de salas que trazem as 

demandas das aulas, levantando pontos positivos e negativos dos processos 

educacionais. No segundo momento, todas as demandas são levantadas e os 

problemas são sanados com o apoio dos docentes responsáveis pelas referidas 

disciplinas.  

 

12.5 Visitas em Salas de Aula  

 

As visitas em salas de aula tem o objetivo de elucidar dúvidas sobre grade 

curricular, FIES, atendimento realizado pelo NAP, entre outros. São realizadas pelo 
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coordenador do curso, gerente acadêmico, coordenador de secretaria, coordenador 

de CPA e coordenador de NAP.  

 

12.6 Núcleo de apoio psicopedagógico (NAP)  

 

O NAP é um Instrumento de assessoria e acompanhamento das ações 

docentes e discentes voltadas para o processo ensino-aprendizagem, no tocante às 

dificuldades vivenciadas pela comunidade acadêmica e desenvolvimento dos 

potenciais, principalmente com relação aos aspectos pedagógicos (relação 

professor-aluno, dificuldades de aprendizagem, prática educativa, orientar os alunos 

com dificuldades pessoais, que estejam se refletindo no aprendizado ou no 

comportamento, dentre outros), visando contribuir para a melhoria da qualidade do 

ensino, pesquisa e extensão oferecidos pela ESTÁCIO FMJ. 

Os acadêmicos podem chegar ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico  por 

busca voluntária, indicação de professores, indicação de colegas ou por solicitação 

do próprio Núcleo, sendo esse acompanhamento voluntário por parte dos 

acadêmicos. 

Funciona a partir de uma dimensão preventiva, a fim de facilitar o processo 

ensino-aprendizagem e de oferecer maior suporte aos alunos na sua vida 

acadêmica.  

São competências do NAP:  

a) Acolhida aos discentes novatos;  

b) Acompanhamento e avaliação pedagógica na elaboração dos planos 

de ensino;  

c) Avaliação pedagógica dos instrumentos avaliativos dos docentes;  

d) Participação nas reuniões pedagógicas, através de subsídios de temas 

para as pautas das atividades e orientações; e  

Ressalte-se, que na detecção de problemas psicossociais com baixo 

desempenho por parte do aluno o NAP realiza triagem psicológica e dar 

encaminhamento para solvência do caso.  
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12.7 SAVA e Biblioteca Virtual  

 

A Estácio FMJ disponibiliza o SAVA (sala virtual de aprendizagem) que é 

uma plataforma virtual de ensino que agrega tudo que o aluno necessita para antes, 

durante e depois das aulas. Este ambiente é 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.  

Pensando cada vez mais em estimular o aluno às atividades de ensino e 

pesquisa a Estácio FMJ disponibiliza bases de dados de periódicos científicos no 

Portal da Pesquisa que podem ser acessadas pelo site Disponível 

em:<http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&profile=ehost&user=s1299823&pas

sword=password> ou pelo acesso ao SIA no link da biblioteca. Especificamente para 

o curso de fisioterapia disponibilizamos diversos periódicos. 

 

12.8 Semana Acadêmica 

 

A Semana Acadêmica que é um evento anual que reúne diversas atividades, 

criando um espaço para confraternização, aprendizado e demonstração de 

habilidades dos acadêmicos. É fruto de um esforço conjunto de todas as secretarias 

do centro acadêmico, ligas e colaboradores voluntários. 

 

12.9 Regime Especial de Aprendizagem Domiciliar (READ)  

 

De acordo com o Decreto-lei n° 1044/69 e Lei n° 6202/75, poderá ser 

atribuído, em casos de afecções e alunas em estado de gestação, o Regime 

Especial de Aprendizagem Domiciliar, que consiste na aplicação de 

atividades/tarefas, em substituição às aulas perdidas durante a convalescença, 

assegurando a complementação das atividades práticas e a possibilidade de 

realizar, posteriormente, as avaliações que incidirem no período de afastamento. Os 

alunos portadores de afecções (congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos e 

outras condições mórbidas) que apresentem distúrbios agudos ou agudizados, 

caracterizados por incapacidade física relativa, incompatível com a frequência às 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&profile=ehost&user=s1299823&password=password
http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&profile=ehost&user=s1299823&password=password
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aulas, verificada a conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias 

para o prosseguimento da atividade escolar, ficarão assistidos pelo Regime Especial 

de Aprendizagem Domiciliar, desde que: a) a ocorrência seja isolada ou esporádica; 

b) o período de afastamento igual ou superior a 7 (sete) dias. c) as ausências por 

período inferior a 7 (sete) dias serão enquadradas no limite de 25 % (vinte e cinco 

por cento) de faltas permitidas em cada disciplina. d) O período máximo de 

concessão de Regime Especial não poderá ultrapassar 75% (setenta e cinco por 

cento) da carga horária total do período letivo.  

 

12.10 Atendimento às Pessoas com necessidades educacionais especiais  

 

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, a instituição vem também desenvolvendo ainda 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 proclames 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.  

O Curso segue as sugestões e procedimentos recomendados nos 

documentos oficiais 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.  

A Estácio FMJ apresenta uma Política institucional de acessibilidade para 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais garantindo desta 

forma a inserção dos alunos no curso de Fisioterapia.  
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12.11 Nova Chance 

 

Os discentes do ciclo básico que apresentam baixo desempenho acadêmico 

na primeira avaliação (AV1), ou seja, com notas abaixo do grau 4,0 (quatro) são 

convidados a participar do projeto via correio eletrônico, no qual, eles recebem um 

link do ambiente virtual do nova chance que dá acesso a 6 (seis) vídeo aulas de 

revisão dos conteúdos da AV1, após este acesso, os aluno agendam a avaliação 

(AVr) através do SIA e a realizam no laboratório de informática da unidade. 

O cálculo da nova nota é realizado através de uma média aritimétrica entre a 

AV1 e a AVr, no caso desta média ser superior à nota da AV1, o lançamento será 

feito automaticamente. 

 

12.12 Avaliando o Aprendizado 

 

 Como sabemos, exercícios e avaliações são momentos de aprendizado para 

os estudantes. Eles, muitas vezes, assimilam conteúdos justamente no momento em 

que estão realizando uma prova ou praticando um exercício. Sendo assim, a Estácio 

disponibiliza, antes da AV1 e da AV2, um simulado digital para alunos das 

disciplinas presenciais que denominamos “AVALIANDO O APRENDIZADO - AV1” E 

“AVALIANDO O APRENDIZADO - AV2”, para cada disciplina em que o aluno estiver 

matriculado e que possua itens no  Banco de Questões.  

O aluno terá acesso ao AVALIANDO O APRENDIZADO-AV1 a partir de um 

banner colocado no Portal do Aluno-SIA e, ao clicar em cima do mesmo, ele será 

redirecionado para o ambiente do simulado. O período para realização do 

AVALIANDO O APRENDIZADO-AV1 é informado previamente. Assim como, o 

AVALIANDO O APRENDIZADO-AV2. 

  O “AVALIANDO O APRENDIZADO” poderá ser realizado em qualquer 

computador, de qualquer lugar, com livre escolha pelo aluno. O aluno receberá 

feedback instantâneo a respeito de seu aproveitamento nas questões do simulado. 

Relatórios com os resultados dos alunos serão tabulados e disponibilizados para os 

docentes monitorarem o desempenho de suas turmas, detectando possíveis 

fragilidades e  orientando a recomendação de material de apoio. 

  A pontuação extra de no máximo 2 (dois) pontos referente ao total de acerto 

nos simulados serão acrescidos na terceira avaliação a AV3, como bonificação por 
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desempenho e dedicação do discente. Desta maneira, podendo oferecer mais 

oportunidades de aprendizado para os nossos estudantes. 

 

12.13 Recuperação de Férias 

 

  A Recuperação de Férias é um programa que a Estácio oferece para 

recuperar as notas das disciplinas em que houve reprovação no semestre passado. 

Onde o discente poderá aproveitar o período de férias para estudar novamente e 

realizar uma nova prova, antes do início do próximo semestre. 

 

12.14 Prepara AV1  

 

Consiste numa oferta de reforço aos calouros visando à retomada de 

conteúdo das primeiras semanas de aula e, consequentemente, melhor 

desempenho na AV1. O reforço se dará por meio de aula transmitida ao vivo, pela 

WEB, acompanhada da realização de um chat para envio de dúvidas e mensagens 

dos alunos. Tanto a aula quanto o chat serão também gravados e disponibilizados 

posteriormente. O professor que conduzirá a aula apresentará uma revisão geral dos 

conteúdos críticos para a AV1 e, com a mediação de outro docente no chat, 

responderá às perguntas dos alunos. Somado ao trabalho presencial do professor 

da disciplina em sala de aula, o PreparAV1 torna-se, então, mais um recurso à 

disposição do aluno no processo ensino-aprendizado, valendo-se de metodologia e 

tecnologia inovadoras. Este conteúdo on line também soma horas de AAC. 
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13 AVALIAÇÃO 

 

13.1 Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

 

A Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte utiliza diversos 

processos para avaliar, permanentemente, os sucessos ou não de estratégias para 

o desenvolvimento institucional, com foco no aluno, para se alcançar objetivos em 

termos de conteúdos de ensino, atividades acadêmicas complementares, 

desempenho dos professores, organização e estrutura física disponibilizada pela IES 

(salas de aula, biblioteca, laboratórios, ambulatórios, equipamentos e campos de 

estágio).  

O processo avalia todos os níveis na IES, sejam técnicos, docentes, 

coordenações de cursos, gerência acadêmica, financeira até a direção. Após uma 

série de discursões em diferentes momentos na IES, tais como nas reuniões de 

Gestão do Desempenho Acadêmico (GDA) que conta com o apoio de todos os 

coordenadores dos cursos; nas reuniões do Conselho de Ensino e Pesquisa 

(CONSEPE); da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e, principalmente, nas de 

Colegiado e de Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Fisioterapia, as 

fragilidades apontados pelos presentes, resultaram em elementos norteadores para 

o aprimoramento do curso de Fisioterapia.  

A partir destas demandas ações como ampliação do acervo da biblioteca; 

melhoria na titulação do corpo docente, não apenas com novas contratações, mas 

também pelo incentivo financeiro para a capacitação dos mesmos, sem contar as 

estratégias de engajamento profissional na IES com incentivo à pesquisa e a 

extensão, foram algumas estratégias que resultaram em um curso de Fisioterapia de 

melhor qualidade.  

No meio de todo este processo a CPA vem participando ativamente, desde o 

acompanhamento do plano de melhorias para o curso ou através de demandas 

identificas pela mesma. Ainda no quesito pedagógico o incentivo à aplicação de 

metodologias ativas em sala torna a aprendizagem mais prazerosa e a ressignifica 

para o estudante. 

 

 

 



95 
 

13.2 Avaliação Institucional 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES 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 ideias 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 autoavaliação 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 
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e) Propor 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 ações de capacitação docente, à atualização e 

manutenção da infraestrutura e dos recursos materiais. 

O projeto de autoavaliação institucional da Estácio FMJ reflete seu 

compromisso com a sociedade em geral e com as mudanças do mundo moderno, no 

sentido de incrementar ações que propiciem novas realidades, visando a sua 

inserção social. 

A Comunidade Acadêmica da instituição participa de diversas formas neste 

processo de avaliação, seja através de própria iniciativa da CPA com avaliações em 

forma de questionários nos segmentos acadêmicos: professores, alunos, 

funcionários e egressos, seja através da participação da comunidade através de 

avaliações pontuais ou como mensuração de satisfação com o serviço/atendimento 

realizado por várias disciplinas e serviços ofertados pela instituição. Também como 

veículo de comunicação, a Faculdade conta com um site próprio (www.estacio.br), 

onde todos os interessados poderão acessar e conhecer melhor os projetos e ações 

desenvolvidas pela Instituição. Também é disponibilizado para toda a comunidade 

acadêmica a Ouvidoria Estácio FMJ, criada no intuito de tornar cada vez mais eficaz 

a comunicação entre os envolvidos. 

Desde o início de suas atividades acadêmicas, a instituição vem 

desenvolvendo um processo de avaliação que contempla professores, alunos, corpo 

técnico-administrativo e comunidade. Periodicamente é solicitado aos professores, 

alunos e corpo técnico-administrativo o preenchimento de instrumento de avaliação 

que contempla aspectos do processo de ensino-aprendizagem, infraestrutura e 

propostas de melhoria, entre outros. 

A partir de 2004, foi elaborado o Projeto de Avaliação Institucional, que 

busca acompanhar e avaliar sistematicamente todos os projetos e ações de ensino, 

pesquisa e extensão, bem como suas atividades de suporte administrativo. Os 

resultados são consolidados, analisados e disponibilizados em forma de relatório. 

http://www.estacio.br/
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A CPA da Estácio FMJ é composta por representantes docentes, discentes, 

técnico-administrativos e parceiros (membros da sociedade civil), contando assim 

com a participação de um grupo de pessoas que possuem conhecimentos e 

habilidades diferenciadas, podendo contribuir para a construção de um sistema de 

auto avaliação dinâmico e que atende as especificações do SINAES e 

peculiaridades da Instituição. 

A comunidade acadêmica faz parte de toda a construção do processo auto 

avaliação institucional, através da representação de seus membros na própria 

Comissão. Além da participação nos fóruns e seminários propostos, tendo acesso 

direto e irrestrito aos demais membros da Comissão para sugestões. 

A avaliação, como análise, permite o acompanhamento e o 

redimensionamento de uma metodologia. Os resultados obtidos nas avaliações são 

utilizados para subsidiar encontros pedagógicos com docentes e discentes sobre as 

temáticas de avaliação e planejamento, como forma de aperfeiçoar a organização 

das atividades de monitoria, atividades de extensão, e para intensificar o programa 

de qualificação docente. 

 

13.3 Avaliação externa 

 

13.3.1 ENADE 

 

Desde sua fundação, o curso de Fisioterapia da Estácio FMJ enfatiza a 

importância do conhecimento integral do processo saúde-doença, de modo que o 

sucesso não seria possível sem uma comunicação adequada entre o humanismo e 

a ciência, de modo que a saúde coletiva e os eixos das ciências sociais não devem 

se desvincular do contexto fisioterapêutico. 

As informações fornecidas pelos processos de avaliação do Enade auxiliam 

a conhecer melhor o desempenho e perfil dos estudantes da nossa instituição de 

ensino e analisá-lo em relação às outras instituições.  

Com o intuito de qualificar e preparar nossos discentes elegíveis para o 

Enade;elencamos algumas ações como realização de três simulados presenciais; 

avaliações com questões mais contextualizadas; aulões com resolução de questões 

e tira dúvidas regularmente; as aulas teóricas dos estágios com discussão perene 

das questões do Enade; premiação para os melhores colocados nos simulados 
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presenciais e criação do top 10 (melhores colocados); divulgação dos resultados em 

painel exclusivo do Enade na unidade;disseminação da cultura Enade em outros 

semestres levando as informações através dos embaixadores. 
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14 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  - TICs – NO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

 

As mudanças ocorridas nos últimos anos estão agregadas diretamente aos 

avanços da tecnologia, seja para uso pessoal, coletivo, para a saúde, laser ou 

qualquer outra forma. A educação não pode ficar a margem deste processo 

evolutivo, portanto, a Estácio FMJ mantem-se atualizada com as novas tendências 

de tecnologias para a educação. 

Na página de algumas disciplinas presenciais (SAVA), o estudante tem um 

link direto com o professor de cada disciplina podendo acessar o material 

disponibilizado pelo docente como forma complementar par estudos, espaço para 

fóruns, envio de mensagens, organização dos horários dentre outras funcionalidades 

disponibilizadas pelo sistema. Estas funções podem ser acessadas pelo portal do 

aluno no SIA, onde também disponibiliza área para agendamento de atendimento 

para os diversos setores da Estácio FMJ, facilitando ao acesso a informação e na 

resolução de problemas. O Sistema também disponibiliza área para acesso a 

informações financeiras e acadêmicas proporcionando ao estudante a gestão total 

de sua vida acadêmica. 

 

14.1 Leitor Estácio 

 

A disponibilização de material didático digital de modo que os estudantes 

podem acessar os conteúdos destes através de computadores, smartfones ou 

tablets já é uma realidade. Através do sitio eletrônico www.estacio.br/leitorestacio o 

estudante poderá ter acesso ao material didático referente a cada disciplina a qual 

esteja matriculado, podendo realizar impressões, marcações de texto, anotações e 

visualizar animações e vídeos. Na página das disciplinas presenciais, o estudante 

tem um link direto com o professor de cada disciplina podendo acessar o material 

disponibilizado pelo docente como forma complementar para estudos, espaço para 

fóruns, envio de mensagens, organização dos horários dentre outras funcionalidades 

disponibilizadas pelo sistema. Estas funções podem ser acessadas pelo portal do 

aluno no SIA, onde também disponibiliza área para agendamento de atendimento 

para os diversos setores da Estácio FMJ, facilitando ao acesso a informação e na 

resolução de problemas. O Sistema também disponibiliza área para acesso a 

http://www.estacio.br/leitorestacio


100 
 

informações financeiras e acadêmicas proporcionando ao estudante a gestão total 

de sua vida acadêmica. 

O acesso ao material didático, com exceção ao atlas de anatomia humana 

que é distribuído aos estudantes gratuitamente, é de acesso virtual. Em 

computadores os estudantes podem ter acesso através do link 

www.estacio.br/leitorestacio e, via celulares e/ou tablets o acesso pode ocorrer on line 

ou off line através do aplicativo “Leitor Estácio” que pode ser instalado em qualquer 

destes dois últimos dispositivos mencionados. Em caso de dúvidas os estudantes 

podem consultar o sítio eletrônico www.estacio.br/materialdidatico para maiores 

informações. 

 

14.2 Material didático 

 

A Faculdade disponibiliza acesso a computadores presentes na biblioteca, 

assim como em duas salas de informática, local onde os estudantes podem acessar 

seus conteúdos e realizarem pesquisas eletrônicas. 

Além dos computadores a Estácio FMJ conta com uma sala de 

videoconferência disponível e utilizada frequentemente para realização de 

conferências virtuais com professores e pesquisadores em diversas partes do Brasil 

e do mundo, encurtando distâncias. 

Outra prática comum na IES é a realização de atividades acadêmicas 

utilizando metodologia TBL (Team Based Learning), uma estratégia que exercita o 

trabalho em equipes como uma forma de aprimorar os conhecimentos em sala de 

aula, nesta atividade os estudantes realizam um estudo prévio sobre determinado 

assunto e, no momento da aula, eles passam a responder algumas perguntas, 

inicialmente de forma individual, e, em um segundo momento, em pequenos grupos. 

Para o registro das respostas os estudantes utilizam um equipamento de votação 

eletrônica disponibilizado pela Turning Technologies. 

Estas são ferramentas utilizadas com frequência para que o acesso à 

informação ocorra de forma mais dinâmica, no tempo e na linguagem do estudante 

moderno. No entanto, estas ferramentas estão em constante mudança e 

melhoramentos para que se mantenham atualizadas ao contexto nacional e 

internacional, sempre que possível. 

http://www.estacio.br/leitorestacio
http://www.estacio.br/materialdidatico
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 A concepção atual do modelo de ensino da instituição prevê a 

organização de material didático para cada uma das disciplinas do curso. Sendo 

assim, para cada disciplina há um material didático disponibilizado para o aluno, com 

a organização dos pontos principais da disciplina que serve como leitura 

complementar. O material é elaborado a partir de capítulos de livros selecionados 

por professores das disciplinas resultando numa compilação de alguns capítulos 

originais dos livros indicados em parceria com as editoras dos volumes originais. 

Também corresponde à elaboração, por docentes convidados, de alguns livros com 

reprodução gerenciada pelo Grupo Estácio. Além disto, a Estácio FMJ disponibiliza 

diversos livros em versão eletrônica na página do aluno on line que o estudante 

poderá acessar e imprimir de qualquer computador. 
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15 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

15.1 Procedimentos de avaliação do ensino 

 

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 autoavaliação 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: 

a) A 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; 

b) A avaliação 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; 

c) A avaliação 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 
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são analisadas para a tomada de decisão a cerca 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 processo contínuo e permanente, 

permitindo avanços sem ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, 

quanto ao momento e formas de registrar os resultados obtidos pelos alunos. 

Apresentar as estratégias de avaliação adotadas no curso, considerando as 

avaliações de caráter teórico, prático e de campo. 

O desempenho dos alunos nas diferentes atividades desenvolvidas será 

consolidado em notas, de forma a atender o estabelecido no Regimento Interno da 

Estácio FMJ, de acordo com as seguintes normas. 

 

15.2 Sistema de avaliação da aprendizagem do aluno 

 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), 

Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3). 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas 

práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades 

acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma 

de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não 

poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às 

avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além 

de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, 

estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o 

das atividades estruturadas, as AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da 

disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 
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1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas 

maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A 

média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações. 

3. Frequentar, 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. 
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16 REQUISITO DE ACESSO E VAGAS 

 

O ingresso do curso de fisioterapia da Estácio FMJ se dá por meio de 

processos seletivos como vestibular agendado, transferência externa, nota do 

ENEM, segunda graduação.  

A Estácio FMJ oferece para o curso de fisioterapia 100 vagas anuais com 

ingresso em duas entradas, janeiro e julho.  Para atender este número de 

estudantes, o curso conta com 837 leitos conveniados, nas seguintes Unidades 

Hospitalares: 

 Hospital Regional do Cariri = 266 leitos  

 Hospital em Maternidade São Lucas = 84 Leitos 

 Hospital Maira Amélia Bezerra de Menezes = 25 Leitos  

 Hospital Maternidade São Vicente de Paulo = 235 Leitos 

 Hospital do Coração = 76 Leitos 

 Hospital Santo Antonio = 151 Leitos 

Os discentes também participam de atividades do Clínica de Fisioterapia da  

Faculdade com atendimento em pediatria, neurologia, uroginecologia e obstetrícia, 

cardiorrespiratória, dermatofuncional, ortopedia e traumatologia, com uma média de 

atendimento de 750/mês todos supervisionados por preceptores das respectivas 

áreas. Também atuam na rede primária de atenção à saúde no município de 

Juazeiro do Norte. 

O curso conta com 100 vagas anuais aprovadas ofertadas em duas entradas 

semestrais e autorizadas pela Portaria Nº 318 de 02 de Agosto de 2011. Para as 

atividades teóricas são disponibilizadas salas de aula em condições e dimensões 

adequadas para comportar confortavelmente o número de alunos de cada turma. No 

caso das disciplinas/aulas práticas estas devem ocorrer com o número máximo de 

25 alunos por turno de modo que turmas maiores devem ter aulas ministradas por 

dois ou mais professores em locais diferentes ou pelo mesmo docente em horários 

distintos com a finalidade de contemplar todo o conteúdo e carga horária do 

semestre. O docente também contará com a presença do técnico de laboratório e, 

sempre que possível, com o monitor da disciplina, ambos com a finalidade de apoiar 

as atividades e fiscalizar o posicionamento e a postura dos estudantes com o 

objetivo de prezar pela segurança dos mesmos no decorrer da atividade 
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17 INTEGRAÇÃO DO CURSO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE 

SAÚDE/SUS - RELAÇÃO ALUNOS/DOCENTES 

 

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

ensino-aprendizagem, é estabelecida a proporção limite de seis estudantes para 

cada preceptor por turno prático de estágio. Todos os locais em que as atividades 

educacionais realizam práticas são conveniados à IES pra tal finalidade, 

contemplando preceptores preparados para atenderem as necessidades 

pedagógicas. 

O curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina Estácio FMJ mantém 

parceria por meio de Convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do 

Norte e Barbalha. 

A prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte por intermédio da Secretaria 

Municipal de saúde do Município coloca à disposição para implementar as atividades 

de ensino e treinamento dos discentes da Estácio FMJ as Unidades de Saúde 

Municipais listadas abaixo: 

 Centro de referência do Idoso (CRI); 

 Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes-HIMABEM 

Pensando sempre em oferecer aos seus alunos oportunidade de aprofundar 

seus conhecimentos e desenvolverem habilidades significativas para a sua formação 

profissional e prática dentro do estágio supervisionado a Estácio FMJ celebra ainda 

convênio com: 

a) Hospital Regional do Cariri-HRC; 

b) Hospital Maternidade São Vicente de Paulo-HMSVP; 

c) Hospital do Coração; 

d) Hospital Santo Antônio. 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

18 INTEGRAÇÃO DO CURSO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE 

SAÚDE/SUS - RELAÇÃO ALUNOS/USUÁRIO 

 

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

ensino-aprendizagem, é estabelecida uma proporção limite entre os estudantes para 

cada preceptor por turno prático de estágio. Os estudantes realizam atividades ao 

longo de todo o curso de Fisioterapia na rede pública de saúde em todos os níveis 

da atenção. Todos os locais em que as atividades educacionais realizam práticas 

são conveniados à IES pra tal finalidade, contemplando preceptores preparados 

para atenderem as necessidades pedagógicas. 

O curso de fisioterapia da Estácio FMJ mantém parceria por meio de 

Convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte e Barbalha. 

A prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte por intermédio da Secretaria 

Municipal de saúde do Município coloca à disposição para implementar as atividades 

de ensino e treinamento dos discentes da Estácio FMJ as Unidades de Saúde 

Municipais listadas abaixo: 

 Centro de Referência do Idoso; 

 Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes-HIMABEM 

Pensando sempre em oferecer aos seus alunos oportunidade de aprofundar 

seus conhecimentos e desenvolverem habilidades significativas para a sua formação 

profissional e prática dentro do programa de estágio a Estácio FMJ celebra ainda 

convênio com: 

e) Hospital Regional do Cariri-HRC; 

f) Hospital Maternidade São Vicente de Paulo-HMSVP; 

g) Hospital do Coração; 

h) Hospital Santo Antônio; 

O curso de Fisioterapia disponibiliza acesso dos estudantes aos 

equipamentos de saúde pública por intermédio de convênio formalmente 

estabelecido entre a rede pública de saúde e a Estácio FMJ com o objetivo de 

proporcionar experiência através de estágios supervisionados e visitas técnicas. O 

convênio apresenta validade de 10 anos renegociados e renovados periodicamente. 

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

pacientes, em ambiente do SUS, é mais evidente no estágio em Fisioterapia na 

saúde da Família e na Fisioterapia Hospitalar, momento em que os estudantes 
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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. 
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19 ATIVIDADE PRÁTICAS DE ENSINO PARA ÁREA DA SAÚDE 

 

O curso de Fisioterapia da Estácio FMJ apresenta currículo distribuído em 

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

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

nas disciplinas de fisioterapia e neurologia, fisioterapia em traumato-ortopedia, 

fisioterapia na saúde da criança, fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiovascular, 

recursos terepêuticos manual I e II, avaliação cinético-funcional, eletrotermofoto 

terapia, fisioterapia na saúde da mulher e nos distúrbios do assoalho pélvica, 

fisioterapia dermatofuncional, fisioterapia na saúde do homem,psicomotricidade, 

cinesioterapia,fisioterapia aquática e fisioterapia esportiva proporcionada, além dos 

estágios obrigatórios, pelos demais conteúdos curriculares. No curso de Fisioterapia 

da Estácio FMJ o estudante tem a oportunidade de desenvolver novas habilidades 

técnicas nos laboratórios e na clínica escola, como também no contato com 

pacientes em ambiente hospitalar e em demais instâncias do SUS através de visitas 

monitoradas em unidades básicas de saúde, Centro de Referência do Idoso (CRI) e 

aos núcleos de apoio a estratégia de saúde da família (NASF). 
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20 ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

 

O NDE do Curso de Fisioterapia da Estácio FMJ está implantado de acordo 

com a Resolução CONAES nº. 1, de 17/06/2010. Este é composto pelo Coordenador 

do Curso e mais 5 (cinco) docentes, sendo todos com titulação stricto sensu e com 

larga experiência docente, possuindo longo tempo de atuação na instituição e com 

contração em regime de dedicação integral ou parcial e, juntos, respondem por 

ações de reflexão, acompanhamento e concretização do Projeto Pedagógico do 

Curso. São membros do NDE: 

 

 

 

 

 

Composição NDE 

Usuário Titulação 
Regime de 

trabalho 

Tempo de vínculo 

ininterrupto com o 

curso (meses) 

ANDERSON PONTES 

ARRUDA 

DOUTOR PARCIAL 52 

GIOVANY MICHELY PINTO DA 

CRUZ 

DOUTOR PARCIAL 48 

MARIA ELIZABETH PEREIRA 

NOBRE         

DOUTOR INTEGRAL 58 

LUCIANA DE CARVALHO 

PÁDUA CARDOSO 

MESTRE INTEGRAL 41 

TEREZA ÁGUIDA COSTA DO 

NASCIMENTO 

MESTRE INTEGRAL 48 

RODRIGO LUIS MOUSINHO 

GOMES 

MESTRE INTEGRAL 52 
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21 ATUAÇÃO  DO COORDENADOR 

 

A coordenação do curso de Fisioterapia da Estácio FMJ foi exercida nos 

primeiro seis meses de sua implantação, pela professora Maria Elizabeth Pereira 

Nobre, e logo em seguida e até o momento atual pelo professor Rodrigo Luis 

Mousinho Gomes mestre em Ciências Ciências da Saúde pela Universidade federal 

de Pernambuco (UFPE). O docente exerce suas atividades em regime integral nos 

turnos matutino e noturno, sendo 25horas da sua carga horária dedicada às 

atividades exclusivas  de coordenação, particularmente no que diz respeito à 

preservação das atividades do Colegiado do curso, NDE e pela busca da melhor 

qualidade de formação para os fisioterapeutas  egressos da Estácio FMJ. 

Ao longo destes anos o docente vem apresentando ótimo relacionamento 

profissional, sempre respeitando as peculiaridades de cada área e buscando apoiar 

às demandas levantadas por elas. O apoio aos discentes é igualmente prestado de 

forma ética e respeitável. 

O docente exerce suas atividades de ensino superior desde o ano de 2012, 

ininterruptamente, já tendo coordenado equipes de profissionais em Hospitais de 

Recife e região metropolitana. Nestes quase cinco anos o docente vem buscando 

resgatar e preservar o respeito da população pela profissão do Fisioterapeuta, 

profissional este indispensável para o cuidado da saúde da população. 

O coordenador do curso de Fisioterapia da Estácio FMJ exerce suas 

atividades em dois turnos, matutino e noturno, com um total de 45 horas de 

atividades, destas, doze horas dedicadas às atividades em sala de aula, vinte e 

cinco nas atividades de gestão e as demais 8 horas divididas como atividades de 

pesquisa, monitoria e extensão. 
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22 CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

22.1 Quadro de docentes do curso 

 

Nome Titulação 
Regime de 
Trabalho 

ALBÉRIO AMBRÓSIO CAVALCANTE MESTRE PARCIAL 

ALESSANDRO ÁDAMO GONÇALVES OLIVEIRA ESPECIALISTA HORISTA 

ANA LUIZA DE AGUIAR ROCHA MARTIN MESTRE PARCIAL 

ANDERSON PONTES ARRUDA DOUTOR PARCIAL 

ANDRÉ ALENCAR SULIANO DOUTOR PARCIAL 

CAMILA BEZERRA NOBRE DOUTOR PARCIAL 

CICERA JANIELLY DE MATOS CASSIANO ESPECIALISTA INTEGRAL 

CRISTIANE LOPES DAMASCENO BENTES ESPECIALISTA INTEGRAL 

CRISTIANE MARINHO UCHÔA LOPES MESTRE PARCIAL 

DANIEL LUNA LUCETTI MESTRE PARCIAL 

ELAINE CRISTINA PEREIRA LUCETTI DOUTOR PARCIAL 

FABIO CARDOSO DOUTOR INTEGRAL 

FERNANDO GOMES FIGUEREDO MESTRE INTEGRAL 

GALENO JAHNSSEN BEZERRA DE MENEZES FERREIRA ESPECIALISTA PARCIAL 

GIOVANY MICHELY PINTO DA CRUZ DOUTOR PARCIAL 

JOAO MARCOS  FERREIRA DE LIMA SILVA MESTRE PARCIAL 

LUCIANA DE CARVALHO PÁDUA CARDOSO MESTRE INTEGRAL 

MARIA ELIZABETH PEREIRA NOBRE DOUTOR INTEGRAL 

MODESTO LEITE ROLIM NETO DOUTOR PARCIAL 

MONALISA RIBEIRO SILVA DOUTOR INTEGRAL 

NADGHIA FIGUEIREDO LEITE MESTRE PARCIAL 

PABLO ANTONIO MAIA DE FARIAS DOUTOR INTEGRAL 

RODOLPHO ALBERTO BUSSOLARO DOUTOR PARCIAL 

RODRIGO LUIS MOUSINHO GOMES MESTRE INTEGRAL 

ROSÂNGELA FROTA RIBEIRO DE VASCONCELOS ESPECIALISTA PARCIAL 

SÂMIA ARAÚJO NEVES DOUTOR PARCIAL 

TEREZA AGUIDA COSTA DO NASCIMENTO MESTRE INTEGRAL 

YASKARA AMORIM FILGUEIRA ESPECIALISTA HORISTA 

 

22.2 Titulação do corpo docente do curso  e percentual de doutores 

 

O curso de Fisioterapia da Estácio FMJ conta com 28 docentes experientes 

em seu quadro, exercendo suas atividades em áreas respectivas a sua formação 

e/ou experiência profissional, de modo que, destes, 22 (78,6%) apresentam curso de 

pós-graduação stricto senso. 
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O curso de Fisioterapia da Estácio FMJ conta com 28 docentes experientes 

em seu quadro, de modo que, destes, doze (42,9%) apresentam curso de pós-

graduação stricto senso em nível de doutorado. 

 

22.3 Regime de trabalho do corpo docente 

 

O curso de Fisioterapia da Estácio FMJ conta com 28 docentes experientes 

em seu quadro, de modo que, destes, 27 (96,42%) apresentam regime de trabalho 

em tempo parcial ou integral envolvidos em atividades de pesquisa e de apoio ao 

estudante, além do tempo dedicado às atividades em sala de aula. 

 

22.4 Experiência profissional e no magistério superior do corpo docente 

 

O curso de Fisioterapia da Estácio FMJ conta com 28 docentes experientes 

em seu quadro, de modo que, destes, 21 (75%) apresentam experiência profissional 

comprovada por dois anos ou mais. 

O curso de Fisioterapia da Estácio FMJ conta com 28 docentes experientes 

em seu quadro, de modo que, destes, 26 (92,85%) apresentam experiência 

comprovada em magistério superior, por dois anos ou mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

23 FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO 

 

O Colegiado de Curso é um órgão consultivo, normativo, de planejamento 

acadêmico e executivo, para os assuntos de política de ensino. Para atender a tais 

demandas o curso de Fisioterapia da Estácio FMJ é formado por 05 representantes 

do corpo docente, 2 discente e o coordenador do curso que vem se reunindo, 

periodicamente, duas vezes por semestre, ao longo dos últimos anos e vem 

discutindo sobre diferentes assuntos com referência à dinâmica das aulas, 

atividades de estágio, estrutura física do curso, corpo docente, assuntos 

demandados pelas reuniões de NDE, dentre outros. 

 

 

 

 

Composição Colegiado 

Usuário Titulação 
Regime de 

trabalho 

Tempo de vínculo 

ininterrupto com o 

curso (meses) 

ANDERSON PONTES ARRUDA DOUTOR PARCIAL 52 

GIOVANY MICHELY PINTO DA 

CRUZ 

DOUTOR PARCIAL 48 

MARIA ELIZABETH PEREIRA 

NOBRE    

DOUTOR INTEGRAL 58 

LUCIANA DE CARVALHO PÁDUA 

CARDOSO 

MESTRE INTEGRAL 41 

TEREZA ÁGUIDA COSTA DO 

NASCIMENTO 

MESTRE INTEGRAL 115 

RODRIGO LUIS MOUSINHO 

GOMES 

MESTRE INTEGRAL 52 

JACKSON ROBSON RIBEIRO DE 

ALMEIDA 

REPRESENTANTE DISCENTE 

FRANCISCO NEY TURBANO 

IZIDRO FILHO 

REPRESENTANTE DISCENTE 
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24 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA 

 

O corpo docente do curso de Fisioterapia da Estácio FMJ apresenta 

considerável produção científica nos últimos três anos, embora alguns professores 

concentrem o volume de produção científica neste período, os docentes apresentam 

uma média de 14,93 produções produções científica, cultural, artística ou 

tecnológica nos últimos três anos. 
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25 NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE (NAPED) 

 

O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) do curso de 

Fisioterapia da Estácio FMJ, coordenado pela Profa Dra. Maria do Carmo Pagan 

Forti, está implantado e em pleno funcionamento. Atua junto aos professores através 

de atividades de educação permanente, com a finalidade de estimular as estratégias 

cognitivas e comportamentais de educadores. Desta forma, imbuídos da capacidade 

de motivação para o ensino, pesquisa e extensão e, em sintonia com a participação 

discente, procura-se desenvolver no docente as habilidades técnicas e pedagógicas 

dos sujeitos envolvidos, considerando como condição sine quan non, cada aluno 

como um co-participe, portador de uma identidade e de uma história, com 

capacidade de aprender sobre e a partir da realidade circundante e capaz de 

modificar esta realidade na qual está inserido. 

São competências de acordo com o regulamento do NAPED.  

a) Acompanhar as atividades do corpo docente e promover, de forma 

coletiva e/ou individualizada, capacitação (pedagógicas e/ou cursos), 

quando necessárias. 

b) Incentivar os docentes para que priorizem metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem e avaliações problematizadoras. 

c) Instituir grupos de estudos permanentes para discussão e 

aprofundamento de temas voltados para educação médica. 

d) Auxiliar o Núcleo Docente Estruturante (NDE) nas suas atividades de 

atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

e) Analisar a avaliação institucional, juntamente com a coordenação da 

CPA, visando o acompanhamento permanente das ações 

desenvolvidas e seu aprimoramento. 

f) Incentivar ações de acompanhamento dos currículos e sua atualização. 

g) Participar de processos seletivos de docentes; 

Os professores que compõem o NAPED-Fisioterapia, listados abaixo, foram 

nomeados por portaria e possuem considerável experiência docente e tem suas 

atividades orientadas pelo regulamento do NAPED (ANEXO G). 
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Componentes do NAPED Fisioterapia 

DOCENTE TITULAÇÃO REGIME DE 
TRABALHO 

EXPERIÊNCIA 
DOCENTE (ANOS) 

Prof. Me. Daniel Luna Lucetti Mestre Parcial 7 anos 

Profa. Me. Tereza Águida Costa 
do Nascimento 

Mestre Integral 4 anos 

Profa. Me. Monalisa Ribeiro 
Silva 

Mestre Parcial 7anos 

Prof. Me. Rodrigo Luis 
Mousinho Gomes 

Mestre Integral 4 anos 

Prof.  Galeno Jahnsen Bezerra 
de Menezes 

Especialista Parcial 4 anos 
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26 GABINETE DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL 

 

O apoio ao discente é indispensável para uma formação profissional 

adequada, a forma como os docentes incentivam a pesquisa e a busca pelo 

conhecimento e a resolução de problemas é decisiva, em muitos casos, para 

fomentar, nos estudantes, o pensamento científico. Para que este contato ocorra da 

melhor forma e atinja os objetivos, a comunicação deve se dar em ambiente 

adequado. É neste contexto que a Estácio FMJ proporciona aos docentes, gabinetes 

de trabalho para professores TI para atendimento e orientação sobre as atividades 

de ensino e de pesquisa e extensão. 

O curso de Fisioterapia da Estácio FMJ têm 10 professores em tempo 

integral, sendo que estes possuem seus gabinetes de trabalho para o atendimento 

ao aluno com dimensões e mobiliários adequados e confortáveis, com boa 

iluminação, ventilação e com computadores com acesso à internet banda larga e 

telefonia. 
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27 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS 

 

A Coordenação de Fisioterapia da Estácio FMJ conta com gabinete de 

trabalho, individualizado, confortável, com iluminação adequada, informatizado e 

com acesso a internet banda larga para garantir o cumprimento das atividades do 

setor e agilidade nas informações prestadas aos discentes e docentes. Além disso, a 

coordenação conta com uma secretaria de coordenadores, que também atende os 

outros três cursos da Instituição.  

Para atendimento aos alunos em suas demandas acadêmicas, o curso conta 

com o apoio da secretaria de alunos/sala de matrículas que possui dimensões e 

mobiliários adequados e confortáveis, atendimento prioritário, com boa iluminação, 

climatização e com computadores com acesso à internet banda larga e telefonia. 
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28 SALA DE PROFESSORES 

 

A Sala dos professores que atende o Curso de Fisioterapia da Estácio FMJ 

conta com apoio de uma secretaria exclusiva para os docentes. Esta contém 

dimensões e mobiliários adequados e confortáveis, com boa iluminação, 

computadores com acesso à internet banda larga e serviço de fotocópias. A 

secretaria da sala de professores acelera a disponibilidade de documentos, 

impressões e insumos para a realização das aulas. 
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29 SALAS DE AULA 

 

As salas de aulas da Estácio FMJ apresentam dimensão média de 70m2 e 

comportam ainda mesa e cadeira para o docente, quadro branco e quadro de avisos 

para uso dos alunos e das disciplinas, sistema de projeção de imagens (Datashow), 

computador e, sempre que solicitado, sistemas de som móveis. Todas as salas 

possuem boa iluminação e são climatizadas, mas com a opção de abertura de 

janelas. A IES conta com 19 salas de aula e um auditório confortável para eventos 

com capacidade para 300 participantes 
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30 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

Além dos laboratórios específicos para o ensino na área da saúde, a Estácio 

FMJ conta com dois laboratórios de informática equipados, sendo um com total de 

20 computadores e outro com 33, totalizando 53 computadores com configuração 

adequada para o aprendizado em aulas que utilizam softwares específicos visando 

melhor compreensão dos sistemas orgânicos através da visualização em três 

dimensões e estudos de bioinformática. Todos os computadores estão conectados à 

rede internet, permitindo aos usuários aumentar as opções de troca e aquisição de 

conhecimentos em diversas áreas de pesquisa. 
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31 BIBLIOTECA E ACERVO 

 

O acervo para a bibliografia básica e complementar do Curso de Fisioterapia 

está disponibilizado na biblioteca, é composto por livros que abrangem todo o 

conteúdo programático das disciplinas do Curso; além do acervo físico, a biblioteca 

dispõe de diversos livros para o curso disponibilizados na Biblioteca Virtual Pearson, 

assinada pela Instituição já há mais de 3 anos. Esse recurso possibilita que alunos e 

professores possam acessar simultaneamente o mesmo título, evitando a 

necessidade de reserva da obra. A pesquisa ao acervo físico ou à Biblioteca Virtual 

pode ser realizada através do SIA ou de qualquer microcomputador conectado a 

Internet e permite a consulta por autor, título e assunto. O acervo bibliográfico 

apresenta títulos e unidades suficientes para atender as demandas dos estudantes 

de forma satisfatória. Além do acervo presencial, a Estácio FMJ disponibiliza aos 

estudantes um acervo virtual com 4.200 títulos em várias áreas do conhecimento. 

 

31.1 Sistema informatizado de bibliotecas – SIB 

 

 O SIB é responsável pelo gerenciamento informatizado das bibliotecas no 

que se  refere a consulta ao acervo local e on-line, aos recursos de pesquisa 

informatizada, empréstimo domiciliar, reserva e  renovação de empréstimos local e 

on-line. 

 

31.2 Serviços 

 

31.2.1 Serviço de comutação bibliográfica – COMUT 

 

 Importante instrumento para a suplementação de pesquisas e trabalhos 

acadêmicos o COMUT permite aos pesquisadores o recebimento de cópia de artigos 

publicados em periódicos técnico-científicos, teses e anais de congressos existentes 

nas melhores bibliotecas do país. 

 

31.2.2 Base de dados 
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As Bases de Dados disponibilizadas no Portal da Pesquisa podem ser 

acessadas pelo site http://biblioteca.estacio.br/links.asp ou pelo endereço 

www.portaldapesquisa.com.br. 

 

31.2.3 Programa de treinamento de usuários 

 

Objetiva facilitar o aperfeiçoamento acadêmico e profissional e a elaboração 

de trabalhos acadêmicos através do oferecimento de cursos gratuitos. 

 

31.2.4 Fichas catalográficas 

 

 A Biblioteca disponibiliza para seus usuários o serviço de elaboração de 

fichas catalográficas com o intuito de colaborar com a normatização de seus 

trabalhos de final de curso. 

 

30.2.5 Programa de atendimento a alunos com necessidades educacionais 

especiais 

 

 De acordo com a Portaria n. 3.284, de 07 de novembro de 2003, as 

Bibliotecas dão acessibilidade aos usuários com necessidades educacionais 

especiais a diferentes fontes de informação, através de recursos diferenciados. 

- AUDITIVA 

As equipes das Bibliotecas recebem treinamento na Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS. 

- VISUAL  

Implantado o Sistema DOSVOX que interage com o usuário através de 

síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso do computador; 

Fornecendo Lupas para os discentes que apresentem necessidade. 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.estacio.br/links.asp
http://www.portaldapesquisa.com.br/
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36 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECILIZADOS 

 

36.1 Clínica escola de fisioterapia 

 

A Clínica Escola de Fisioterapia Estácio FMJ tem como objetivo primordial 

oferecer condições de estágio e treinamento aos acadêmicos do Curso de 

Fisioterapia, bem como o atendimento e prestação de serviços à comunidade, 

desenvolvendo atividades em conformidade com as práticas e normas estabelecidas 

neste projeto político pedagógico. Além disso, terá caráter formador comprometido 

com a ética e a qualidade do ensino universitário, possui um papel social relevante 

no atendimento dos usuários envolvidos na prevenção, recuperação e promoção à 

saúde.  

A Clínica-Escola é uma unidade de apoio ao ensino e às atividades de 

extensão do Curso de Fisioterapia da Faculdade Estácio FMJ, parte integrante do 

projeto pedagógico do curso de Fisioterapia. Criada para atender prioritariamente às 

necessidades de treinamento dos alunos no Estágio Supervisionado, do oitavo, nono 

e décimo período, a clínica também apóia as atividades de prática assistida dos 

alunos de outros períodos, no âmbito das várias disciplinas relacionadas à prática 

fisioterapêutica.  Tem como objetivo proporcionar 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.  A Clínica-Escola oferece ao discente a oportunidade de 

utilizar diversas técnicas nas várias áreas da Fisioterapia e de realizar suas 

avaliações e intervenções em um ambiente de discussão acadêmica. 

Outro objetivo da Clínica Escola de Fisioterapia da Estácio FMJ é propiciar a 

extensão dos serviços à comunidade, atualmente com uma média de 750 

atendimentos ao mês. Tais serviços são tidos como de referência e qualidade na 

fisioterapia e se destacam por ter seus atendimentos de maneira gratuita. A Clínica 

de Fisioterapia tem por missão oferecer serviços assistenciais de fisioterapia, com 

equipamentos modernos em um amplo espaço com instalações apropriadas aos 

seus pacientes, respeitando as exigências de um empreendimento atualizado dentro 

das normas de biossegurança que assegura a proteção, da vida e da prioridade, nas 

dependências da clínica onde são manuseados equipamentos da mais alta 

tecnologia.   
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Contamos com professores pós-graduados nas áreas específicas dos 

atendimentos de Fisioterapia e também com estagiários que têm a oportunidade de 

aplicar no dia-a-dia a teoria aprendida em sala de aula, sob supervisão dos 

professores. Com infra-estrutura apropriada, possui: 

 Três salas de consultório para avaliação individualizada e 

especializada, 

 Uma sala adaptada para atendimento do projeto padovan 

 Dezesseis boxes de atendimento terapêutico, incluindo um ginásio 

adequadamente aparelhado  

 Uma piscina terapêutica aquecida 

 Salas de pediatria, dermatofuncional, traumato-ortopedia e cardio 

respiratório devidamente equipadas.  

 Um Jardim sensorial 

 Banheiros e vestiários masculinos e femininos, além de banheiro 

adaptado para PNEE. 

A Clínica oferece as seguintes especialidades: Traumato-ortopedia, 

Neurologia, Pediatria, Dermato-funcional, Hidroterapia, Gineco-obstetrícia, Urologia 

e Respiratória. Além de atender à demanda da população, a Clínica-Escola também 

atende aos alunos e funcionários da Estácio FMJ. 
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37 OFERTA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA ESCOLA DE 

FISIOTERAPIA FMJ  

 

Atividade como o método PADOVAN de Reorganização Neurofuncional está 

diretamente relacionado a  estimulação precoce de crianças com alterações 

neurológicas e trabalha com o sistema nervoso central para que o indivíduo aprenda 

ou reaprenda funções perdidas ou desorganizadas. Este método foi criado pela 

fonoaudióloga Beatriz Padovan baseada principalmente nos estudos de Temple Fay 

e Rudolf Steiner além de informações sobre a neuroplasticidade que é a capacidade 

que o cérebro tem de se recuperar, de aprender e tornar-se funcional.  

O projeto foi iniciado em março de 2016, inicialmente atendendo à seis 

crianças e atualmente, 18 crianças. Os atendimentos são realizados de segundas à 

quintas-feira, na clínica escola de Fisioterapia da faculdade Estácio FMJ.  

Os atendimentos são realizados por estudantes do curso de fisioterapia da 

Estácio FMJ que receberam capacitação da professora orientadora para a 

realização deste trabalho. 

Os resultados dos trabalhos já foram apresentados no seminário de pesquisa 

da Estácio e na semana de pesquisa na Estácio FMJ. O projeto de pesquisa 

continua em andamento e as alunas estão trabalhando na elaboração de artigos 

científicos.  
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38 UNIDADES HOSPITALARES E COMPLEXO ASSISTENCIAL, CONVENIADOS 

A Estácio FMJ disponibiliza convênios com a rede de saúde local, na qual o 

estudante do Curso de Fisioterapia vivencia a realidade, através das disciplinas de 

Saúde da Família, momentos imprescindíveis para formação profissional. Dentre as 

unidades hospitalares conveniadas encontra-se: 

 Hospital Regional do Cariri;  

 Hospital São Vicente de Paulo;  

 Hospital Maria Amélia Bezerra de Menezes;  

 Hospital do Coração;  

 Hospital Santo Antonio; 

 Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte. 
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39 LABORATÓRIO DE ENSINO PARA A ÁREA DA SAÚDE 

 

A Estácio FMJ conta com laboratórios de ensino (Imunologia, Microbiologia, 

Genética, Fisiologia, Bioquímica, Farmacologia, Anatomia, Histologia) que dispõem 

de equipamentos modernos de última geração, em quantidade adequada à 

demanda dos usuários para as atividades propostas, possibilitando desenvolver 

habilidades nas áreas requeridas pelo curso de Fisioterapia. Cada Laboratório 

possui a sua norma e procedimentos de segurança, sendo elaborada para atender 

as necessidades de uso dos mesmos e garantir a segurança do Professor e do 

Aluno, bem como a preservação dos materiais. As referidas normas estão 

divulgadas em locais visíveis aos usuários dos laboratórios com o intuito de 

assegurar o seu conhecimento e aplicação na prevenção de acidentes. 
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40 PROTOCOLOS DE EXPERIMENTOS 

 

Nos Laboratórios os protocolos de realização de experimentos e atividades 

práticas são orientados e monitorados pelos docentes e monitores, que determinam 

a sequência dos procedimentos e rotinas das aulas práticas, onde o acadêmico 

realiza as rotinas do experimento passo a passo obedecendo a metodologia 

estabelecida pelas normas estabelecias pela biossegurança, protegendo o 

acadêmico em sua prática laboratorial no desenvolvimento do conhecimento. 
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41 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

 

O CEP - Comitê de Ética em Pesquisa é um órgão colegiado interdisciplinar 

de caráter consultivo, deliberativo, criado para defender os interesses dos sujeitos 

da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da 

pesquisa dentro de padrões ético. É constituído a partir de nomeação pela Direção 

Geral tendo quatro membros permanentes e no mínimo quatro membros nomeados 

em função de sua especialidade.  
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ANEXO A 

COMPONENTE CURRICULAR 

 

COMPONENTE CURRICULARES - Currículo 115 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - CEL0014 

 

Perfil Docente 
Docente com graduação e pós-graduação. 

Em caso de egresso de curso lato sensu, obrigatoriamente, em estudos da 

língua portuguesa.  

Pesquisador atento às complexidades que envolvem o funcionamento da 

língua e às peculiaridades socioculturais que integram a língua materna. 

Profissional competente para desenvolver, nos alunos, habilidades para ler, 

analisar, interpretar e escrever diferentes tipos de textos. 

 

Contextualização 
A língua portuguesa é estratégica, não só para todas as outras disciplinas, mas 

também para aquisição do conhecimento. A habilidade verbal, quer na fala, 

quer na escrita, é requisito para o exercício profissional.  

Integra todos os primeiros períodos de todos os cursos universitários de 

graduação. É fundamental, então, que a disciplina seja ministrada por 

profissionais qualificados, capazes de considerar a dimensão do ensinamento 

para além do que se pretende na formação de professores de Letras, que estes 

terão outras oportunidades de estudar a língua, mas os alunos de outros 

cursos, não!  

Esta é a única oportunidade que lhes é oferecida para todos eles reunidos. O 

estudo da língua portuguesa há de contemplar diversos registros, sem 

privilegiar, mas sem esquecer, suas manifestações literárias referenciais, 

incluindo amostras de poesia do cânone ou ainda fora dele, do cancioneiro 

nacional e da prosa, sejam excertos de crônica, ensaio, conto, ou romance e 

trechos selecionados da mídia, na forma de frases, ditos, áudios e imagens, 

paradas ou em movimento.  

A disciplina de Língua Portuguesa é, também, uma das formas de se atender à 

necessidade de tratar transversalmente as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena e, ainda, as Diretrizes Curriculares 

PERIODO 1: 
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Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Isso se dá por meio da 

abordagem dos aspectos socioculturais da linguagem e da leitura de textos 

literários e não literários que contêm temáticas relacionadas com as Relações 

Etnicorraciais e os Direitos Humanos. 

 

Ementa 

Língua, fala, escrita, norma culta e variação. Tópicos gramaticais relevantes. O 

português retórico ou funcional da norma culta. Leitura e produção escrita. 

Estratégias de leitura: informar-se e formar-se. Compreensão e interpretação 

de textos. Leitura de textos com temáticas socioculturais.  Coesão e coerência. 

Estrutura do parágrafo. Gramática no texto. Temas e problemas no estilo da 

escrita. 

Objetivos Gerais 

1. Revisar conhecimento sobre o uso da norma culta da língua; 

2. Aprimorar a capacidade verbal dos alunos, seja na fala, seja na escrita;  

3. Apresentar textos de qualidade que norteiem os conhecimentos do 
Português em diversos contextos. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar e buscar adequação a diferentes modalidades e registros da 
língua portuguesa, especialmente em norma culta; 

2. Identificar a intencionalidade (mensagem) presente em diferentes textos 
de acordo com os contextos em que o emissor enviou sua mensagem a 
determinado destinatário por um tipo de texto específico; 

3. Analisar e interpretar textos de múltiplos gêneros e com temáticas 
socioculturais; 

4. Produzir textos curtos aplicando os conhecimentos adquiridos. 

 

Conteúdos 
Unidade 1: Língua: o coloquial e a norma culta. 

- Língua e linguagem; 

- Fala e escrita;  

- Usos da língua: correção dos erros mais comuns. 

  

Unidade 2: O Verbo. 

- Noções de sintaxe; 

- Regência Nominal e Verbal; 

- Verbos transitivos e verbos intransitivos. 
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Unidade 3: Concordância. 

- Usos da língua: adequação, variação e concordância; 

- Concordância Nominal; 

- Concordância Verbal. 

  

Unidade 4: Pontuação. 

- O uso da vírgula; 

- O uso do ponto e do ponto e vírgula; 

- Usos da língua: pontuação e clareza. 

  

Unidade 5: Noções de ortografia. 

- Acentuação e tonicidade; 

- Uso da crase; 

- O novo acordo ortográfico; 

- Usos da língua: ortografia x internetês; 

-  Importância da escrita para o mercado de trabalho. 

  

Unidade 6: Frase, oração, parágrafo. 

-  Estrutura do texto escrito; 

- Operadores argumentativos; 

-  Coesão e coerência; 

- A função da pirâmide invertida no texto. 

  

Unidade 7: Estratégias para uma boa leitura. 

- Vocabulário; 

- Tema, subtemas e acessórios; 

- Organização de frases, orações, períodos e parágrafos. 

  

Unidade 8: Estratégias para uma boa escrita. 

- Ordem direta como estratégia de clareza; 

- O uso de ideias acessórias ou suplementares; 

- Tamanho do período como estratégia de clareza. 

  

Unidade 9: Problemas de escrita. 

- Inadequação do Vocabulário; 

- Falta de lógica e os erros de sintaxe; 

- Desvios na construção de textos curtos; 

- Neologismos, chavões, lugar-comum, jargões. 
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Unidade 10: Leitura e significação. 

- O texto não verbal; 

- Denotação x conotação; 

- Texto literário x não literário; 

- Figuras de linguagem como recursos de escrita; 

- Leitura de textos com temáticas socioculturais e etnicorraciais. 

 

Procedimentos de Ensino 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o 

conhecimento é exposto ao aluno de acordo com um desenho didático 

planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da 

disciplina. 

Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 

dos conceitos e das temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso, 

atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, 

perguntas e respostas, simulados, biblioteca virtual etc.  

O docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com 

vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à 

troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do 

conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no 

fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na 

sala de aula virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.).  

As aulas serão ministradas na modalidade EAD - Campus Virtual. O conteúdo 

da disciplina criado especialmente para este ambiente on-line foi planejado 

para estimular o pensamento crítico, a construção colaborativa do 

conhecimento e facilitar o processo de ensino e de aprendizagem. 

Quando ofertada presencialmente, a disciplina terá como procedimento de 

ensino aulas expositivo-dialogadas, com práticas de leitura de textos, além de 

procedimentos colaborativos ou de trabalho em grupo.  

Recursos 
As referências solares do ensino desta disciplina serão os professores e os 

textos selecionados. 

O ambiente on-line oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar 

a aprendizagem mediante o convívio, ainda que virtual, entre professores e 

alunos, e entre os alunos uns com os outros.  
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Outros recursos: Fóruns de discussão de conteúdo e temas atuais pertinentes 

ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios de 

Autocorreção e Atividades Interativas. Além disso, os alunos terão acesso a 

uma aula de ambientação, explicando a metodologia, conceitos de ?netqueta?, 

a importância do uso do dicionário, formas de pesquisa e o plano de ensino da 

disciplina. 

As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, exemplos que 

estabelecem interseções teóricas e práticas, recursos gráficos e tecnológicos, 

todos ordenados no contexto e nos objetivos do que é ensinado, rumo ao 

conhecimento. 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula 

virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML 

etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e 

executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

Procedimentos de Avaliação 
Avaliação 

  

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas 

regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu 

desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua 

participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão). 

  

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

  

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

  

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

 

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 
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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_obra=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 

 

Indicação Material Didático 
GAMEIRO, Maria Beatriz. Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Estácio, 2015. 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL – GST0917 

Perfil Docente 
Professor com graduação e pós graduação. 

 

Professor responsável pela disciplina nas unidades: preferencialmente com a 

formação acima indicada; com aptidão para organização de eventos 

multidisciplinares. 

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

O estudante adulto necessita dominar o processo de ensino aprendizagem 

para ter êxito na construção do conhecimento. Aprender a aprender é essencial 

para o êxito acadêmico que pavimenta o sucesso profissional.  Entretanto, a 

formação de conteúdo técnico, a  vocação e o talento para uma determinada 

carreira, um diploma, por si só, não garantem o sucesso profissional. 

Há necessidade também de outras habilidades e competências  importantes 

para o desenvolvimento acadêmico e que são valorizadas pelo mercado de 

trabalho. A disciplina "Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional" se 

propõe a orientar o estudante a planejar a sua vida acadêmica, pessoal e 

profissional, a construir individualmente e com autonomia seu 

conhecimento, estimulando o desenvolvimento das habilidades e competências 

necessárias  ao sucesso na carreira acadêmica, profissional e na vida 

pessoal.   

Para isso, a disciplina "Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional" 

partirá do processo de formação universitária. Apresentará ao estudante o 

mundo acadêmico e a sua estrutura organizacional. Apontará para as 

informações necessárias visando a transformação do estudante ingressante 

em um sujeito autônomo e municiado de informações que permitirão o melhor 

aproveitamento da infraestrutura física do Campus da Estácio, sua mobilidade 

nas dependências físicas e laboratoriais e seu comportamento e conduta, 

enquanto um estudante do ensino superior. 

Não apenas isso, a disciplina também se propõe ensinar o estudante a 

"aprender a aprender", a estudar corretamente, a fim de maximizar o 

aproveitamento das disciplinas e transformá-lo num profissional com os 

conhecimentos técnicos necessários para o seu desenvolvimento profissional e 

estimular o despertar das suas responsabilidades enquanto um agente de 

transformação social. Objetiva-se, também, a apresentação de como planejar a 

vida privada do estudante. Mostrar como fazer um orçamento familiar, como 

priorizar as aquisições na vida pessoal e garantir uma base sólida no processo 

de construção do futuro da vida material. A importância de assumir as 

responsabilidades contraídas de forma consciente e programada. 

 

Por fim e não menos importante, a disciplina apresentará informações sobre 

como participar de processos seletivos, desde a elaboração de um currículo 

denso e objetivo, passando pelo marketing pessoal, como se comportar em 

dinâmicas de grupos, como empreender seu próprio negócio, como ser um 

líder, cases de sucesso profissional e suas trajetórias e elementos importantes 

para se atingir uma meta e outros. Nesta parte, serão trabalhados cases de 

desenvolvimento destas características, a partir vídeos gravados 

exclusivamente para a ilustração destas habilidades e competências, servirão 



140 
 

de estímulo para o desenvolvimento profissional e para a construção de uma 

carreira de sucesso.   

Ementa 
Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior. 

Planejamento financeiro - orçamento doméstico. Habilidades e Competências 

para a Empregabilidade. Gestão de Carreira. O Terceiro setor e o Setor público 

como opções de Carreira. Inovação e Criatividade. Empreendedorismo e 

Cases de Sucesso. Ética  

Objetivos Gerais 
1. Desenvolver plenamente  todas as possibilidades concretas da vida 

acadêmica no ensino superior. 
2. Planejar  de modo eficaz sua vida financeira pessoal e profissional. 
3. Planejar sua carreira profissional de sucesso. 

Objetivos Específicos 
1. Refletir sobre o panorama da Educação no país e a importância de estar 

cursando uma universidade; 
2. Realizar um autoavaliação de conteúdo: Português, Matemática/Lógica e 

conhecimentos gerais. (somente para a versão online) 
3. Compreender a organização das Instituições de Ensino Superior. 
4. Valorizar o processo de construção acadêmica como fator de sucesso 

profissional. 
5.  Apropriar-se do Modelo de Educação Superior da Estácio. 
6. Conhecer as ferramentas de suporte ao ensino e a estrutura de 

funcionamento da instituição de ensino. 
7.  Planejar o cumprimento dos componentes curriculares obrigatórios, dentro 

do tempo de integralização do curso. 
8. Compreender e vivenciar métodos de estudos orientadores de 

aprendizagem no ensino superior. 
9. Compreender a filosofia e a execução da gestão financeira individual:  
10. conceitos de receita, gastos, financiamentos, empréstimos, investimentos. 
11. Reconhecer a relevância da atuação acadêmica e profissional de acordo 

com os princípios éticos. 
12. Conhecer e  desenvolver as competências necessárias à atuação 

profissional. 
13. Desenvolver o comportamento empreendedor e o domínio das ferramentas 

necessárias à concepção e ao planejamento de empreendimentos. 
14.  Conhecer e considerar o Terceiro Setor e o Setor Público, como opções de 

carreira 
Conteúdos 
Unidade 1 - A Educação no Brasil e Nivelamento  
 
O panorama da Educação no Brasil. 
 
Simulador virtual de prova, com questões de 3 grandes áreas (Linguagem, 
Matemática/Lógica, Conhecimentos Gerais), com indicador de performance, 
gráfico de rendimento. Apenas para a modalidade online. 
 
Unidade 2 - Ambientação na Vida Universitária  



141 
 

 
O significado do Ensino Superior na vida profissional; Instituições de Ensino 
Superior: Universidades, Centros Universitários e Faculdades; Curso de 
Graduação: bacharelados, licenciaturas e tecnológicos; Cursos de Pós-
Graduação : stricto e lato sensu. 
 
O Modelo de Educação Superior da Estácio: processo de construção da 
aprendizagem; desenvolvimento da autonomia estudantil; foco na 
empregabilidade; ferramentas de suporte ao ensino. 
 
A estrutura da organização acadêmica: Gestão Acadêmica; Coordenação de 
Curso: funções e interfaces. 
 
Planejamento do curso: Tempo de integralização, Componentes curriculares 
obrigatórios: carga horária das disciplinas, atividades complementares, estágio 
curricular, trabalho de conclusão de curso. 
 
Infraestrutura: laboratórios dos cursos, laboratórios de informática e biblioteca. 
 
Freqûencia mínima; pontualidade; sistema de avaliação da aprendizagem. 
 
Unidade 3 - Métodos de Estudos no Ensino Superior 
 
Administração do tempo: organização do plano de estudos e da rotina 
acadêmica; autonomia e disciplina nos estudos.Gestão da autoaprendizagem. 
 
Acompanhamento do desempenho acadêmico: estilos de aprender e métodos 
de estudos; o papel das mídias sociais no aprendizado; competências no 
âmbito acadêmico e profissional. 
 
Motivação-leitura: leitura crítica; leitura digital e impressa e produção de 
sentido. 
 
O mundo acadêmico dentro e fora da sala de aula: aulas presenciais e aulas 
online; aulas teóricas e aulas práticas; atividades estruturadas;  atividades 
individuais e coletivas; técnicas de apresentação; provas (preparação, 
realização e avaliação); pesquisa (produção acadêmica) e extensão. O estágio 
como atividade significativa de aprendizagem. 
 
 
Unidade 4 - Planejamento financeiro - orçamento doméstico  
 
Finanças Pessoais; Planejamento Financeiro; Orçamento e fluxo de caixa; 
captação de recursos: financiamento e empréstimos; Investimentos e 
aplicações financeiras 
 
 
Unidade 5 - Habilidades e Competências para a Empregabilidade - Além 
da técnica  
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Ética geral e profissional 
 
Relacionamento interpessoal; comunicação; fluência digital; marketing pessoal;  
 
resiliência; comprometimento; foco em resultados; educação continuada. 
 
Terceiro Setor 
 
Gestão Pública 
 
Unidade 6 - Empreendedorismo e Cases de Sucesso  
 
Economia e inovação na sociedade do conhecimento; competitividade 
e criatividade.  
 
Projeto e metas empreendedoras na carreira profissional. 
 
Currículos, portfólio, dinâmicas de grupo e painéis 
Cases de sucesso 
 
Procedimentos de Ensino 
Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o 

conhecimento é exposto ao estudante de acordo com um desenho didático 

planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da 

disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo 

contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, 

leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos 

de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores 

virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o 

conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 

envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente 

organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas 

de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de 

mensagem, anotações etc.). 

Recursos 
Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula 

virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML 

etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e 

executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados.  

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas 

regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu 
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desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua 

participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

 

As avaliações AV2 e AV3,exclusivamente para esta disciplina, também serão 

eletrênicas e valerão 10 (dez) pontos  e poderão ser realizadas pelo aluno em 

qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no 

calendário acadêmico. 

Bibliografia Básica 

DUTRA, Joel Souza. Administração de carreiras: uma proposta para 

repensar a gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 1996. 172 p 

CHALITA, G; CERBASI, G; GEHRINGER, M et al. SANTOS, Hugo (org). Da 

graduação para o mercado de trabalho: caminhos para o sucesso. Rio 

de Janeiro: Ed. Universidade Estácio de Sá, 2013. 

PONTES, Benedito Rodrigues. Administração de cargos e salários: carreiras 
e remuneração. 17. ed. São Paulo: LTr, 2012. 411 p 
 

Bibliografia Complementar 
GRAMIGNA, Maria Rita. Modelo de competências e gestão dos talentos. 2. 
ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 241 p. 
 
QUINN, Robert E. et al. Competências gerenciais: princípios e aplicações. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 416 p 
 
WOOD JÚNIOR, Thomaz; PICARELLI FILHO, Vicente. Remuneração e 
carreira por habilidades e por competências: preparando a organização 
para a era das empresas de conhecimento intensivo. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2004. 189 p. 
 

CALEFFI, Paula; SANTOS JÚNIOR, Hugo (Org.). Da graduação para o 
mercado de trabalho: caminhos para o sucesso. Rio de Janeiro: Universidade 
Estácio de Sá, 2014. 236 p. 
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BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de empreendedorismo e gestão: 
fundamentos, estratégias e dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2010. 314 p 
 

Indicação Material Didático 

CHALITA, G; CERBASI, G; GEHRINGER, M et al. SANTOS, Hugo (org). Da 

graduação para o mercado de trabalho: caminhos para o sucesso. Rio 

de Janeiro: Ed. Universidade Estácio de Sá, 2013. 

ANATOMIA SISTÊMICA - SDE0002 

 

Perfil Docente 
O docente deverá preferencialmente ser egresso de um curso de pós-

graduação stricto-sensu. 

É também esperado que o docente possua produção acadêmica na área nos 

últimos três anos. 

Contextualização 
Anatomia Sistêmica é uma disciplina introdutória no universo das ciências da 

saúde que aborda integralmente o estudo da anatomia humana, de modo a 

atender as necessidades de  todos o cursos da área da saúde. O seu conteúdo 

compreende uma introdução ao estudo da anatomia humana, estudo dos 

sistemas esquelético, articular, muscular, cardiovascular, linfático, respiratório, 

digestório, urinário, genital masculino, genital feminino e nervoso. 

Esta disciplina no primeiro período permite a compreensão do corpo humano, 

do ponto de vista morfológico, despertando no estudante a percepção da 

importância do conhecimento da anatomia como base para o desenvolvimento 

de estudos do corpo, dentro das abordagens necessárias a cada uma das 

profissões na área da saúde. 

Ementa 
Introdução ao estudo da anatomia humana. Generalidades sobre os sistemas 

esquelético, articular e muscular. Noções básicas dos sistemas cardiovascular, 

linfático, respiratório, digestório, urinário, genital masculino, genital feminino e 

nervoso. 

Objetivos Gerais 
1. O aluno deverá ser capaz de conhecer a anatomia sistêmica 

integrando conhecimentos teóricos e práticos em  um ambiente favorável ao 

aprendizado e a assimilação do conteúdo.  

Objetivos Específicos 
1. O Aluno deverá ser capaz de reconhecer as estruturas anatômicas normais, 

suas relações e peculiaridades; 
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2. Deverá ser capaz de correlacionar o conhecimento teórico e prático da 
anatomia humana com os exemplos e casos clínicos; 

3. Deverá compreender a aplicabilidade prática da disciplina, relacionda a 
prática clínica; 

4. Deverá estar estimulado e interessado pelas atividades de laboratório e 
pesquisa relacionadas à anatomia humana; 

5. Reconhecer o corpo humano sob uma visão humanista, percebendo suas 
potencialidades e fragilidades. 

Conteúdos 
Unidade 1. Anatomia Humana  Generalidades 

1.1. Conceito 

1.2. Normalidade, variação anatômica, anomalia e monstruosidade 

1.3. Terminologia anatômica 

1.4. Partes do corpo 

1.5. Posição anatômica 

1.6. Planos e eixos do corpo humano 

1.7. Termos gerais  

Unidade 2. Sistema Esquelético 

2.1. Conceito e função 

2.2. Esqueleto axial e apendicular 

2.3. Classificação dos ossos 

2.4. Estrutura de um osso longo típico 

2.5. Substância óssea compacta e esponjosa 

2.6. Características da superfície do osso 

2.7. Periósteo e nutrição do osso 

  

Unidade 3. Sistema Articular 

3.1. Conceito e função 

3.2. Articulação fibrosa 

3.3. Articulação cartilagínea 

3.4. Articulação sinovial  

3.5. Características das articulações sinoviais 

3.6. Movimentos das articulações sinoviais 

 Unidade 4. Sistema Muscular 

4.1. Conceito e função 

4.2. Tipos de músculos 

4.3. Componentes anatômicos dos mm. estriados esqueléticos 

4.4. Classificações musculares 

4.5. Anexos musculares 

 Unidade 5. Sistema Cardiovascular 

5.1. Conceito e função 

5.2. Anatomia do coração  

5.2.1. Localização e camadas 
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5.2.2. Morfologia externa 

5.2.3. Morfologia interna 

5.2.4. Irrigação e drenagem do coração  

5.2.5. Complexo estimulante do coração 

5.3. Vasos da base 

5.4. Circulação sistêmica e pulmonar 

5.5. Principais artérias do corpo humano 

5.6. Principais veias do corpo humano 

Unidade 6. Sistema Linfático 

6.1. Generalidades 

6.2. Capilares, vasos e ductos linfáticos 

6.3. Órgãos linfáticos primários  

6.4. Órgãos linfáticos secundários 

Unidade 7. Sistema Respiratório 

7.1. Conceito e divisão 

7.2. Vias aéreas superiores 

7.3. Vias aéreas inferiores 

7.4. Pleura e cavidade pleural 

Unidade 8. Sistema Digestório 

8.1. Conceito e divisão 

8.2. Canal alimentar 

8.3. Órgãos anexos 

8.4. Peritônio e suas expansões na cavidade abdominal 

Unidade 9. Sistema Urinário 

9.1. Conceito e divisão 

9.2. Rim 

9.3. Ureter 

9.4. Bexiga urinária 

9.5. Uretra 

Unidade 10. Sistema Genital Masculino 

10.1. Órgãos genitais masculinos internos 

10.2. Órgãos genitais masculinos externos 

Unidade 11. Sistema Genital Feminino 

11.1. Órgãos genitais femininos internos 

11.2. Órgãos genitais femininos externos 

11.3. Peritônio e suas expansões na cavidade pélvica  

11.4. Mamas 

Unidade 12. Sistema Nervoso 

12.1. Noções básicas sobre o desenvolvimento do sistema nervoso 
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12.2. Divisão anatômica do sistema nervoso 

12.3. Divisão funcional do sistema nervoso 

12.4. Tecido nervoso 

12.5. Parte central do sistema nervoso 

12.5.1. Medula espinal 

12.5.2. Encéfalo 

12.5.3. Ventrículos encefálicos e suas comunicações 

12.5.4. Meninges e líquido cerebrospinal 

12.6. Parte periférica do sistema nervoso 

12.6.1. Nervos cranianos  

12.6.2. Nervos espinais 

12.6.3. Gânglios 

12.6.4. Terminações nervosas 

12.7. Divisão autônoma do sistema nervoso 

Procedimentos de Ensino 
Aplicação de estudo dirigido, testes, resolução de casos clínicos com ênfase 

nas estruturas anatômicas, discussão e pesquisa de artigos científicos, 

definidos a cada aula. 

Recursos 
Para aulas teóricas: recursos audiovisuais como quadro branco, retroprojetor, 

datashow, computador, televisão e aparelho de DVD. 

Para aulas práticas: laboratório de anatomia com utilização de material 

cadavérico dissecado e fixado em formaldeído, peças glicerinadas, ossos 

desarticulados e material sintético. 

Itens para o Anatômico (Sintéticos) 

Coração Classico 02 partes-cod:G08 

Coração classico com sistema condutor -cod:G08/3 

Vascularização dos órgãos torácicos, abdominais e pélvicos-COD:G:30 

Modelo segmentado traqueia com árvore bronquial-COD;W47029 

Pulmões e coração (bloco)-COD;G-15 

Estômago aberto cod;k15 

Pâncreas (com ductos)-cod-k16 
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Rim fechado (com gl suprarrenal e ureter)-k12 

Bloco rim-ureter-bexiga urinária-cod;w42510 

Encéfalo inteiro-cod;c15 

Hemiface com a dura-máter, parte encefálica-cod C;14 

Esqueleto desarticulado-A05/1 

Crânio (osso) corte sagital mediano-COD;A280 

Articulação do ombro e acromioclavicular-A80 

Articulação do corovelo-A83/1 

Articulação do joelho- 

Cranio classico com musculos da mastigaçaõ-A24 

Modelo estrutural de mao 3 partes-cod:M18 

Articulação do quadril-A81 

Articulações tibiofibular e do pé-cod:A31/1l 

Músculos da cabeça (da face e da mastigação)-COD:C 14 

Músculo do pescoço-COD:C05 

Músculos do tórax e abdome-COD:VA16 

Músculos do membro superior (com vasos e nervos)COD:M10 

Plexo braquial (com pescoço)COD:C30 

Músculos do membro inferior (com vasos e nervos)-COD:M20 

Plexo lombossacral (com pelve)-COD M30 

Sistema urinário COD:K32 

Tronco c/cabeça (Torso)-VA16 

Sistema circulatório-G30 
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Sistema digetório (Esôfago, estômago, Intestinos, Fígado, Pâncreas)-cod:k21 

Sistema genital feminino-H10 

Sistema genital masculino-H11 

Cranio neurovascular -w19018 

Coluna vertebral cervical-A72 

Coluna vertebral torácica-A73 

coluna vertebral lombar-A74 

Pelvis com ligamentos,nervos e musculos do assoalho pelvico-W19020 

Equleto da mão direita-A40R 

Equleto da mão esquerda-A40L 

Esqueleto do pé direito-A30R 

Equeleto do pé esquerdo-A30 L 

Esterno com cartilagem da costela-A69 

Esterno com cartilagem da costela-A69/2 

Esqueleto pelvico masculino-A60 

Esqueleto pelvico feminino-A61 

Ouvido,3 vezes o tamanho natural,4 partes-E10 

  

Cadavéricos 

 Coração fechado com vasos da base, coronárias e veias cardíacas 

Coração fechado com valvas e esqueleto fibroso (coronárias e veias cardíacas) 

Coração aberto (corte para mostrar as câmaras, paredes, septos e esturas 

internas) 

Coração aberto (corte transversal)  
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Coração com pericárdio 

Aorta e ramos principais 

Vascularização dos órgãos torácicos, abdominais e pélvicos 

Baço 

Hemiface com pescoço (corte sagital mediano para mostrar estruturas internas) 

Laringe inteira 

Laringe cortada (corte sagital mediano) 

Traqueia com árvore bronquial 

Pulmões e coração (bloco) 

Pulmão direito 

Pulmão esquerdo 

Glândulas salivares maiores com ductos (dissecadas nas hemifaces) 

Língua separada 

Esôfago com estômago 

Estômago aberto 

Intestino delgado e grosso (bloco) 

Fígado com estruturas da porta do fígado e vesícula biliar 

Pâncreas (com ductos) 

Rim fechado (com gl suprarrenal e ureter) 

Rim aberto (corte frontal) 

Bloco rim-ureter-bexiga urinária 

Bloco rim-ureter-bexiga urinária 

Testículo, epidídimo e funículo espermático 

Próstata (separada ou bloco com bexiga ) 

Pênis com escroto 

Pênis cortado (corte sagital mediano) 



151 
 

Pelve masculina cortada (corte sagital mediano) 

Ovários com tuba uterina e útero (bloco) 

Útero cortado 

Vagina cortada (corte sagital mediano / em bloco) 

Pudendo feminino (separado ou na pelve inteira) 

Pelve feminina cortada (corte sagital mediano) 

Medula espinal no neo-nato (com dorso dissecado) 

Medula espinal (com meninges, nervos espinais e cauda equína) 

Encéfalo inteiro 

Encéfalo cortado (corte sagital mediano) 

Tronco encefálico separado (com nervos cranianos) 

Cerebelo separado 

Dura-máter, parte encefálica (separada) 

Hemiface com a dura-máter, parte encefálica 

Esqueleto articulado 

Esqueleto desarticulado 

Crânio (osso) corte sagital mediano 

Crânio (osso) corte transversal (removendo a calvária) 

Fêmur - corte frontal 

Articulação temporomandibular 

Articulação atlantoccipital 

Articulações da coluna vertebral (sínfise intervertebral, disco intervertebral) 

Articulações do tórax (costovertebrais) 

Articulações do tórax (esternocostais, costocondrais) e articulação 

esternoclavicular 

Articulação do ombro e acromioclavicular 
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Articulação do corovelo 

Articulação radiulnar distal e articulações da mão 

Articulações do cíngulo do membro inferior (sínfise púbica, sacroilíaca) e 

lombossacral [preparar em uma pelve] 

Articulação do quadril 

Articulação do joelho 

Articulações tibiofibular e do pé 

Músculos da cabeça (da face e da mastigação) 

Músculo do pescoço 

Músculos do dorso 

Músculos próprios do dorso 

Músculos do tórax e abdome 

Músculos do membro superior (com vasos e nervos) 

Plexo braquial (com pescoço) 

Músculos do membro inferior (com vasos e nervos) 

Plexo lombossacral (com pelve) 

Bancos 

Cadeira fixa estofada azul 

Mesa Professor  

Quadro de Cortiça 

Quadro branco p/ pilot 

 

Procedimentos de Avaliação 
1.       A AV2 das disciplinas integradas sem atividades estruturadas terá o 

valor de 10 pontos; 

2.       A AV2 das disciplinas integradas com atividades estruturadas terá o 

valor de 10 pontos, sendo 8 pontos da Prova Nacional Integrada, e mais 2 

pontos pela execução das Atividades Estruturadas; 
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3.       A AV2 das disciplinas integradas que contenham avaliação teórico-

prática, para sua pontuação da parte teórica, obedecerá à seguinte regra: 

a.   avaliação teórica: 

i)   disciplina sem atividade estruturada: valor de 10 pontos 

ii)  disciplina com atividade estruturada: valor de 10 pontos, 

sendo 8 pontos da Prova Nacional Integrada, e mais 2 

pontos pela execução das atividades estruturadas; 

b.  avaliação prática: terá o valor de 10 pontos; 

c. resultado final: o resultado final da AV2 será a média 

aritmética entre a nota da avaliação teórica e a nota da avaliação 

prática. 

4.       A AV2 das disciplinas integradas teórico-práticas, tais como Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC), Estágios, Projetos Experimentais, não terão Prova 

Nacional Integrada e seguirão os seus respectivos regulamentos. 

Bibliografia Básica 
 VAN DE GRAAFF. Anatomia Humana. 6 ed. Barueri: Manole, 2003.  

 MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F. Anatomia Orientada para a Clínica. 5 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

 GILROY, Anne M.; MacPHERSON, Brian R.; ROSS, Lawrence M. Atlas de 

Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

Bibliografia Complementar 
MOORE, Keith L.; AGUR, Anne M. R. Fundamentos da Anatomia Clínica. 2 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

SNELL, Richard S. Anatomia Clínica para Estudantes de Medicina. 5 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam W. M. Gray?s 

Anatomia para Estudantes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

NETTER, Frank Henry. Atlas de Anatomia Humana. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008. 

DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam W. M.; TIBBITTS, 

Richard M., RICHARDSON, Paul E. Gray’s Atlas de Anatomia. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2009. 

Indicação Material Didático 
Vários, M@teri@l Complement@r ABDR-ES, editora: ABDR, edição: 1, 

ano:2010 
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  capítulo: M@teri@l Complement@r - ATL-ANA, nº de páginas: 1 

 

    Total de páginas do material didático: 1 

 

Outras Informações 
Os conteúdos que constam neste plano de ensino são o mínimo necessário à 

nossa disciplina. O professor da disciplina tem total liberdade e autonomia para 

acrescentar conteúdos que julgar pertinentes durante sua aula caso haja tempo 

hábil para isso. 

Esta disciplina deve seguir e utilizar como guia as classificações e a 

nomenclatura do livro: CTA-SBA. Terminologia Anatômica Internacional. São 

Paulo: Manole, 2001. Sempre que houver uma nova publicação, a edição mais 

recente passará a ser adotada automaticamente. 

HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA FISIOTERAPIA - SDE0013 

 

Perfil Docente 

Fisioterapeuta generalista com experiência de pelo menos 5 anos de atuação 

clínica na atenção básica, na média e ou alta complexidade. Este profissional 

deverá ser preferencialmente egresso de cursos de pós-graduação stricto-

sensu e, pelo menos, especialista na sua área de atuação. 

Contextualização 
A disciplina mostra, em linhas gerais, da ciência fisioterapia e da autonomia do 

profissional fisioterapeuta, estando contextualizada com todas as disciplinas 

direcionadas à formação profissional contempladas pelo curso sob os pontos 

de vista ético, deontológico, político, sócio-cultural e do exercício profissional 

em suas mais diversas áreas de atuação propriamente ditas, facilitando o 

entendimento e o engajamento conseqüente do acadêmico à sua futura 

categoria. O aluno amadurecido gera o profissional consciente que luta 

visceralmente pelo reconhecimento do seu trabalho. 

Ementa 
Conceito da ciência fisioterapia, relacionada ao processo histórico da 

Fisioterapia. Autonomia profissional, diretrizes curriculares  e 

legislação.Instituições, órgãos e entidades acadêmicas. Recursos, métodos e 

técnicas fisioterapêuticas utilizados. Unidades de atuação do fisioterapeuta, 

especialidades profissionais e clínicas de atuação. Empregabilidade, mercado 

de trabalho e o trabalho em equipe. 

Objetivos Gerais 
O objetivo geral desta disciplina é a formação da visão científica e crítica sobre 

a Fisioterapia e a construição ao longo do semestre, de uma visão ampla da 
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profissão, abrangendo aspectos históricos, deontológicos, sociais, 

mercadológicos, econômicos e políticos da categoria. 

objetivos Específicos 

O aluno deverá ser capaz de: 

Conceituar Fisioterapia e direitos e deveres do exercício profissional do 

Fisioterapeuta na sociedade; 

Conhecer as práticas privativas do Fisioterapeuta, dentro de uma relação 

interdisciplinar; 

Conhecer e ser capaz de discutir a relação da Fisioterapia com sua história no 

mundo e no Brasil;  

Conceituar os principais recursos fisioterapêuticos introduzindo as formas de 

aplicação dos mesmos; 

Conhecer o objeto de estudo e trabalho e as áreas de atuação do fisioterapeuta 

na atualidade; 

Engajar-se com a profissão e assumir o compromisso com sua futura categoria 

profissional baseados na premissa de que a formação se dá no início da 

graduação. 

Basear-se nos aspectos essenciais para a formação de um profissional de 

saúde de excelência com competências e habilidades técnicas que propiciem 

um exercício profissional com qualidade, ética e humanismo.  

Conteúdos 

UNIDADE 1: História e Introdução à Fisioterapia 

Conceito de fisioterapia e definição do profissional fisioterapeuta. 

Evolução histórica da fisioterapia no Mundo. 

Evolução histórica da fisioterapia  no Brasil. 

Situação atual da profissão na área da saúde e perante a sociedade.  

UNIDADE 2: Autonomia profissional e Legislação em Fisioterapia no 

Brasil 

Decreto-Lei 938/69. 

Lei 6316/75. 

Resolução COFFITO 8 e 80. 

Resolução COFFITO 424 - Código de Ética do Fisioterapeuta.  

UNIDADE 3: Instituições, Órgãos  e Entidades Profissionais e Acadêmicas 

de Relevância. 
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Conselho Nacional de Educação (CNE) e Diretrizes Curriculares Nacionais - 

competências e habilidades de um fisioterapeuta. 

Universidade: projeto pedagógico do curso (PPC), matriz curricular, centro ou 

diretório acadêmico. 

Sistema COFFITO/CREFITOs e entidades classistas - FENAFITO/Sindicatos 

de Fisioterapia - Lei 8856/94, mercado, remuneração, condições de trabalho. 

Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei 8080/90 e Lei 8142/90, importância e 

abrangência da saúde pública. 

Associações de Especialidades - de caráter sócio-científico. 

UNIDADE 4: Recursos, Métodos e Técnicas Fisioterapêuticos, através das 

práticas de Fisioterapia Baseada em Evidência.  

Recursos Terapêuticos Manuais e Mecânicos. 

Cinesioterapia e Mecanoterapia. 

Hidroterapia e hidrocinesioterapia. 

Eletrotermofototerapia. 

Crioterapia. 

Praticas Integrativas e Complementares: 

Acupuntura, Equoterapia, Massoterapia. 

UNIDADE 5: Unidades de Atuação do Fisioterapeuta. 

Consultórios - Clínicas - Domicílios. 

Hospitais gerais e de especialidades públicos e privados. 

Centros de saúde e Unidades Básicas de Saúde. 

Homecare e Programa de Atendimento Domiciliar (PAD)/ Serviço Extra-

institucional de Saúde (SEIS). 

Estratégia Saúde da família (ESF)- Programa de saúde da Família (PSF) e 

NASF (Núcleo de Apoio ao Saúde da Família). 

Associações  e  Clubes esportivos. Academias, Centros de Estética e SPAs. 

Universidades, Centros Universitários e Faculdades. Escolas Públicas e 

Privadas de nível médio 

Laboratórios de pesquisa - ciência básica e aplicada. 

Administração pública e privada. 

Perícia Judicial e Auditoria. 

Empresas e Indústrias de diversos ramos 

UNIDADE 6: Clínicas de Atuação do Fisioterapeuta.  

Alergologia. 

Angiologia.  

Cardiologia/Cirurgia cardíaca. 

Clínica cirúrgica. 

Geriatria e Gerontologia. 

Ginecologia e Obstétrica. 

Medicina do Trabalho 
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Medicina do Esporte. 

Neurologia. 

Oncologia. 

Otologia.  

Pneumologia. 

Reumatologia. 

Terapia intensiva.  

Traumato-ortopedia. 

Urologia. 

UNIDADE 7: Empregabilidade e Trabalho em Equipe Multiprofissional.  

Perspectivas do mercado de trabalho. 

Competência, postura e atitude profissional. 

Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade na Área da 

Saúde 

Procedimentos de Ensino 
Explanações teóricas, estímulo a diálogo entre os alunos, visitas aos 

laboratórios de disciplinas para visualização de tópicos de algumas 

unidades. 

Recursos 
Quadro branco, multimídia e possibilidade de demonstrações práticas. 

Procedimentos de Avaliação 
1.   A AV2 das disciplinas integradas sem atividades estruturadas 

terá o valor de 10 pontos; 

2.   A AV2 das disciplinas integradas com atividades estruturadas 

terá o valor de 10 pontos, sendo 8 pontos da Prova Nacional Integrada, 

e mais 2 pontos pela execução das Atividades Estruturadas; 

3.   A AV2 das disciplinas integradas que contenham avaliação 

teórico-prática, para sua pontuação da parte teórica, obedecerá à 

seguinte regra: 

a.  avaliação teórica: 

i)   disciplina sem atividade estruturada: valor de 10 pontos 

ii)  disciplina com atividade estruturada: valor de 10 pontos, 

sendo 8 pontos da Prova Nacional Integrada, e mais 2 

pontos pela execução das atividades estruturadas; 

b.  avaliação prática: terá o valor de 10 pontos; 
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c. resultado final: o resultado final da AV2 será a média 

aritmética entre a nota da avaliação teórica e a nota da avaliação 

prática. 

4.   A AV2 das disciplinas integradas teórico-práticas, tais como 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Estágios, Projetos 

Experimentais, não terão Prova Nacional Integrada e seguirão os seus 

respectivos regulamentos. 

Bibliografia Básica 
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.  

Bibliografia Complementar 
DELIBERATO, Paulo. Fisioterapia Preventiva: Fundamentos e Aplicações, 
1 ed, São Paulo: Manole, 2002. 
 
LIANZA, Sérgio. Medicina de Reabilitação, 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007.  
 
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, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e 
saúde. 7 ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2012. 
 

Indicação Material Didático 
Robertson, Val;Ward, Alex;Low, John;Reed, Ann, Eletroterapia Explicada: 

Princípios e Prática, editora: Elsevier, edição: 4, ano:2009 

capítulo: Introdução, nº de páginas: 13 

capítulo: Conhecimentos Biofísicos e Fisiológicos, nº de páginas: 24 

Cameron, Michelle, Agentes Físicos na Reabilitação, editora: Elsevier, 

edição: 3, ano:2009 

capítulo: Introdução aos Agentes Físicos e Como Eles São Utilizados, nº de 

páginas: 21 
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Pinheiro, Gisele Braga, Introdução à Fisioterapia, editora: Guanabara 

Koogan, edição: 1, ano:2009 

  capítulo: Fisioterapia na Ortopedia e na Traumatologia, nº de páginas: 6 

  capítulo: Fisioterapia Desportiva, nº de páginas: 6 

  capítulo: Fisioterapia na Reumatologia, nº de páginas: 6 

  capítulo: Fisioterapia na Pneumologia e Cardiologia, nº de páginas: 10 

  capítulo: Fisioterapia na Neurologia, nº de páginas: 5 

  capítulo: Fisioterapia na Geriatria, nº de páginas: 6 

  capítulo: Fisioterapia na Ginecologia e Obstetrícia, nº de páginas: 5 

  capítulo: Fisioterapia Dermato-Funcional, nº de páginas: 8 

  capítulo: Atuação do Fisioterapeuta no Programa de Saúde da Família, nº de 

páginas: 6 

José Rubens Rebelatto;Sílvio Paulo Botomé, Fisioterapia no Brasil, editora: 

Manole, edição: 2, ano:1999 

capítulo: Indefinições do campo de atuação profissional em Fisioterapia, nº de 

páginas: 11 

capítulo: As alterações na concepção do objeto de trabalho em Fisioterapia em 

diferentes momentos de sua constituição, nº de páginas: 20 

Total de páginas do material didático: 147 

BIOLOGIA CELULAR - SDE0906 

Perfil Docente 

Formação em Ciências Biológicas ou em áreas afins, com especialização, 

mestrado ou doutorado em Biologia Celular e Molecular, Biofísica, Bioquímica, 

Fisiologia Humana, Histologia, Embriologia ou Ciências Morfológicas.  

O docente deve possuir conhecimentos teóricos e práticos, assim como ter 

habilidades de comunicação em ambiente acadêmico, mostrando com 

dinamismo a interação e a fluência digital para utilizar ferramentas necessárias 

à promoção do ensino (SGC, webaula, BdQ e SIA). 

Esse docente deve incentivar o aluno do primeiro período a estudar, 

diariamente, sempre reforçando a importância de acessar os Planos de Aula 

através da webaula; efetuar a leitura do material didático e desenvolver as 

atividades propostas, antes de cada aula. Além disso, esse profissional deve 

possuir experiência profissional na área, com a finalidade de favorecer a 

articulação da teoria e prática, enfatizando com domínio, a importância do 

estudo dessa disciplina em diversos cursos da saúde.   
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É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por 

competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as 

tecnologias e inovações intrínsecas à área da educação. 

Contextualização 

O estudo da Biologia Celular permite desenvolver o entendimento da 

organização estrutural e funcional da célula para que possam ser 

compreendidos os fenômenos microscópicos e moleculares que constituem o 

organismo humano. Este estudo fornece a base para diversas disciplinas 

essenciais a todas as áreas da saúde, particularmente fisiologia, genética e 

bioquímica.  

Ementa 

Níveis hierárquicos da organização dos seres vivos; Estudo da Célula: 

aplicação de técnicas de microscopia, morfologia e composição molecular da 

célula; Vírus;  Membrana Celular: Estrutura, composição molecular e 

transportes através da membrana, receptores e tipos de comunicações 

intercelulares; Núcleo celular: características e composição; Citoplasma: 

ribossomos e síntese proteica, retículos endoplasmáticos rugoso e liso, 

aparelho golgiense, lisossomos, peroxissomos e mitocôndria; Citoesqueleto ? 

mobilidade celular; Diferenciação celular e Potencialidade Celular. 

Objetivos Gerais 
1. Compreender a existência de diferentes organismos e seus papéis no 

mundo biológico; 
2. Entender o funcionamento do organismo humano ao nível celular, através 

do estudo molecular, ultraestrutural, das inter-relações celulares e do 
processo biológico de diferenciação celular.  

Objetivos Específicos 
1. Compreender que a célula é a unidade funcional essencial à vida e 

constituinte estrutural dos diversos tecidos;  
2. Conhecer e aplicar as técnicas de microscopia; 
3. Atribuir as diferentes organizações celulares dos organismos procariontes e 

eucariontes;  
4. Conhecer a morfologia e as características do vírus; 
5. Caracterizar a constituição molecular da célula; 
6. Identificar os compartimentos celulares e compreender suas funções; 
7. Compreender e relacionar como as células interagem entre si e com o seu 

ambiente circundante; 
8. Entender e identificar os fenômenos biológicos de diferenciação e 

potencialidade celular. 
Conteúdos 

1. Introdução à Biologia Celular 

 

1.1.  A célula como unidade funcional e estrutural dos seres vivos 
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1.2. Níveis hierárquicos de organização dos seres vivos 

1.3. Tipos de Células: procariontes e eucariontes 

1.4.  Organização das células animais e das células vegetais 

1.5. Organização do Vírus 

1.6. Métodos de estudo das células: Noções de microscopia 

1.7. Bases Químicas da Constituição Celular: água, proteínas, ácidos 

nucleicos, carboidratos e lipídeos 

 

2. Estudo da Membrana Celular 

 

2.1. Membrana celular: os limites físicos celulares; as relações célula-célula 

2.2. Estrutura e composição química da membrana celular 

2.3. Glicocálice: reconhecimento celular e adesão celular 

2.4. Fluidez da membrana plasmática 

2.5. Funções da membrana plasmática 

2.6. Transportes através da membrana (transportes passivo e ativo) 

2.7. Especializações da membrana 

2.8. Comunicações intercelulares 

3. Núcleo Celular 

3.1. Características do Núcleo 

3.2. Estruturas do núcleo: envoltório nuclear, matriz nuclear, cromatina e 

nucléolo 

3.3. Cromossomos: estrutura e cariótipo 

3.4. Noções de ciclo celular: Intérfase e divisões celulares (meiose e mitose) 

3.5. Ácidos Nucleicos 

4. Citoplasmaitoplasma 

4.1. Citoesqueleto: filamentos proteicos e os mecanismos de mobilidade celular 

4.2. Mitocôndrias 

4.3. Cloroplastos 

4.4. Retículos Endoplasmático 

4.5. Ribossomos 

4.6. Complexo de Golgi 

4.7. Endossomos 

 

5. Diferenciação Celularia 

5.1. Diferenciação e Potencialidade Celular 

5.2. Células-tronco 

5.3. Mortes Celulares: necrose e apoptose 

5.4. Células cancerosas 
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Procedimentos de Ensino 

Aulas expositivo-interativas, estudos dirigidos com o material didático, 

atividades em equipe, dinâmica de grupo, debates de questões específicas e 

atuais; discussão de artigos científicos e estudos de casos; reflexão sobre os 

exercícios constantes nos Planos de Aula da disciplina; atividades que 

integrem a teoria e a prática no ambiente de sala de aula/instituição, utilização 

de programas interativos para a simulação de atividades práticas; atividades 

nos laboratórios; visitas técnicas e atividades na biblioteca (IES/Virtual). 

Recursos 

Material didático customizado da instituição para a disciplina; lousa, datashow, 

aparelho de DVD e equipamento de projeção/TV; conexão de internet livre 

(banda larga) e Biblioteca Virtual. 

Procedimentos de Avaliação 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), 

Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3).                                 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas 

práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades 

acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A 

soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada 

avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido 

atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto 

pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple 

outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% 

da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o 

das atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das 

atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas 

maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A 

média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 
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Bibliografia Básica 

LIVRO PROPRIETÁRIO. Introdução à Biologia Celular. Organização Sandra 

Helena Mayworm. 1ª ed. SESES, Rio de Janeiro, 2014. 

DE ROBERTIS, Eduardo. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

JUNQUEIRA, J. CARNEIRO, L. Biologia Celular e Molecular. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

Bibliografia Complementar 

CARVALHO, H. A célula. 2. ed. São Paulo: Manole, 2007.  

COOPER, Geoffrey M. Célula: uma abordagem molecular. 2. ed. Porto 

Alegre: ARTMED, 2005.  

KAMOUN, Pierre; LAVOINNE, Alain; VERNEUIL, Hubert de. Bioquímica e 

biologia molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. Porto Alegre: ARTMED, 

2010.  

KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e biologia celular: uma introdução 

à patologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

Indicação Material Didático 

LIVRO: INTRODUÇÃO À BIOLOGIA CELULAR 

AUTORES: Alaíde Barreto de Sá, Anna Cristina Neves Borges, Valéria 

Nacife, Viviane Moreira de Lima, Gustavo Coelho Correa, Victor 

Resende. Sandra Helena Mayworm (ORG.) 

ESTÁCIO, RIO DE JANEIRO, 2014. 

 

 

 

ANATOMIA DO APARELHO LOCOMOTOR - SDE0022 

 

Perfil Docente 
O docente precisa ser no mínimo especialista, seu título deverá ter sido obtido 

em um curso de Anatomia Humana e/ou Biomecânica. 

PERIODO 2: 
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É também esperado que o docente possua produção acadêmica na área nos 

últimos três anos. 

Contextualização 
Anatomia do Aparelho Locomotor é uma disciplina teórico-prática cujos 

conteúdos relacionam-se com a organização  ultra-estrutural e funcional do 

aprelho locomotor e suas correlações clínicas. 

Ementa 
Estudo dos ossos, articulações e músculos da cabeça e pescoço, do dorso, do 

tórax, do membro superior, do abdome, da pelve e períneo e do membro 

inferior. 

Objetivos Gerais 
Apresentar conhecimentos teóricos e práticos proporcionando um ambiente 

favorável ao aprendizado e a assimilação do conteúdo.  

Objetivos Específicos 
Fornecer ao aluno um conhecimento básico da disciplina, para que este seja 

capaz de reconhecer as estruturas anatômicas normais, suas relações e 

peculiaridades; 

Capacitar o aluno a correlacionar o conhecimento teórico e prático da anatomia 

do aparelho locomotor com os exemplos e casos clínicos; 

Fornecer subsídios para a compreensão e aprendizagem das disciplinas 

aplicadas à prática clínica e/ou esportiva ao longo do curso; 

Estimular o interesse pelas atividades de laboratório e pesquisa relacionadas à 

anatomia do aparelho locomotor; 

Reconhecer o corpo humano sob uma visão humanista, percebendo suas 

potencialidades e fragilidades. 

a anatomia do aparelho locomotor com a integração dos  

Conteúdos 

Unidade 1. Cabeça e Pescoço 

1.1. Crânio  

1.1.1. Neurocrânio e viscerocrânio 

1.1.2. Base interna do crânio, base externa do crânio e calvária 

1.1.3. Órbita 

1.1.4. Ossículos da audição 
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1.2. Ossos do crânio 

1.2.1. Principais acidentes anatômicos 

1.3. Osso hióide 

1.4. Articulações do crânio 

1.4.1. Articulações fibrosas do crânio 

1.4.2. Articulação temporomandibular 

1.4.3. Articulação atlantoccipital 

1.5. Músculos da cabeça 

1.5.1. Músculos da face 

1.5.2. Músculos da mastigação 

1.6. Músculos do pescoço 

Unidade 2. Dorso 

2.1. Coluna vertebral 

2.1.1. Curvaturas primárias e secundárias 

2.2. Vértebras 

2.2.1. Características gerais 

2.2.2. Características regionais 

2.2.3. Vértebras atípicas 

2.3. Articulações da coluna vertebral 

2.4. Músculos do dorso 

2.4.1. Músculos extrínsecos do dorso 

2.4.2. Músculos intrínsecos do dorso (próprios do dorso) 

Unidade 3. Tórax 

3.1. Esqueleto do tórax 

3.1.1. Costelas  

3.1.2. Esterno 

3.1.3. Caixa torácica 
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3.2. Articulações do tórax 

3.2.1. Sincondroses do tórax 

3.2.2. Articulações costovertebrais 

3.2.3. Articulações esternocostais 

3.2.4. Articulações costocondrais 

3.2.5. Articulações intercondrais 

3.3. Músculos do tórax 

3.4. Diafragma 

Unidade 4. Membro Superior 

4.1. Ossos do membro superior 

4.1.1. Cíngulo do membro superior 

4.1.2. Parte livre do membro superior 

4.1.3. Ossos da mão 

4.2. Articulações do membro superior 

4.2.1. Articulações do cíngulo do membro superior 

4.2.2. Articulações da parte livre do membro superior 

4.3. Músculos do membro superior 

4.3.1. Compartimentos 

4.4. Plexo Braquial 

Unidade 5. Abdome 

5.1. Músculos do abdome 

Unidade 6. Pelve e Períneo 

6.1. Pelve óssea 

6.2. Diafragma da pelve 

6.3. Músculos do períneo 

Unidade 7. Membro Inferior 

7.1. Ossos do membro inferior 
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7.1.1. Cíngulo do membro inferior 

7.1.2. Parte livre do membro inferior 

7.1.3. Ossos do pé 

7.2. Articulações do membro inferior 

7.2.1. Articulações do cíngulo do membro inferior 

7.2.2. Articulações da parte livre do membro inferior 

7.3. Músculos do membro inferior 

7.3.1. Compartimentos 

7.4. Plexo lombossacral 

Procedimentos de Ensino 
Aulas dialogadas com auxílio de recursos audiovisuais e aulas práticas com 

demonstrações anatômicas no laboratório de anatomia. 

Aplicação de estudo dirigido, testes, resolução de casos clínicos com ênfase 

nas estruturas anatômicas, discussão e pesquisa de artigos científicos. 

Recursos 
Para aulas teóricas: recursos audiovisuais como quadro branco, retroprojetor, 

datashow, computador, televisão e aparelho de DVD. 

Para aulas práticas: laboratório de anatomia com utilização de material 

cadavérico dissecado e fixado em formaldeído, peças glicerinadas, ossos 

desarticulados e material sintético. 

Procedimentos de Avaliação 
1.       A AV2 das disciplinas integradas sem atividades estruturadas 

terá o valor de 10 pontos; 

2.       A AV2 das disciplinas integradas com atividades estruturadas 

terá o valor de 10 pontos, sendo 8 pontos da Prova Nacional Integrada, 

e mais 2 pontos pela execução das Atividades Estruturadas; 

3.       A AV2 das disciplinas integradas que contenham avaliação 

teórico-prática, para sua pontuação da parte teórica, obedecerá à 

seguinte regra: 

a. avaliação teórica: 

i)  disciplina sem atividade estruturada: valor de 10 pontos 
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ii) disciplina com atividade estruturada: valor de 10 pontos, 

sendo 8 pontos da Prova Nacional Integrada, e mais 2 

pontos pela execução das atividades estruturadas; 

b. avaliação prática: terá o valor de 10 pontos; 

c. resultado final: o resultado final da AV2 será a média 

aritmética entre a nota da avaliação teórica e a nota da avaliação 

prática. 

4.   A AV2 das disciplinas integradas teórico-práticas, tais como 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Estágios, Projetos 

Experimentais, não terão Prova Nacional Integrada e seguirão os seus 

respectivos regulamentos. 

Bibliografia Básica 

VAN DE GRAAFF. Anatomia Humana. 6 ed. Barueri: Manole, 2003.  

MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F. Anatomia Orientada para a Clínica. 5 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

GILROY, Anne M.; MacPHERSON, Brian R.; ROSS, Lawrence M. Atlas de 

Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

Bibliografia Complementar 
MOORE, Keith L.; AGUR, Anne M. R. Fundamentos da Anatomia Clínica. 2 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

SNELL, Richard S. Anatomia Clínica para Estudantes de Medicina. 5 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam W. M. Gray?s 

Anatomia para Estudantes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

NETTER, Frank Henry. Atlas de Anatomia Humana. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008. 

DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam W. M.; TIBBITTS, 

Richard M., RICHARDSON, Paul E. Gray’s Atlas de Anatomia. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2009. 

Indicação Material Didático 
Vários, Material Complementar ABDR-ES, editora: ABDR, edição: 1, 

ano:2010 

capítulo: M@teri@l Complement@r - ATL-ANA, nº de páginas: 1 

Total de páginas do material didático: 1 

Outras Informações 
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Os conteúdos que constam neste plano de ensino são o mínimo necessário à 

nossa disciplina. O professor da disciplina tem total liberdade e autonomia para 

acrescentar conteúdos que julgar pertinentes durante sua aula caso haja tempo 

hábil para isso. 

Esta disciplina deve seguir e utilizar como guia as classificações e a 

nomenclatura do livro: CTA-SBA. Terminologia Anatômica Internacional. São 

Paulo: Manole, 2001. Sempre que houver uma nova publicação, a edição mais 

recente passará a ser adotada automaticamente. 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA - SDE0028 

Perfil Docente 

O docente deve obrigatoriamente: 

- Ter titulação compatível com a disciplina, ou seja: mestrado ou doutorado na 

área de Morfologia humana, ou  especialização em morfologia humana, ou 

especialização em histologia e embriologia com mestrado ou doutorado em 

área com aderência a Morfologia humana; 

-  Já  ter comprovadamente  lecionado o conteúdo de histologia e embriologia 

na universidade ou em outra instituição de ensino superior;  

Além disso, o docente deverá apresentar as seguintes habilidades:  

- Ter em mente sempre o perfil desejável para os profissionais que estão sendo 

formados; 

- Evitar a dicotomia entre a teoria e a prática; 

- Trabalhar, sempre que possível, a vinculação entre o conhecimento abordado 

durante as aulas e os exemplos da realidade; 

- Estar comprometido com a atualidade; 

- Motivação para trabalhar o conhecimento científico (ensino-pesquisa-

extensão), juntamente com a relação humanística entre o docente e o discente. 

Contextualização 
A disciplina de Histologia e Embriologia objetiva estudar os fundamentos da 

embriogênese e da biologia tecidual, com ênfase na interação dos 

componentes celulares e da matriz extracelular de cada tecido e nos principais 

eventos desde a formação das células germinativas (gametas) até o 

desenvolvimento dos 3 folhetos germinativos embrionários, fornecendo os 

fundamentos biológicos necessários para a compreensão das demais 

disciplinas do curso de graduação. O embasamento teórico-prático fornecido 

pela disciplina Histologia e Embriologia é importante para que o acadêmico 

possa identificar as possibilidades de resolução de problemas, estimulando a 

capacidade de análise e crítica. 



170 
 

Ementa 

Introdução à embriologia; Aparelho reprodutor masculino; Aparelho reprodutor 

feminino; Gametogênese masculina; Gametogênese feminina; Ciclo hormonal 

reprodutivo feminino ? ciclo ovariano e ciclo endometrial (menstrual); 

Fertilização; Desenvolvimento embrionário ? da 1ª a 4ª semana do 

desenvolvimento embrionário;  Período fetal; Introdução à histologia; Tecido 

Epitelial. Tecidos conjuntivo propriamente dito; Tecido Adiposo; Tecido 

cartilaginoso; Tecido ósseo; Tecido sanguíneo; Tecido muscular; Tecido 

nervoso. 

Objetivos Gerais 

1. Compreender o desenvolvimento humano, desde a formação dos gametas 

e a fertilização, até os principais eventos do período embrionário e do 

período fetal; 

2. Estudar a fundamentação teórico-prática sobre a estrutura microscópica e 

a função dos principais tecidos orgânicos dos animais, com ênfase no 

organismo humano. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar os componentes do aparelho reprodutor masculino e suas 
respectivas funções; 

2. Identificar os componentes do aparelho reprodutor feminino e suas 
respectivas funções, reconhecendo a importância destes componentes 
para a reprodução e gestação.  

3. Conhecer os hormônios envolvidos no ciclo hormonal reprodutivo 
feminino; 

4. Conhecer as diferentes fases do ciclo menstrual e sua correlação com o 
ciclo ovariano; 

5. Caracterizar as etapas da fertilização; 

6. Reconhecer os principais eventos observados entre a 1ª e a 3ª semanas 
do desenvolvimento embrionário; 

7. Compreender as diferenças marcantes do desenvolvimento durante o 
período embrionário e o período fetal; 

8. Conhecer as normas básicas de segurança para utilização dos 
laboratórios multidisciplinares durante as aulas práticas da disciplina e 
compreender a importância do cumprimento de tais normas; 

9. Estudar a fundamentação teórico-prática sobre a estrutura microscópica 
e a função dos principais tecidos orgânicos dos animais, com ênfase no 
organismo humano; 

10. Aprender a caracterizar os quatro tecidos básicos do corpo e suas 
respectivas classificações; 

11. Desenvolver a habilidade em manusear corretamente o microscópio e a 
importância da conservação das coleções de lâminas histológicas; 
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12. Aprender a diagnosticar os tecidos do corpo através de observação de 
suas respectivas características nas lâminas histológicas ao 
microscópio. 

Conteúdos 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I  Noções de Aparelho Reprodutor Masculino 

          1.1 Componentes 

          1.2 Funções dos componentes  

          1.3 Gametogênese masculina ou espermatogênese 

 UNIDADE II  Noções de Aparelho Reprodutor Feminino 

          2.1 Componentes 

          2.2 Funções dos componentes  

          2.3 Gametogênese feminina ou ovogênese 

          2.4 Ciclo hormonal reprodutivo feminino 

                2.4.1 Ciclo ovariano 

                2.4.2  Ciclo menstrual 

  

UNIDADE III  1ª semana do desenvolvimento embrionário 

          3.1 Fertilização 

          3.2 Clivagem 

          3.3 Mórula 

          3.4 Blastocisto 

          3.5 Nidação  

 UNIDADE IV 2ª semana do desenvolvimento embrionário 

          4.1 Disco embrionário didérmico ou bilaminar 

          4.2 Saco vitelino 

          4.3 Mesoderma extra embrionário  

          4.4 Celoma extra-embrionário 

          4.5 Pedículo do embrião 

          4.6 Cavidade amniótica e âmnio           

 UNIDADE V  3ª semana do desenvolvimento embrionário 

          5.1 Formação da linha primitiva 

          5.2 Gastrulação: formação das camadas  germinativas do embrião 

          5.3 Somitos 

 UNIDADE VI  4ª a 8ª semana do desenvolvimento embrionário 

          6.1  Dobramento ou fechamento do embrião 

          6.2 Derivados das camadas germinativas do embrião 
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          6.3 Noções gerais sobre os principais eventos da 4ª a 8ª semana do 

desenvolvimento embrionário 

 UNIDADE VII  Período fetal: 9ª semana do desenvolvimento ao nascimento 

         7.1 Noções gerais sobre os principais eventos do período fetal 

 UNIDADE VIII Introdução à histologia 

         8.1 Noções gerais sobre os métodos de análise das células e tecidos 

UNIDADE IX Tecidos Epiteliais  

          9.1 Características gerais e especificações 

          9.2 Funções gerais 

          9.3 Classificação e estudos dos epitélios 

                9.3.1 Tecido epitelial de revestimento 

                9.3.2 Tecido epitelial glandular 

 UNIDADE X- Tecidos Conjuntivos 

          10.1 Células, fibras e substância fundamental amorfa 

          10.2 Funções gerais 

          10.3 Classificação e estudo dos tipos de tecido conjuntivo 

                 10.3.1 Tecido Conjuntivo propriamente dito 

                 10.3.2 Tecidos conjuntivos especializados 

                 10.3.2.1 Tecido Adiposo 

                              10.3.2.1.1 Funções 

                              10.3.2.1.2 Classificação 

                              10.3.2.2 Tecido Cartilaginoso 

                              10.3.2.2.1 Funções 

                              10.3.2.2.2 Tipos celulares e matriz extracelular      

                              10.3.2.2.1 Classificação 

                              10.3.2.2.2 Tipos de crescimento 

                              10.3.2.3 Tecido Ósseo 

                              10.3.2.3.1 Funções  

                              10.3.2.3.2 Tipos celulares e matriz extracelular    

                              10.3.2.3.1 Classificação                         

                              10.3.2.3.2 Tipos de ossificação 

                              10.3.2.4 Tecido Sanguíneo   

                              10.3.2.4.1 Funções  
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                              10.3.2.4.2 Tipos celulares            

                              10.3.2.4.1 Plasma sanguíneo 

 UNIDADE XI - Tecido Muscular 

          11.1 Características gerais 

          11.2 Funções gerais 

          11.3 Classificação e estudos dos diferentes tipos de tecido muscular 

 UNIDADE XII - Tecido Nervoso 

          12.1 Tipos celulares  

                  12.1.1 Neurônios 

                  12.1.2 Células da glia  

          12.2  Sinapses 

          12.3  Substância branca e cinzenta 

 

Procedimentos de Ensino 
Aulas teóricas: expositivas e dialogadas com  apresentação do conteúdo 

programático, utilizando esquemas ; 

Aulas práticas:  realizadas no Laboratório Multidisciplinar (Laboratório de 

Microscopia), seguindo as seguintes etapas:  

1) apresentação do Manual de Normas de biossegurança para orientação dos 

alunos sobre as normas de utilização dos laboratórios, uniformes (inclusive 

sobre o uso de EPIs ? equipamentos de proteção individual - quando 

necessário);  

2) utilização de modelos sintéticos ou de exercícios contendo esquemas para 

identificação em grupo dos componentes ou eventos abordados em sala de 

aula;  apresentação de trechos do Filme Odisséia da Vida (DVD Synapse), 

contendo trechos correlatos ao conteúdo programático da aula teórica de 

Embriologia;  

3) Treino em observação ao microscópio óptico para identificação dos tecidos 

do corpo em diferentes lâminas histológicas correlacionadas ao conteúdo 

programático das aulas teóricas de histologia. 

Recursos 
5. Retroprojetor 
6. Data show / multimídia 
7. DVD  
8. Videocassete 
9. Quadro branco 

10. Pilot 
11. Projetor de slides 
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12. Modelos sintéticos: pelve masculina, pelve feminina e desenvolvimento 
embrionário 

13. DVD ou VHS do filme ?Odisséia da vida? (Synapse). 
14. Coleções de lâminas histológicas coradas com Hematoxilina e Eosina 

(HE) e colorações especiais. 
15. Microscópios ópticos (luz) binoculares (preferencialmente). 

 
Procedimentos de Avaliação 
Avaliação 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), 

Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3). 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas 

práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades 

acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A 

soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada 

avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido 

atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto 

pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple 

outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% 

da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o 

das atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das 

atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as 

duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, 

AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

Bibliografia Básica 

Porto, Flavia. Histologia e Embriologia. Rio de Janeiro: Editora Universidade 

Estácio de Sá, 2015. 

 

MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia clínica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000. 
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GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de histologia: em cores. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000. 

JUNQUEIRA, L.C; CARNEIRO, J. Histologia básica: Guanabara Koogan, 11a 

edição. 2008. 

Gartner, L.P.. Tratado de Histologia - 2ª ed. Ed. Guanabara Koogan S.A., 2003. 

 Cormack, D.H. Fundamentos de Histologia. 2ª. Ed. Ed. Guanabara Koogan, 

2003.  

 Moore, K.L., Persaud, T.V.N.  Atlas colorido de Embriologia clínica. 2ª ed. Ed. 

Guanabara Koogan. 2002.  

Indicação Material Didático 
Porto, Flavia. Histologia e Embriologia. Rio de Janeiro: Editora Universidade 

Estácio de Sá, 2015. 

 

Outras Informações 
Quaisquer dos livros indicados na bibliografa podem ser das edições dos anos 

citados até as publicações dos anos mais recentes.  

 

FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA - SDE0235 

 

Perfil Docente 
Egressos de cursos de pós-graduação strictu-sensu em ciências biológicas, 

bioquímicas, biomédicas e áreas afins. 

Contextualização 
A disciplina está voltada à compreensão dos constituintes químicos das 

células; das enzimas; armazenamento e mobilização de energia química; do 

metabolismo de constituintes celulares; das principais fontes energéticas para o 

ser humano; da semiótica química e da comunicação celular; do genoma e da 

sua expressão.  

Esta unidade curricular permitirá ao cursista entender as relações metabólicas 

bem como os processamentos celulares, a integração e a regulação dos 

processos bioquímicos celulares que ocorrem nos seres vivos e que permitem 

a manutenção da vida e da reprodução da espécie, a partir da compreensão da 

estrutura e das propriedades das biomoléculas, estrutura e função das 
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organelas celulares e processos de transformação e fluxo de energia, visa 

também a compreensão da função dos diferentes genes, controlando a função 

celular, determinando quais metabolismos, enzimas ou estruturas, serão 

utilizados pelas células. O conhecimento assimilado será imprescindível a para 

a disciplina de Fisiologia e adicionalmente para a aplicação dos conhecimentos 

técnicos na prática profissional.  

Ementa 
Constituintes químicos das células; das enzimas; armazenamento e 

mobilização de energia química; do metabolismo de constituintes celulares; das 

principais fontes energéticas para o ser humano; da semiótica química e da 

comunicação celular; do genoma e da sua expressão.  

Objetivos Gerais 
Permitir ao discente a compreensão dos processos bioquímicos em nível 

celular e sistêmico. 

Objetivos Específicos 
Estudar as estruturas e as funções atribuídas às biomoléculas 

Compreender os processos bioquímicos nos mais importantes sistemas de 

tecidos do organismo humano 

Interpretar, em nível molecular, os eventos fisiológicos normais e os transtornos 

metabólicos. 

Conteúdos 
Unidade I- CONSTITUINTES QUÍMICOS DAS CÉLULAS E HOMEOSTASIA 

ÁCIDO-BASE 

1.1. Estruturas químicas de carboidratos, glicosaminoglicanos 

1.2. Estrutura de aminoácidos 

1.3. Estrutura de lípides e prostaglandinas 

1.4. Estrutura de nucleotídeos 

1.5. Estrutura de proteínas e proteínas fibrosa. 

1.6. Equilíbrio ácido-base do Organismo 

Unidade II- AS ENZIMAS 

2.1. Estrutura e mecanismo de ação 

2.2. Cinética enzimática 

2.3. Casos clínicos e Aplicação às adaptações metabólicas à Atividade Física. 
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Unidade III- RESPIRAÇÂO CELULAR E METABOLISMO ENERGÉTICO DE 

BIOMOLÉCULAS  

3.1  Armazenamento e Mobilização de energia química. 

3.2  Respiração celular e Gicólise 

3.3. Ciclo de Krebs  

3.4 Cadeia respiratória e fosforilação oxidativa  

3.5 Carboidratos e lipídeo permitem criar reservas energéticas. 

3.6 Metabolismo das lipoproteínas 

3.7 Frutose, galactose, via das pentoses. 

3.8 Gllicogênio 

3.9 Síntese de tri glicerídeos, fosfolipídios, ácidos graxos. 

3.10 Síntese de glicose e corpos cetônicos durante jejum 

3.11. Gliconeogêne e oxidação de ácidos graxos 

3.12 Integração metabólica durante o jejum. 

3.13. Casos Clínicos e Adaptações metabólicas à atividade física: 

Carboidratos, Lipídeos e aminoácidos. 

Unidade IV- METABOLISMO DE CONSTITUINTES CELULARES. 

4.1. Urogênese 

4.2. Metabolismo de nucleotídeos 

4.3. Casos clínicos e adaptações metabólicas à atividade física: UREIA 

Unidade V- PRINCIPAIS FONTES ENERGÊTICAS PARA O SER HUMANO 

5.1. Conceito de alimentos 

5.2. Metabolismo energético 

5.3. Necessidades energéticas 

5.4. Composição corporal 

5.5. Bioimpedância 

5.6. Casos Clínicos e adaptações metabólicas à atividade física: Alimentos. 

Unidade VI- SEMIÓTICA QUÍMICA E COMUNICAÇÃO CELULAR 
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6.1. Receptores celulares  

6.2. Mecanismo da transdução da sinalização. 

Unidade VII- O GENOMA E SUA EXPRESSÃO 

7.1. Conceito Básico. DNA; RNA extração de ácidos nucleícos 

7.2. Replicação, mutação e reparo do DNA 

7.3. Recombinação, transcrição 

7.4. PCR e identificação de mutações 

7.5. Tradução: Síntese de proteínas e código genético 

7.6. Mecanismos moleculares das doenças  

7.7. Aplicações da Biologia Molecular em nível de análises clínicas e das 

adaptações metabólicas à atividade física 

7.8. Apoptose, Carcinogênese. 

7.9. Doenças com Base Genética. 

Procedimentos de Ensino 
Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o 

conhecimento é exposto ao aluno de acordo com um desenho didático 

planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da 

disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo 

contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, 

leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos 

de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores 

virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o 

conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 

envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente 

organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas 

de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de 

mensagem, anotações etc.). 

Recursos 
Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula 

virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML 

etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e 

executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

Procedimentos de Avaliação 
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A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas 

regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu 

desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua 

participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

Bibliografia Básica 
HORI, Juliana. Bioquímica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de 
Sá, 2015. 
CHAMPE, Pamela C; HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica 
ilustrada. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 

Porto Alegre: ARTMED, 2011 

Bibliografia Complementar 
BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L. & STRYER, L. Bioquímica. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

VOET, D.; VOET, J.G.; PRATT, C.W. Fundamentos de bioquímica. Porto 

Alegre: Artmed, 2008. 

BAYNES, D & DOMINICZAK. Bioquímica Médica. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2007. 

PELLEY, J.W. Bioquímica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

MARZZOCO, A. & TORRES, B.B. Bioquímica Básica. 3. ed. Guanabara 

Koogan, 2007. 

 

Indicação Material Didático 
Pelley, John W., Bioquímica 1/E, editora: Elsevier, edição: 1, ano:2007 

  capítulo: Conceito Ácido-Base, nº de páginas: 5 

  capítulo: Estrutura e Propriedades de Moléculas Biológicas, nº de páginas: 13 

  capítulo: Estrutura e Função das Proteínas, nº de páginas: 12 

  capítulo: Enzimas e Bioenergética, nº de páginas: 9 
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capítulo: Membranas e Transdução de Sinal Intracelular, nº de páginas: 11 

capítulo: Glicólise e Oxidação do Piruvato, nº de páginas: 7 

capítulo: Ciclo do Ácido Cítrico, Cadeia Transportadora de Elétrons e 

Fosforilação Oxidativa, nº de páginas: 9 

capítulo: Gliconeogênese e Metabolismo do Glicogênio, nº de páginas: 8 

capítulo: Vias de Carboidratos Menores: Ribose, Frutose e Galactose, nº de 

páginas: 5 

capítulo: Metabolismo de Ácidos Graxos e Triglicerídios, nº de páginas: 8 

capítulo: Metabolismo de Aminoácido e Heme, nº de páginas: 10 

capítulo: Purinas, Pirimidinas e Metabolismo de Carbono Único, nº de páginas: 

6 

capítulo: Organização, Síntese e Reparo do DNA, nº de páginas: 12 

capítulo: Transcrição do RNA e Controle da Expressão Genética, nº de 

páginas: 12 

capítulo: Síntese e Degradação das Proteínas, nº de páginas: 13 

capítulo: DNA Recombinante e Biotecnologia, nº de páginas: 10 

Total de páginas do material didático: 150 

 

Outras Informações 
John W. Baynes & Marek H. Dominiczak 

BIOQUÍMICA MÉDICA, Segunda Edição: Rio de Janeiro, Editora Elsevier - 

2007; 

John W. Pelley, BIOQUÍMICA, Série Elsevier de Formação Básica 

Integrada, Primeira Edição: Rio de Janeiro, Editora Elsevier - 2007; 

J. G. Salway. METABOLISMO PASSOA A PASSO, 

Terceira Edição: São Paulo,   

Editora Artmed - 2009. 

FUNDAMENTOS DE IMUNOLOGIA E MICROBIOLOGIA - SDE0276 

 

Perfil Docente 
Docentes egresso de curso de pos-graduação, preferencialmente stricto-sensu 

na área que confira aderência do docente a disciplina. exemplo: programas de 

microbiologia, patologia, morfologia, saúde coletiva. 

Contextualização 
O curso de fundamentos de imunologia e de microbiologia ministrado ao 

graduando em fisioterapia é composto por conteúdos bastante importantes, 

diversificados e, de certo modo, complexos. ele requer atenção do discente 

para o conhecimento de outras formas de vida simbióticas aos humanos, assim 

como para os mecanismos de reconhecimento e de eliminação daquelas 

formas que são patogênicas aos mesmos. as doenças causadas por 

microorganismos infecciosos requerem rápida identificação (diagnóstico) e 

tratamento, uma vez que podem comprometer reversível ou irreversivelmente a 
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qualidade de vida dos pacientes. isto pode se manifestar através tanto de 

lesões em órgãos localizados, como também sistêmicas. além disso, muitas 

enfermidades pertencem ao grupo das imunopatologias, as quais podem 

apresentar causas tanto genéticas quanto ambientais, como as próprias 

infecções por microorganismo, por exemplo. portanto, o fisioterapeuta, através 

da ciência do tipo de patologia apresentada pelo paciente, é capaz de traçar 

um tratamento mais adequado possível que promova a restauração da 

qualidade de vida do mesmo. 

Ementa 
A disciplina visa proporcionar ao aluno de fisioterapia a oportunidade de 

aquisição de conhecimento básico sobre os grupos de microrganismos que 

afetam a saúde e a vida humana, abordando a sua estrutura, ciclo de vida, 

nutrição, métodos disponíveis para o controle de sua proliferação, seus 

mecanismos de patogenicidade, assim como as defesas imunológicas 

desencadeadas pela sua presença no organismo humano. 

Objetivos Gerais 
1. Conhecer a biologia e a diversidade de bactérias, vírus e fungos 
relacionados direta ou indiretamente aos humanos; 
2. Entender os processos de reconhecimento e de eliminação dos 
microorganimos patogênicos. 
3. Adquirir a capacidade de reconhecer doenças causadas pelo mau 
funcionamento do sistema imunológico.  
4. Desenvolver a habilidade de interpretar gráficos e tabelas referentes a 
estudos microbiológicos e imunológicos. 
Objetivos Específicos 
O discente deverá ser capaz de: 

1. Caracterizar os diferentes grupos de microrganismos 
2.  Entender a grande diversidade dos microrganismos e sua importância para 

o homem. 
3. Compreender a importância da microbiota endógena. 
4. Relacionar os fatores que controlam o crescimento dos microrganismos 

com os mecanismos de patogenicidade. 
5. Desenvolver algumas técnicas de cultivo, isolamento e identificação de 

microrganismos no laboratório. 
6. Conhecer os métodos disponíveis de controle do crescimento microbiano e 

suas aplicações na área da saúde. 
7.  Identificar os mecanismos envolvidos na patogenicidade dos 

microrganismos para o homem. 
8. Conhecer os mecanismos específicos e inespecíficos de defesa do nosso 

organismo contra microrganismos invasores. 
9.  Estudar a microbiologia e a epidemiologia das infecções microbianas de 

maior interesse para o fisioterapeuta. 
10. Analisar gráficos e tabelas que relacionados a conteúdos imunológicos e 

microbiológicos. 
 

Conteúdos 
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1. Conteúdo teórico 

Breve história da evolução da microbiologia e de suas aplicações 

Os primeiros microbiologistas, a teoria da geração espontânea x biogênese, a 

teoria do germe da doença (os postulados de koch), a descoberta da 

quimioterapia, a vacinação, a quimioterapia moderna, o avanço da resistência 

microbiana às drogas, recentes avanços da microbiologia, os microrganismos e 

o bem estar humano. 

Biossegurança na prática fisioterápica 

A relação dos fatos históricos com o avanço das técnicas de anti-sepsia de 

mãos e da cirurgia asséptica, a lavagem das mãos: como, por que e quando; o 

uso de e.p.i., o descarte de resíduos, disseminação dos agentes infecciosos. 

Classificação dos microrganismos 

evolução da vida na terra, classificação dos seres vivos, características gerais 

dos procariontes e dos eucariontes, características gerais dos diferentes 

grupos de microrganismos. 

Características gerais das bactérias 

Ultra-estrutura da célula bacteriana (morfologia das bactérias, flagelos, pêlos, 

fímbrias, glicocálice, parede celular, membrana plasmática, estruturas celulares 

internas, reprodução, formas de resistência), papel das estruturas como 

mecanismo de agressão, classificação geral das bactérias, infecções 

bacterianas de maior relevância para o fisioterapeuta 

Mecanismos bacterianos de patogenicidade 

Portas de entrada, mecanismos de adesão bacteriana, estruturas envolvidas no 

escape de bactérias aos mecanismos de defesa do organismo, lesões diretas, 

lesões por toxinas, endotoxinas e exotoxinas, plasmídios e lisogenia. 

Características gerais dos fungos 

Ultra-estrutura dos fungos, a cápsula, a parede celular, a membrana celular, 

estruturas citoplasmáticas, crescimento, tipos de reprodução, classificação 

geral dos fungos, estrutura celular e mecanismos fúngicos de agressão, 

infecções fúngicas de maior de maior relevância para o fisioterapeuta.  

 Características gerais dos vírus.  

Características gerais das partículas virais, replicação viral em células animais, 

ciclo lítico e lisogênicos dos bacteriófagos e sua relação com a saúde humana, 

classificação, ocorrência, mecanismos virais de patogenicidade, infecções 

virais de maior de maior relevância para o fisioterapeuta. 
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Nutrição e crescimento microbiano e sua relação com os mecanismos de 

geração de doenças 

Exigências nutricionais (disponibilidade de carbono, de nitrogênio, vitaminas, 

etc.), condições físicas para o cultivo de microrganismos (temperatura, 

atmosfera gasosa, ph, pressão osmótica, pressão hidrostática), medidas do 

crescimento microbiano, curvas de crescimento, relação das demandas 

nutricionais e ambientais com os sítios anatômicos colonizados. 

Controle do crescimento microbiano nos serviços de saúde 

Definição de termos, fatores físicos que influenciam o crescimento microbiano, 

métodos antimicrobianos físicos (calor seco, calor úmido, incineração, 

radiação, filtração, etc.) e químicos.  

Introdução à imunologia 

Propriedades gerais das respostas imunológicas; células e tecidos do sistema 

imunológico.  

Reconhecimento dos antígenos 

Antígeno e anticorpo, complexo de histocompatibilidade principal; 

processamento de antígenos e apresentação de antígenos aos linfócitos t  

receptores de antígenos e moléculas acessórias dos linfócitos t. 

Mecanismos efetores das respostas imunes  

Citocinas 

Imunidade inata 

Mecanismos efetores das imunidades mediadas por células 

Mecanismos efetores da imunidade humoral 

Imunidade aos microrganismos. 

O sistema imune nas doenças 

Imunologia do transplante 

Imunologia contra tumores 

Doenças causadas por respostas imunes: hipersensibilidade e auto-imunidade 

Imunodeficiências congênitas e adquiridas 
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2. Conteúdo prático 

-Normas para os trabalhos no laboratório de microbiologia 

-Introdução ao curso prático de microbiologia 

-Coloração de bactérias  

-Controle das populações microbianas  

-Antissepsia da pele  

-Meios de cultura 

-Técnicas de semeadura e isolamento de bactérias 

-Emprego de meios de cultura seletivo-indicadores  

-Teste de suscetibilidade aos antimicrobanos (tsa - antibiograma) 

-Isolamento e identificação de fungos 

-Análise de cortes histológicos de leucócitos e de órgão linfóides em 

microscopia óptica. 

-Discussão de artigos científicos relacionando a imunologia ao curso de 

fisioterapia como complemento das aulas teóricas. 

Procedimentos de Ensino 
Elaboração dos temas teóricas, levantamento de questões sobre os pontos 

mais pertinentes do curso, discussão de artigos, acesso a aulas virtuais e a 

sites especializados. realização de experimentos durante as aulas práticas, 

apresentação de seminários. 

Recursos 
Quadro branco, multimídia, demonstrações no laboratório nas aulas práticas, 

grande utilização do material fornecido pela FES.   

Procedimentos de Avaliação 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as 

duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, 

AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 
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Bibliografia Básica 
JANEWAY, C.A.; TRAVERS, P., WALPORT, M.; SHLOMCHIK, M. 
Imunobiologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed Editora S.A, 2007, 767p. 
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; POBER, Jordan S. Imunologia 

celular e molecular. Tradução Raymundo Martagão Gesteira. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2008. 

Cistia, Camilo Del. Fundamentos de Imunologia e Microbiologia. Rio de 

Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

Bibliografia Complementar 
ROITT. Fundamentos de Imunologia,10a. ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan Editora, 2004, 506p. 

 

ROITT. Imunologia Básica, 1a. ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan Editora, 

2003, 192p. 

 

DOAN. Imunologia Médica Essencial, 1a. ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan Editora, 2006, 250p.  

 

LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. 12. ed. Porto 
Alegre: ARTMED, 2014. 708 p. 
 
MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway. Porto Alegre: ARTMED, 
2014. 868 p. 
 
Indicação Material Didático 
Cistia, Camilo Del. Fundamentos de Imunologia e Microbiologia. Rio de 

Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

Cistia, Camilo Del. Fundamentos de Imunologia e Microbiologia. Rio de 

Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA FAMÍLIA - SDE0532 

 

Perfil Docente 
O docente deverá ser fisioterapeuta, egresso de curso de pos-graduação em 

saúde da família, saúde coletiva, epidemiologia, engenharia biomédica, 

engenharia clínica 

Contextualização 
Considerando as normativas da Resolução CNE nº04/2002 e a 

regulamentação da especialidade em Fisioterapia em Saúde Coletiva pelo 

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Resolução COFFITO 

nº. 363, de 20 de maio de 2009), cria-se a disciplina Fisioterapia na Saúde da 

Família uma vez que a formação do Fisioterapeuta deverá atender ao sistema 

de saúde vigente no país (SUS), a atenção integral da saúde no sistema 
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regionalizado e hierarquizado de referência e contra-referência e o trabalho em 

equipe.  

Ementa 
Trajetória histórica da Saúde Pública no Brasil. Processo Saúde ? Doença. 

Educação em Saúde. Legislação SUS. Políticas de Saúde. Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PAC). Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Trabalho em equipe. Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária (doenças infecto-contagiosas e calendários de 

vacinação). Fisioterapia na Atenção à Saúde da Família. 

Objetivos Gerais 
Compreender o papel social e técnico-profissional do fisioterapeuta nas 

políticas públicas da Saúde da Família. 

Objetivos Específicos 
a) analisar a trajetória histórica da Saúde Pública no Brasil; b) relacionar a 

legislação SUS com a atuação da Fisioterapia na Saúde Pública; 

c) enumerar as diferenças e as semelhanças entre o PAC, a ESF e os NASF;  

d) relacionar os programas regionais de atenção e cuidados à saúde;  

e) identificar as ações, gerais e específicas, da Fisioterapia na vigilância 

sanitária e na saúde da família. 

 

Conteúdos 

UNIDADE I - SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 

1.Trajetória histórica da Saúde Pública no Brasil 

2.Processo Saúde-Doença 

3.Educação em Saúde 

UNIDADE II - POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL 

1. Direitos Humanos. 

2. Legislação: Constituição Federal (1988) e SUS (Lei 8080/90 e 8142/90) 

3. Políticas e Programas de Saúde: definições e diferenciações  

4. Hierarquização e Regionalização de Serviços de Saúde 

UNIDADE III - ESTRATÉGIAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA 

1.Programa de Agentes Comunitários (PAC) 

2.Estratégia Saúde da Família (ESF) 

3.Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

4.Trabalho em Equipe: princípios e diretrizes. 
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UNIDADE IV - FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA FAMÍLIA 

1.Fisioterapia na Atenção à Saúde 

2.Vigilância epidemiológica e sanitária: doenças infecto-contagiosas e 

calendários de vacinação 

3.Programas Nacionais e Regionais de Prevenção na Saúde da Família e da 

Comunidade: relações antropológicas no cuidado da família 

4.Visitas domiciliares 

5. Humanização. 

6.Cuidado e o Auto-cuidado em saúde: capacitação de cuidadores 

Procedimentos de Ensino 
Aulas expositivas e dialogadas. Dinâmicas de leitura e debates em sala. Saídas 

a campo para visitas técnicas à Unidade Básica de Saúde (UBS), com relato 

previsto em Atividade Estruturada. 

Recursos 
Recursos audio-visuais (video, data-show, quadro). 

Procedimentos de Avaliação 
a) 02 avaliações escritas, individuais e bimestrais, que 

serão aplicadas conforme o calendário acadêmico institucional. 

b) 02 seminários bimestrais para discussão em sala de temas referentes às 

unidades de aula e que correspondam aos fatos atuais. 

c) resolução, em casa, de estudos dirigidos para reflexão final dos seminários 

de discussão em sala de aula. 

d) execução de Atividade Estruturada (caso exista).  

Bibliografia Básica 
CARVALHO, Sérgio Resende. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito 
e mudanças. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2010. 174 p. 
 
SUS: o que você precisa saber sobre o Sistema Único de Saúde. São Paulo: 
Atheneu, 2010. 254 p 

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. 

GIL, Antonio Carlos. Didática do ensino superior. 1.ed. São Paulo: Atlas, 
2009. 
SAÚDE da família na atenção primária. Curitiba: Intersaberes, 2013. 
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BARROS, F.B.M. Fisioterapia na saúde da população: atuação transformadora. 

Rio de Janeiro: Fisiobrasil, 2002. 

BOOG, Gustavo; BOOG, Magdalena. Manual de Treinamento e 
Desenvolvimento: processos e operações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2006. 
 

RODRIGUES, Paulo Henrique; SANTOS, Isabela Soares. Saúde e cidadania: 
uma visão histórica e comparada do SUS. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2011 
 

Indicação Material Didático 

Lemos, Tatiana. Fisioterapia na Saúde da Família. Rio de Janeiro: Editora 

Universidade Estácio de Sá, 2015. 

 

 

 

GENÉTICA - SDE0010 

 

Perfil Docente 

Professor com graduação em Ciências Biológicas, com mestrado ou doutorado 

em Ciências Morfológicas ou áreas afins. 

Contextualização 

A disciplina pertence ao eixo básico da área de Saúde, que pretende 

transmitir conhecimentos básicos da Genética para o entendimento de 

disciplinas específicas de cada curso em que é contemplada. A disciplina 

aborda o estudo dos genes, a hereditariedade e a variação genética em 

organismos vivos.   Inicialmente, as primeiras noções da hereditariedade são 

apresentadas através da genética clássica mendeliana  para que, em seguida, 

aborde os conceitos em genética, o genoma, a expressão gênica e padrões de 

herança. Por fim, direciona-se para sua importância na 

interdisciplinaridade, pois a heterogeneidade, tanto genética, quanto clínica das 

malformações congênitas, torna a abordagem das patologias bastante 

complexas. Além disto, apresenta-se a relevância do conhecimento da genética 

para o avanço no desenvolvimento dos testes de diagnósticos e novas 

terapias. 

Ementa 

 Introdução à Genética. Conhecimento das Leis de Mendel e seus 

experimentos. Noções sobre estrutura do DNA, cromossomos humanos, 

PERIODO 3: 

 



189 
 

expressão gênica, mutação e gametogênese. Conhecimento das Tecnologias 

do DNA recombinante, da importância dos experimentos utilizando 

transformação de E. coli, reação em cadeia da polimerase, clonagem e 

sequenciamento do DNA. Noções sobre padrões de herança monogênica 

e padrões atípicos de herança. Reconhecimento da importância da citogenética 

clínica e como é possível determinar os tipos de anormalidades. Noções sobre 

genética do desenvolvimento, imunogenética, farmacogenética e 

Farmacogenômica. 

 

Objetivos Gerais 

 Compreender os princípios da genética e aplicação, entendendo a 

relevância desta área de conhecimento para a formação científica, técnica e 

pedagógica do profissional da área de saúde.  

 

Objetivos Específicos 

1. Compreender as Leis de Mendel; 

2.  Entender a estrutura do DNA e identificar as características do cromossomo; 

3. Definir gene e entender a expressão gênica; 

4.   Reconhecer a importância das tecnologias do DNA recombinante, além da 

transformação de E. coli e da reação em cadeia da polimerase, para a área de 

saúde; 

5. Reconhecer a importância da clonagem molecular e do sequenciamento do 

DNA para a área de saúde; 

6. Entender os padrões de herança monogênica;  

7. Diferenciar os padrões de herança monogênica dos padrões atípicos de 

herança; 

8.  Entender os tipos de anormalidades cromossômicas; 

9. Compreender a participação do gene no desenvolvimento; 

10. Reconhecer a importância da genética para a resposta imunológica; 

11. Relacionar oncogenes com o desenvolvimento do câncer, hereditariedade e 

exposição às variáveis no ambiente; 

12. Entender a importância do estudo da variação genética para a 

farmacocinética e a Farmacodinâmica;  

13. Entender os princípios da terapia gênica e suas limitações.  

 

Conteúdos 

Unidade 1 - Introdução à Genética Humana: 

1.1 As Leis de Mendel e da ligação genética; 

1.2 Gregor Mendel e a história da genética; 

1.3 Experimentos de Mendel; 
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1.4 Fundamentos moleculares para a genética mendeliana; 

1.5 A estrutura do DNA; 

1.6; Bases cromossômicas da hereditariedade; 

1.7 Organização dos cromossomos humanos; 

1.8 Ploidia e ciclo celular; 

1.9 Mitose; 

1.10 O cariótipo humano; 

1.11 Meiose; 

1.12. Gametogênese; 

1.13 Espermatogênese; 

1.14 Ovogênese ou oogênese; 

1.15 Importância médica da mitose e da meiose. 

 

Unidade 2 - Genoma Humano: 

2.1 Aspectos históricos; 

2.2 Definição de gene; 

2.3 Projeto genoma humano; 

2.4 Estrutura química do DNA; 

2.5 Aspectos gerais sobre a replicação (ou Duplicação) do DNA; 

2.6 Teorias de replicação do DNA; 

2.7 Moléculas de RNA e processamento do RNA; 

 

Unidade 3 - Padrões de herança monogênica: 

3.1 Padrões de herança monogênica; 

3.2 Heredograma; 

3.3 Herança autossômica e ligada ao cromossomo X; 

3.4 Padrões de herança pseudo-autossômica; 

3.5 Herança ligada ao cromossomo Y; 

3.7 Caracteres limitados ao sexo e influenciados pelo sexo; 

3.8 Herança mitocondrial; 

3.9 Padrões atípicos de herança; 

3.10 Citogenética Clínica: Distúrbios dos autossomos e dos cromossomos 

sexuais; 

3.11 Tipos de anormalidades cromossômicas numéricas envolvem a ganho ou 

perda de cromossomos inteiros; 

3.12 Síndrome de Down; 

3.13 Consequências clínicas; 

3.14 Síndromes de deleção autossomal; 

3.15 Síndrome de Cri du chat (miado do gato); 

3.16 Desordens genômicas: Síndromes de microdeleções e duplicações; 

3.17 Desordens gonadais e do desenvolvimento sexual; 

Unidade 4 - Tópicos avançados em Genética: 
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4.1 Genética do desenvolvimento; 

4.2 Imunogenética; 

4.3 Genética do Câncer; 

Unidade 5 - Farmacogenética e Farmacogenômica: 

5.1 Farmacogenética; 

5.2 Variações no metabolismo da Fase II; 

5.3 Variação na resposta farmacodinâmica; 

5.4 Farmacogenômica; 

Procedimentos de Ensino 

 Abordar a definição de genética e destacar sua importância como 

disciplina básica para melhor compreensão de outras disciplinas específicas. 

Além disto, destacar também sua importância para o melhor conhecimento de 

mecanismos de doenças, no desenvolvimento de terapias e dos avanços em 

testes de diagnósticos. 

 Comentar que a disciplina aborda o estudo dos genes, o código 

genético, os padrões de hereditariedade, a mutação, os mecanismos de reparo 

das mutações, a variação genética em organismos vivos e doenças 

relacionadas à falhas em mecanismos de reparo ou na distribuição de 

cromossomos. 

 Comentar cada assunto previsto no conteúdo programático da disciplina, 

com explicação geral e exemplificação recorrendo a situações ou condições 

facilmente identificadas na sociedade.  

Recursos 

Quadro branco e marcadores coloridos para o quadro branco e recursos 

audiovisuais (retroprojetor ou datashow).  

Procedimentos de Avaliação 

 O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 

(AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3). A primeira etapa deverá ser 

realizada através de prova teórica, compondo grau máximo de 8 e prova 

prática ou realização de projeto ou outros trabalhos, compondo grau máximo 2, 

representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as 

especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam 

vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau 

máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. A segunda 

e terceira etapas deverão ser realizadas apenas através de prova teórica, 

atingindo o grau máximo 10. A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a 

sua realização, incluindo o das atividades acadêmicas de ensino. As AV2 e 

AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades 

acadêmicas de ensino realizadas até o final da primeira etapa. Para aprovação 

na disciplina o aluno deverá: 
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1.Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética 

entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores 

notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média 

aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.  

2.  Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações. 

3.  Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

 

Bibliografia Básica 

Micas, Andre F. Genética. 1a ed. SESES, 2015. 

 

Nussbaum, Robert L.; Mcinnes, Roderick R.; Willard, Huntington F. Thompson 

e Thompson Genética Médica. 7ª ed. Elsevier, 2008. 

Korf, Bruce R. Genética Humana e Genômica. 3ª ed. Guanabara Koogan, 

2008. 

 

Bibliografia Complementar 

BRUNONI, D.; PEREZ, A. B. A. Genética médica: guias de medicina 

ambulatorial e horpitalar da EPM-UNIFESP.Barueri: Manole, 2012 

 

Bamshad, M.; Carey, J.; Jorde, L.; White, R. Genética Médica. 3. ed. Elsevier, 

2004. Cap. 1: Bases e História.   

 

STRACHAN, Tom; READ, Andrew P. Genética molecular humana. Tradução 

Henrique Bunselmeyer Ferreira. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2002. 576 p 

 

BIOFÍSICA - SDE0023 

 

Perfil Docente 
Docente capacitado, com experiência aderência na área de conhecimento, 

egresso de um curso de pos-graduação stricto-sensu. 

Contextualização 
A disciplina de Biofísica com caráter multidisciplinar mostra determinados 

comportamentos do sistema biológico introduzindo uma série de 

conhecimentos físicos conceituais. O estudante desenvolve nestes conteúdos 

capacidades de entendimento do funcionamento e disfunções do sistema 
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visual, auditivo e vestibular conceitos relevantes já que ele pode na sua vida 

profissional abordar estes conceitos.  

Como prática profissional já seja no laboratório ou na clínica ele pode interagir 

diretamente ou indiretamente com os diferentes tipos de radiação o 

conhecimento dos efeitos e da proteção radiológica é fundamental nestes 

ambientes de trabalho. 

Ementa 
Conceitos fundamentais e modelos biofísicos. Biofísica do sistema visual. 

Biofísica do sistema auditivo. Biofísica da temperatura. Radiação ionizante e 

não ionizante, proteção radiológica.  

Objetivos Gerais 
O aluno deverá ser capaz  

1- Deter os conhecimentos básicos na área de biofísica, pertinentes à área de 

saúde. 

2- Interessar-se pela pesquisa científica e crítica no aluno. 

3- Conscientizar-se sobre a importância da relação interdisciplinar para sua 

formação profissional; 

4- Analisar os fenômenos biológicos segundo modelos biofísicos. 

Objetivos Específicos 
O aluno deverá ser capaz de: 

1-   Desenvolver a capacidade de comparar diferentes grandezas e aplicar 

este conteúdo com as disciplinas afins. 

2-   Entender a formação de imagens na visão assim como os principais 

problemas de visão encontrados na sua profissão. 

3-   Relacionar o conteúdo do estudo da onda sonora e o mecanismo de 

tradução no sistema auditivo até o córtex auditivo. 

4-   Compreender o sistema vestibular e sua relação com o sistema do 

equilíbrio, assim como os resultados da sua disfunção. 

5-   Adquirir conhecimento das radiações ionizantes e não ionizantes assim 

como as bases da proteção radiológica relacionando este conhecimento 

no seu contexto profissional. 

Conteúdos 
Unidade I : Grandezas e Medidas 

1.1. Definição de biofísica 

1.2. Grandezas fundamentais e derivadas 

1.3. Sistema Internacional de Unidades 
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Unidade II Biofísica da visão 

2.1.Propriedades da luz. 

2.2 A estrutura do olho. 

2.3 Formação da imagem pelo olho Formação de uma imagem: refração, 

reflexão, convergência de uma lente. 

2.4 Defeitos visuais do olho humano; Ametropias oculares. 

2.5 A fototrasndução. 

2.6 O processamento na retina. 

2.7 Sistema Visual central. 

Unidade III Biofísica da Audição 

3.1 Ondas Sonoras: Freqüência, amplitude, intensidade, Interferência 

construtiva e destrutiva, Efeito Doppler. 

3.2 Intervalo Audível, Infra-som e ultra-som. 

3.3 A estrutura do sistema auditivo 

3.4 Processos auditivos centrais 

3.5 Mecanismos de localização do som 

3.6.Córtex auditivo  

3.7.Perda da audição: danos mecânicos ou neurais. 

3.8 O Equilíbrio. 

3.8.1 O labirinto vestibular. 

3.8.2 Os órgãos otolíticos. 

3.8.3 Os canais semicirculares. 

3.8.4 Vias vestibulares centrais e reflexos vestibulares, reflexo vestíbulo-ocular. 

3.8.5 Patologia vestibular. 

Unidade IV: Biotermologia 

4.1 Biofísica das trocas de calor corporal. 

4.1.1 Termogênese biológica. 

4.1.2 Termólise biológica: vaporização, radiação, convecção, condução. 

4.2 Termorregulação 

4.2.1 Mecanismos de regulação da temperatura corporal 

4.2.2 Respostas fisiológicas ao calor. Mecanismos da febre. 

4.2.3 Respostas fisiológicas ao frio. 

4.2.5 Mudanças Climáticas adaptações e impactos na fisiologia. 

Unidade V Radiação. 

 5.1 O espectro eletromagnético. 

 5.2 Radiações não ionizantes. 

 5.2.1 Ondas curtas, microondas 

5.2.2 Propriedades do LASER, ultravioleta e infravermelho 

5.2.3 Radiação Ultravioleta. 

5.2.4 Fundamentos da fotobiologia. 

5.3 Radiações Ionizantes 

5.3.1 Interações ionizantes com a matéria  
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 5.3.2 Efeitos diretos, indiretos, deletérios, estocasticos. 

 5.3.3 Efeitos somáticos, genéticos, imediatos e tardios. 

 5.3.4 Emprego de técnicas nucleares. 

5.4 Proteção Radiológica 

 5.4.1 A resolução CNEN 

 5.4.2 Princípio ALARA  

 5.4.3 Limitações de dose 

 5.4.4 Proteção contra a radiação 

Procedimentos de Ensino 
Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o 

conhecimento é exposto ao aluno de acordo com um desenho didático 

planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da 

disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo 

contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, 

leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos 

de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores 

virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o 

conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 

envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente 

organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas 

de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de 

mensagem, anotações etc.). 

Recursos 
Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula 

virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML 

etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e 

executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas 

regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu 

desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua 

participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 
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A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

Bibliografia Básica 
EKMAN, Lundy.  Neurociencia Fundamentos Para A Reabilitação. 3 ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2008. 
 
DURAN José Henrique. Biofísica conceitos e Aplicações. 2. ed. São Paulo: 
Pearson, 2011 
 

PORTO, Flavia. Biofísica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 
2015. 
Bibliografia Complementar 
GUYTON, Arthur . Tratado de Fisiologia Médica . Ed. Guanabara LTDA, São 

Paulo 2010. 

HENEINE, I. F. Biofísica Básica. Ed. Atheneu, 2004. 

MOURÃO JÚNIOR, Carlos Alberto; ABRAMOV, Dimitri Marques. Biofísica 
essencial. Guanabara Koogan, 2012. 196 p. 
 
PORTO, Flavia. Biofísica. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 144p. 
 
OLIVEIRA, Jarbas Rodrigues de (Org.). Biofísica para ciências biomédicas. 
3. ed. Porto Alegre: PUC-RS, 2008. 313 p.  
 

Indicação Material Didático 

Porto, Flavia. Biofísica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 

2015. 

 

ANATOMIA PALPATÓRIA - SDE0044 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta ou Médico egresso de curso de pos-graduação lato ou stricto-

sensu em Traumatologia, Ortopedia, Reumatologia, Esporte, Terapia Manual, 

Osteopatia, Reeducação Postural Global, Anatomia, Morfologia, Cirurgia 

plástica. 
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Contextualização 
A disciplina mostra de forma geral, a necessidade do profissional de fisioterapia 

em ter o domínio do toque, que apesar de estarmos vivendo uma época que a 

ênfase nos tratamentos vem sendo dada muito mais no modelo biopsicossocial 

que no estrutural. Porém, não podemos nos esquecer que quando se utiliza 

terapia manual o profissional deve não somente conhecer em detalhes o 

funcionamento biomecânico, mas também as estruturas anatômicas envolvidas 

e sua localização, para que tanto a avaliação quanto o tratamento sejam mais 

eficazes. Dessa forma, a anatomia palpatória dos tecidos e estruturas 

associadas com as queixas dos pacientes podem fazer parte de uma categoria 

dentro das hipóteses diagnósticas, além de permitirem a aplicação de técnicas 

mais adequadas. 

Ementa 
Introdução a anatomia palpatória; Anatomia palpatória do membro superior; 

Anatomia palpatória da cintura pélvica e coxa; Anatomia palpatória do joelho; 

Anatomia palpatória da perna; Anatomia palpatória do tornozelo e pé; Anatomia 

palpatória da coluna vertebral; Anatomia palpatória da cabeça e pescoço; 

Anatomia palpatória do abdome. 

Objetivos Gerais 
O aluno deverá ser capaz de ter uma melhor percepção das estruturas 

anatômicas superficiais e profundas através do toque.  

Objetivos Específicos 
Objetivos Específicos: O aluno deverá ser capaz de: 

1.   Reconhecer as diferentes estruturas do corpo humano; 

2.   Saber diferenciar as desigualdades das diversas estruturas do corpo; 

3.    Saber diferenciar as homogeneidades de uma mesma estrutura em 

diferentes corpos; 

Conteúdos 
Conteúdos: 

UNIDADE 1: Introdução a anatomia palpatória 

1.1  Neuroanatomia dos receptores 

1.2  Neuroanatomia da medula espinhal 

UNIDADE 2: Anatomia palpatória do membro superior 

2.1 Osteologia da cintura escapular e úmero (epífise proximal) 

2.2 Artrologia da cintura escapular 

2.3 Miologia da cintura escapular 
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2.3.1 Mm. que unem o tronco a cintura escapular e ao úmero 

2.3.2 Mm. que unem a cintura escapular ao ombro 

2.4 Miologia do braço 

2.4.1 Mm. anteriores do braço 

2.4.2 Mm. posteriores do braço 

2.4.3 Nervos e vasos  

2.5 Osteologia do cotovelo 

2.5.1 Nervos e vasos 

2.6 Osteologia do antebraço 

2.7 Miologia do antebraço 

2.7.1 Mm. antebraquiais anteriores 

2.7.2 Mm. antebraquiais posteriores 

2.7.3 Mm. antebraquiais posteriores laterais 

2.7.4 Nervos e vasos  

2.8 Esqueleto da mão 

2.8.1 Ossos do carpo 

2.8.2 Ossos do metacarpo 

2.9 Miologia da mão 

2.9.1 Mm. da região tênar 

2.9.2 Mm. da região hipotênar 

UNIDADE 3: Anatomia palpatória da cintura pélvica e coxa 

3.1 Osteologia da cintura pélvica e coxa (epífise proximal) 

3.2 Artrologia da cintura pélvica e coxa 

3.3 Miologia da cintura pélvica  

3.4 Miologia da coxa 

3.4.1 Mm. anteriores da coxa 

  3.4.2 Mm. posteriores da coxa 
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3.4 Nervos e vasos 

UNIDADE 4: Anatomia palpatória do joelho 

4.1 osteologia do joelho 

4.2 artrologia do joelho 

4.3 vasos do joelho 

UNIDADE 5: Anatomia palpatória da perna 

5.1 osteologia da perna 

5.2 miologia da perna 

5.3 nervos 

UNIDADE 6: Anatomia palpatória do tornozelo e pé 

6.1 osteologia do tornozelo e pé 

6.2 artrologia do tornozelo e pé 

6.3 miologia do tornozelo e pé 

6.4 vasos e nervos 

UNIDADE 7: Anatomia palpatória da coluna vertebral 

7.1 coluna lombar 

7.1.1 osteologia 

7.1.2 miologia 

7.2 coluna torácica 

7.2.1 osteologia 

7.3 coluna cervical 

7.3.1 osteologia 

7.3.2 artrologia 

  7.3.3 miologia 

UNIDADE 8: Anatomia palpatória do abdome 

8.1 miologia do abdome 

8.2 vasos 
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Procedimentos de Ensino 
Esta disciplina é eminentemente prática. 

Os topicos devem ser abordados pelo docente dentro da sala de aula e em 

seguida experimentados pelos alunos que formam duplas para experimentar as 

palpações propostas pelo professor. 

A toda aula haverá um momento de exposição do conteúdo, através de 

desenhos, slides e transparências seguido de um momento de aula prática, na 

própria sala de aula. 

Recursos 
Laboratório, com macas para aulas práticas de palpação propostas pelo 

docente. 

Procedimentos de Avaliação 
 

Bibliografia Básica 
TIXA, Serge. Atlas de anatomia palpatória do pescoço, do tronco e do 

membro superior: investigação manual de superfície. 2.ed.São Paulo: 

Manole, 2009. 

TIXA, Serge. Atlas de anatomia palpatória do membro inferior: investigação 

manual de superfície. Tradução Marcos Ikeda. São Paulo: Manole, 2000. 

SOUZA, Marcio Olímpio. Anatomia palpatória funcional. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2011. 213 p. 
 
Bibliografia Complementar 
CAEL, C. Anatomia palpatória e funcional. Barueri: Manone, 2013. 
 
GILROY, Anne M.; MAC PHERSON, Brian R.; ROSS, Lawrence M. Atlas de 
Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 656 p.  
 
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. 

MOORE, Keith L.; AGUR, Anne M. R. Fundamentos de anatomia clínica. 4 

.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

Indicação Material Didático 

Vários, M@teri@l Complement@r ABDR-ES, editora: ABDR, edição: 1, 

ano:2010 

  capítulo: M@teri@l Complement@r - ATL-ANA, nº de páginas: 1 

 



201 
 

    Total de páginas do material didático: 1 

 

CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA - SDE0057 

 

Perfil Docente 
O docente deverá preferencialmente ser egresso de um curso de Educação 

Física e/ou Fisioterapia, com pós-graduação stricto-sensu na grande área da 

disciplina (ciências morfológicas e motricidade humana e anatomia, engenharia 

biomédica).  

Se o docente for especialista, seu título deverá ter sido obtido em um 

curso de Anatomia Humana e/ou Biomecânica. 

É também esperado que o docente possua produção acadêmica na área nos 

últimos três anos. 

Contextualização 

As disciplinas de Cinesiologia e Biomecânica permitem a interpretação e 

análise do movimento humano, desde seu sentido mais amplo, considerando 

as várias disciplinas que compõem a formação do profissional de Educação 

Física e Fisioterapia. 

Uma das áreas da Cinesiologia é a Biomecânica, que faz a inserção da física 

ao estudo do movimento, ou seja, permite ao profissional das áreas 

supracitadas um maior e melhor referencial do posicionamento e orientação do 

corpo no espaço, tanto na condição estática quanto dinâmica, assim como 

interpretar a ação das forças que estão atuando sobre o corpo humano.  

Ementa 
Introdução ao estudo da Cinesiologia e Biomecânica; Princípios da Mecânica 

Aplicados ao Movimento; Sistema Neuromuscular Aplicado ao Movimento, 

Sistema Ósseo Aplicado ao Movimento; Sistema Articular Aplicado ao 

Movimento; Análise Cinesiológica dos Movimentos dos Membros Superiores e 

Inferiores.  

 

Objetivos Gerais 
Preparar o aluno para o estudo seqüencial e hierarquizado dos conteúdos da 

disciplina de cinesiologia e biomecânica, pertinentes aos cursos de Educação 

Física e Fisioterapia; 

Despertar no aluno a curiosidade pelo estudo científico e o consequente 

interesse pela pesquisa científica; 

Conscientizar o aluno sobre a importância da relação interdisciplinar e 

transdisciplinar para sua formação profissional; 
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Analisar o comportamento do corpo humano de acordo com seus movimentos 

básicos, naturais, cotidianos e esportivos; 

 

Objetivos Específicos 

Alcançar ao final do semestre uma compreensão global sobre a importância e a 

utilização da cinesiologia e biomecânica na atuação profissional. 

Aplicar conceitos básicos de anatomia, fisiologia e mecânica, a partir da 

transdisciplinaridade, relacionados a análise do movimento do corpo humano 

nas diferentes inserções profissionais; 

Identificar e interpretar os fatores cinesiológicos e mecânicos que afetam na 

geração de força muscular; 

Verificar o comportamento do tecido ósseo relacionado às cargas mecânicas 

interferindo no crescimento e desenvolvimento ósseo; 

Verificar e analisar o comportamento dos elementos constituintes das 

anfiartroses e diartroses interferindo no movimento; 

Identificar e analisar os movimentos da coluna vertebral, dos membros 

inferiores e superiores, a partir das cadeias de movimento, nas atividades da 

vida diária e gestos esportivos 

Conteúdos 
UNIDADE 1: Introdução ao Estudo da Cinesiologia e Biomecânica 

1.1  Conceito sobre a Cinesiologia; 

1.2    Evolução Histórica do Estudo do Movimento ? Considerações 

Anatomofuncionais;  

1.3    Conceitos sobre Biomecânica; 

1.4    Áreas de Estudos da Cinesiologia/Biomecânica (definições): 

Antropométria, Cinemetria, Dinamometria e Eletromiografia. 

UNIDADE 2: Princípios Mecânicos para Análise Cinesiológica e 

Biomecânica 

2.1. Base Cinemática para Análise Movimento Humano 

2.1.1- Conceito; 

2.1.2  Formas de movimento: translação (linear), rotação (angular) e 

movimentos combinados;  

2.1.3  Posições de Referência: Posição Anatômica e Posição Fundamental; 
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2.1.4  Planos e Eixos de Movimento; 

2.1.5  Termos que Descrevem Movimentos Gerais; 

2.1.6  Cadeias Cinemáticas de Movimentos. 

2.2. Base Cinética para Análise do Movimento Humano 

2.2.1  Conceito; 

2.2.2  Natureza dos Fluídos e Resistência Dinâmica  

2.2.3  Comportamento Ativo e Passivo do Sistema Musculoesquelético; 

2.2.4  Centro de Gravidade e Estabilidade no Movimento; 

2.2.5  Sistema de Alavancas; 

2.2.6  Tipos de Cargas Mecânicas Atuando nos Biomateriais; 

2.2.7  Tipos de Deformaçõe 

UNIDADE 3: Sistema Neuromuscular Aplicado ao Movimento 

3.1  Organização Estrutural do Músculo Estriado Esquelético; 

3.2  Unidade Motora e Recrutamento; 

3.3  Comportamento Mecânico dos Diferentes Tipos de Fibras Musculares; 

3.4  Unidade Músculo-Tendínea; 

3 5  Propriedades Comportamentais do Tecido Muscular; 

3.6  Abordagem Mecânica das Contrações(Ações) Musculares; 

3.7  Comportamento Mecânico dos Músculos Biarticulares e Poliarticulares; 

3.8  Fatores Mecânicos que Afetam na Força Muscular: 

3.8.1  Área de Corte Transversal Fisiológico; 

3.8.2  Ângulo de Inserção Muscular X Aproveitamento da Força; 

3.8.3  Relação Comprimento x Tensão; 

3.8.4  Relação Força x Velocidade; 

3.8.5  Relação Tempo x Tensão; 

3.8.6  Ciclo Excêntrico-Concêntrico. 

UNIDADE 4: Sistema Ósseo Aplicado ao Movimento 

4.1  Composição e Estrutura do Tecido Ósseo; 

4.2  Morfologia Óssea Relacionada ao Movimento; 

4.3  Crescimento e Desenvolvimento Ósseo; 

4.4  Resposta Óssea ao Estresse; 

UNIDADE 5: Sistema Articular Aplicado ao Movimento 

5.1  Classificação das Articulações Relacionadas ao Estudo do Movimento; 

5.2  Comportamento Mecânico dos Componentes Articulares; 

5.3  Flexibilidade e Estabilidade das Articulações Sinoviais. 

UNIDADE 6:   CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA DA COLUNA VERTEBRAL; 

DOS MEMBROS  SUPERIORES E INFERIORES 

6.1  Coluna Vertebral 
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6.1.1  Artrocinemática da Coluna Vertebral; 

6.1.2  Osteocinemática da Coluna Vertebral; 

6.1.3  Principais Ações Musculares da Coluna Vertebral; 

6.1.4  Determinação dos Torques de Força, Resistência e Articulares 

Resultantes na Coluna Vertebral. 

6.2 ? Membros Superiores 

6.2.1  Artrocinemática dos Membros Superiores; 

6.2.2  Osteocinemática dos Membros Superiores; 

6.2.3  Principais Ações dos Músculos dos Membros Superiores; 

6.2.4  Determinação dos Torques de Força, Resistência e Articulares 

Resultantes nos Membros Superiores. 

6.3  Membros Inferiores 

6.3.1  Artrocinemática dos Membros Inferiores; 

6.3.2  Osteocinemática dos Membros Inferiores; 

6.3.3  Principais Ações dos Músculos dos Membros Inferiores; 

6.3.4  Determinação dos Torques de Força, Resistência e Articulares 

Resultantes nos Membros Inferiores. 

Procedimentos de Ensino 
Aula teórico-expositiva dialogada; 

Discussão de textos em sala; 

Forum para discussão de artigos na web; 

Relatórios de vivências práticas a partir de visitas externas. 

Recursos 
Quadro branco, canetas coloridas para quadro branco, apagador; 

Retroprojetor; 

Projetor multimídia; 

Modelos anatômicos. 

  

Procedimentos de Avaliação 
Avaliações formais (AV1, AV2 e AV3) constituidas da seguinte forma: 

Dez questões contextualizadas, sendo 4 questões subjetivas e 6 questões 

objetivas ou questões geradas a partir do banco de questões. 

Nas três verificações até 1,0 ponto oriundo das participações nos fóruns. 

Nas AV1 e AV2 até dois pontos oriundos dos relatórios de atividades externas.  

Bibliografia Básica 



205 
 

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. 
 
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. 
 
HALL, S. J. Biomecânica Básica. 6.ed.  Barueri: Manole, 2013. 
 
Indicação Material Didático 
Silva, Valeria Regina. Cinesiologia e Biomecânica. Rio de Janeiro: Editora 

Universidade Estácio de Sá, 2015. 

 

Outras Informações 
Páginas da internet correlatas 

Sociedade internacional de biomecância : http://www.isbweb.org/ 

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia : 

http://www.sbot.org.br/diverso.html 

Sociedade Brasileira de Biomecânica: http://www.usp.br/eef/sbb/ 

Biomechanics World Wide : http://www.per.ualberta.ca/biomechanics 

 

FISIOLOGIA HUMANA - SDE0097 

 

Perfil Docente 
 O docente deverá ser Profissional da área de Saúde, com habilitação 

profissional tanto para a intervenção formal (Licenciatura) quanto para a não 

formal (Bacharelado) em graduações da área da saúde cujos cursistas 

efetuarão a disciplina de Fisiologia Humana como quesito curricular e, com 

http://www.isbweb.org/
http://www.sbot.org.br/diverso.html
http://www.usp.br/eef/sbb/
http://www.per.ualberta.ca/biomechanics/
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Pós-Graduação, preferencialmente em Ciências Biológicas e áreas afins e 

Stricto Sensu em Ciências e áreas afins. 

Deverá dominar os conhecimentos pertinentes à Fisiologia dos sistemas 

nervoso, endócrino, cardiovascular, respiratório, renal e digestório assim 

como, as bases da homeostasia, integração, regulação e a aplicação do 

conteúdo na contextualidade da formação acadêmica e da atuação profissional 

dos egressados das graduações em Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia e Nutrição. 

 

Contextualização 
 A disciplina de Fisiologia Humana com caráter multidisciplinar aborda o 

conhecimento, funcionamento e integração dos sistemas fisiológicos humanos. 

O aluno desenvolve com estes conteúdos relevantes, a capacidade de 

entender a importância do processo de homeostasia para a manutenção da 

vida e usar este conhecimento em sua vida pessoal e profissional.  

Ementa 
Estudo do funcionamento do organismo humano, com conceitos e princípios 

pertinentes aos mecanismos de atuação e regulação dos sistemas nervoso, 

endócrino, cardiovascular, respiratório, renal e digestório com  conhecimentos 

em questões de saúde e doença. 

 

Objetivos Gerais 
O objetivo geral da disciplina é identificar e descrever o funcionamento dos 

diversos sistemas que compõem o organismo, possibilitando ao aluno a 

compreensão dos principais mecanismos de controle homeostáticos 

responsáveis pela manutenção, desenvolvimento e progressão da vida 

humana. 

Objetivos Específicos 

O aluno deverá ser capaz de: 

1. Interpretar a diversidade dos processos fisiológicos levando em conta os 

conceitos e mecanismos de adaptação em diferentes situações 

(homeostasia). 

2. Identificar o papel regulador dos sistemas nervoso e endócrino e 

relacionar com a homeostase do organismo; 
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3. Registrar as funções essenciais do sangue e descrever as etapas do 

processo de hemostasia. 

4. Explicar o funcionamento cardiovascular e reconhecer sua função 

integradora no organismo. 

5. Descrever a estrutura, funções e propriedades mecânicas do Sistema 

Respiratório. 

6. Reconhecer o papel das funções renais nos mecanismos de regulação, 

excreção e equilíbrio hidroeletrolítico; 

7. Interpretar os processos digestivos no contexto de obtenção de energia 

a partir dos alimentos e para manutenção da vida. 

Conteúdos 

Unidade I - SISTEMA NERVOSO 

1.1. Organização funcional do corpo humano e controle do ?meio interno?. 

1.2. Sistema Nervoso: organização, divisão e funções.  

1.3. Neurotransmissão: potencial de ação neural, sinais elétricos, 

transmissão sináptica e neuromuscular. 

1.4. Sistemas Sensoriais: vias e receptores sensoriais; Sistema 

Somatossensorial (tato, propriocepção, dor, temperatura) e Sentidos 

Químicos (gustação e olfação). 

1.5. Sistema Nervoso Motor e Autonômico: funções e características gerais. 

Unidade II - SISTEMA ENDÓCRINO 

 2.1. Introdução ao Sistema Endócrino: conceituação, classificação e 

mecanismo de ação hormonal; 

2.2. Relações hipotalâmicas ? hipofisárias: aspectos morfofuncionais; 

função endócrina e fatores reguladores do hipotálamo; glândula hipófise: 

funções da adenoipófise e neuroipófise. 

2.3. Glândula Tireóide: morfologia e mecanismo de regulação hormonal; 

hormônios tireoidianos e seus efeitos no organismo; alterações na secreção 

tireoidiana: hipo e hipersecreção. 

2.4. Metabolismo do cálcio e Fósforo: ação dos hormônios PTH 

(Paratormônio), Calcitonina e Vitamina D3; doenças osteometabólicas.  

2.5. Glândulas Adrenais: efeitos e regulação dos hormônios adrenocorticais 

no organismo; papel da medula da adrenal no mecanismo de estresse. 
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2.6. Pâncreas Endócrino: efeitos da insulina e glucagon no controle da 

glicemia. 

Unidade III - SISTEMA CARDIOVASCULAR 

3.1. Aspectos morfofuncionais do coração; sangue e hemostasia. 

3.2. Condução Elétrica Cardíaca: células de geração, condução e contração 

cardíaca. 

3.3. Ciclo cardíaco; 

3.4. Controles neural e hormonal da frequência e débito cardíacos e da 

pressão arterial. 

Unidade IV - SISTEMA RESPIRATÓRIO 

4.1. Aspectos morfofuncionais do Sistema Respiratório; 

4.2. Mecânica Ventilatória: volumes e capacidades respiratórias; 

4.3. Ventilação, difusão e perfusão; 

4.4. Trocas gasosas; transportes de gases no sangue; 

4.5. Equilíbrio ácido ? básico; 

4.6. Controle neural e hormonal da respiração. 

Unidade V- SISTEMA RENAL 

5.1 Aspectos morfofuncionais do Sistema Renal; 

5.2. Fluxos sanguíneo renal; filtração glomerular; 

5.3. Função tubular; mecanismo de reabsorção e secreção; 

5.4. Excreções renal de água e eletrólitos; mecanismo de regulação da 

concentração e diluição urinárias; 

5.5. Reflexo de micção. 

Unidade VI - SISTEMA DIGESTÓRIO 

6.1. Aspectos morfofuncionais do Sistema Digestório; 

6.2. Motilidade: movimentos peristálticos, mastigação, deglutição, 

esvaziamento gástrico e intestinal:  

6.3. Secreções digestivas (salivar, gástrica, entérica, pancreática e biliar): 

composição, função e regulação. 

6.4. Controle neural e hormonal do Sistema Digestório. 

 

Procedimentos de Ensino 

Aulas Teóricas:  
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Aulas expositivas dialogadas com auxílio de equipamentos áudios-visuais e 

multimídia. Atividades complementares como estudos dirigidos e discussões a 

partir de temas atuais abordados pelo conteúdo programático. 

 

Recursos 

Recursos: 

Retroprojetor, Data show / multimídia, Projetor de slides, Aparelho de 

DVD, Filmes pertinentes às aulas, Quadro branco, Pilot.  

  

Procedimentos de Avaliação 
Avaliação 

 A avaliação será realizada de forma contínua ao longo do período, de acordo 

com os seguintes critérios: 

1. A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização. 

Constará de prova teórica (valor: 8,0 pontos) e trabalhos individuais ou 

em grupos sobre temas relacionados com o conteúdo programático em 

desenvolvimento. (valor: 2,0 pontos). 

Média AV1= Nota da prova teórica + nota do trabalho. 

2. A AV2 abrangerá todo o conteúdo programático, sendo: prova teórica 

(valor: 8,0 pontos) e trabalhos individuais ou em grupo sobre algum tema 

relacionado com a disciplina. (valor: 2,0 pontos). 

Média AV2= Nota da prova teórica + nota do trabalho. 

3. A AV3 abrangerá todo o conteúdo programático e terá o valor de 10,0 

(dez) pontos. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as 

duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, 
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AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações. 

4. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

  

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.  

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 3.ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007. 

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.   

 

Indicação Material Didático 

 Zanela, Cesar. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Editora Universidade 

Estácio de Sá, 2015. 

PSICOMOTRICIDADE - SDE0539 

 

Perfil Docente 
Profissional da saúde, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educador físico, psicólogo, 

egresso de especialização em psicomotricidade, comportamento motor, 

motricidade humana e áreas afins 

Contextualização 
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A disciplina mostra, em linhas gerais, os aspectos fundamentais da 

psicomotricidade e sua importância para o fisioterapeuta, estando 

contextualizada com as disciplinas direcionadas à formação profissional 

contempladas pelo curso sob os pontos de vista ético, clínico e sócio-cultural. 

Resalta a necessidade do conhecimento do desenvolvimento psicomotor 

infantil para o trabalho clínico, não só da infância como também do paciente 

neurológico adulto. 

Ementa 
Processo de Desenvolvimento Psicomotor Infalntil, Estruturas 

Psicomotoras, Conceitos e Aplicações da Aprendizagem Motora na 

infância, adolescência, idade adulta e idosa, Processo de Ensino-

Aprendizagem Psicomotora das Habilidades Fundamentais e 

Especializadas, Avaliação do Comportamento Psicomotor, Educação e 

Reeducação Psicomotora. 

Objetivos Gerais 
Conhecer as etapas e comportamentos do desenvolvimento motor, saber 

avalia-lo e detectar seus desvios, fornecendo subsídios para a elaboração 

de programas preventivos e terapêuticos que contemplem os elementos da 

motricidade. 

 

Objetivos Específicos 
1. Estudar o desenvolvimento neuropsicomotor normal; 

2. Conhecer e aplicar conceitos e teorias relacionados à motricidade humana, 

relacionando-os à futura prática do fisioterapeuta; 

3. Conhecer métodos de avaliação do desenvolvimento motor no lactente, na 

criança, e no idoso. 

Conteúdos 
Unidade 1 ? Psicomotricidade 

1.1   Epistemologia da Psicomotricidade 

1.2   Intervenções metodológicas em Psicomotricidade 

Unidade 2  Aspectos neurofisiológicos da relação mente-corpo 

2.1  o cérebro executivo: 

2.1.1  sensação, atenção; 

            2.1.2  percepção (gnosias), aprendizagem, memória; 

            2.1.3  praxias. 
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Unidade 3  Bases Psicomotoras do desenvolvimento 

            3.1  Fase embrionária e nascimento 

            3.2  Primeiro ano de vida (até 12 meses) 

            3.3  Primeira infância (12m até 6 anos) 

            3.4  Segunda infância (de 7 a 14 anos) 

Unidade 4  Estruturas Psicomotoras 

            4.1  Tonicidade e Equilibração; 

            4.2  Esquema corporal e Imagem corporal; 

            4.3  Orientação, organização e Estruturação espaço-temporal; 

            4.4  Lateralização; 

            4.5  Praxia global e praxia fina. 

Unidade 5  Psicomotricidade na Gerontologia 

            5.1 Retrogênese 

            5.2  Atuação psicomotora no idoso 

Unidade 6 - Avaliação Psicomotora 

            6.1 - Avaliação qualitativa e quantitativa 

            6.3- Protocolo de avaliação 

Procedimentos de Ensino 
Aulas expositivas e dialogadas com o uso de recursos audiovisuais 

(retroprojetor, datashow, vídeo); 

Aulas práticas no laboratório multidisciplinar I e/ou em sala de aula; 

Períodos de observação, avaliação e intervenção no desenvolvimento junto aos 

Projetos de Estimulação Psicomotora. 

Seminários e/ou estudos dirigidos; 

Leitura complementar e análise de textos científicos relacionados ao 

desenvolvimento motor. 

Recursos 
Aulas expositivas,Recursos audiovisuais (retroprojetor, datashow, vídeo); 

Para as aulas Práticas, utilizaremos o laboratório de Psicomotricidade que é 

equipado com os materiais abaixo e não possui macas para que o espaço de 
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desenvolvimento de práticas psicomotoras, geralmente desenvolvidas no chão, 

fique amplo. 

 Arco (Bambolê) 

Banco Sueco 

Bola de Ping-Pong 

Bola de Tênis 

Bola suíça 55cm 

Bola suíça 45cm 

Cama Elástica 

Colchão de GRD 

Cone 

Corda Elástica 

Divã neurológico marca ISP 

Escada de canto s/ rampa de corrimão duplo 

Escada para alongamento   

Jogo de Tapete de Borracha-Encaixe 

Kit Bloco Lógico 

Kit Bruininks Overestsky 

Kit Eurofit 

Lego Gigante 

Macarrão de Borracha 

Minhocão - Infantil 

Mini Trampolim 

Physil roll  

Physil roll  

Physil roll  
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Tábua de Equilíbrio 

Tatame (4 ayrex) 

Teste Cognitivo Piaget - Caixa de Piaget 

Trampolim acrobático 

Trampolim pequeno 

Airex 

 

 

Procedimentos de Avaliação 

O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 

(AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 e AV3 unificadas, a 

partir de um banco de questões propostas pelos professores da Estácio de 

todo o Brasil. 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas 

práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades 

acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A 

soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada 

avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido 

atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto 

pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple 

outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% 

da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o 

das atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das 

atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as 

duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, 

AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 
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Mais detalhes: Portaria D.E.nº02, de 18 de novembro de 2009 

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 

  

Bibliografia Complementar 
 ALVES, Fátima. Psicomotricidade: corpo, ação e emoção. 4. ed. Rio de 
Janeiro: WAK, 2008. 160 p 
 
MARINHO, Hermínia Regina Bugeste et al. Pedagogia do movimento: 
universo lúdico e psicomotricidade. 2. ed. Curitiba: Ibpex, 2007. 113 p 
 
CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo (Orgs.). 
Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 3. ed. Barueri, SP: 
Manole, 2014. 2 v. 

 

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

 

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

Indicação Material Didático 

Helen Bee, A Criança em Desenvolvimento, editora: Artmed, edição: 9, 

ano:1998 

  capítulo: Capítulo 16 - Juntando Tudo: A Criança em Desenvolvimento, nº de 

páginas: 26 

 

Robert V. Kail, A Criança, editora: Pearson Education, edição: 1, ano:2003 

  capítulo: Desenvolvimento Físico em Bebês e Toddlers, nº de páginas: 37 

 

Mattos, Vera Lúcia; Kabarite, Aline, Perfil Psicomotor, editora: Guanabara 

Koogan, edição: 1, ano:2008 

  capítulo: Psicomotricidade – De Onde Vem?, nº de páginas: 24 

  capítulo: O Que Considerar Antes de Iniciar a Investigação?, nº de páginas: 

14 

  capítulo: Que Instrumentos Usar?, nº de páginas: 26 

    Total de páginas do material didático: 127 
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RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS I - SDE0912 

 

Perfil Docente 

Docente Fisioterapeuta, com pós graduação, de preferência strictu sensu, em 

área afim e experiência em terapia manual, com formação complementar em 

cursos de métodos e/ou técnicas de recursos manuais. 

 

Contextualização 
A disciplina de Recursos Terapêuticos Manuais I está sendo abordada no 

segundo ano do curso, com a proposta de introduzir o aluno em uma das 

práticas mais consolidadas entre os recursos terapêuticos: 

as técnicas manuais. O aluno terá oportunidade de estudar e praticar a 

massoterapia, a drenagem linfática e variadas técnicas de intervenção manual 

direta, com preparação das mãos para o toque terapêutico.  

 

Ementa 
O toque terapêutico e os efeitos fisiológicos do tocar. Massoterapia. Drenagem 

linfática. Manobras miofasciais (pompages). Técnicas de destivação de pontos 

gatilhos.  

 

Objetivos Gerais 

1. A disciplina tem como objetivo apresentar os diversos recursos 

terapêuticos manuais e seus efeitos fisiológicos, preparando as mãos do 

acadêmico para o toque terapêutico, com sua utilização como recurso 

terapêutico. 

Objetivos Específicos 
1. Espera-se que o aluno ao final da disciplina esteja apto a 
2. refletir sobre a aplicação da terapia manual, como recurso fisioterapêutico. 
3. tomar decisões quanto ao recurso mais indicado; 
4. prescrever e planejar  a aplicação do recurso terapêutico manual; 
5.  executar a aplicação do recurso terapêutico manual  entendendo a relação 

entre as estruturas e suas funções. 
6.  reconhecer as indicações e contra indicações da aplicação de cada 

recurso terapêutico manual apresentado. 
7.  

Conteúdos 

Unidade 1. O TOQUE  

1.1. Toque terapêutico. Efeitos fisiológicos do tocar. Aspectos psicológicos. 

 Aspectos sociais. 

1.2. Postura profissional. 
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Unidade 2. MASSAGEM CLÁSSICA 

2.1. História. Definição. Objetivos. Efeitos. Indicações. Contra Indicações. 

Complicações.  

2.2. Classificação e descrição das manobras fundamentais. 

2.3. Posicionamento e abordagem do terapeuta. 

2.4. .Prescrição da Massoterapia. Recursos Instrumentais. 

 

Unidade 3. PERCUSSÃO E VIBRAÇÃO - APLICAÇÃO NA DRENAGEM 

POSTURAL - FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA. 

3.1. Definição. Objetivos. Efeitos. Indicações. Contra Indicações. 

Complicações.  

3.2. Classificação e descrição das manobras de percussão e vibração. 

3.3. Posicionamento e abordagem do terapeuta. 

3.4. .Prescrição. Recursos Instrumentais. 

Unidade 4. DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL. 

4.1. História. Definição. Objetivos. 

4.2. Princípios de Mecânica dos fluidos. 

4.3. Classificação geral dos edemas.  Fatores que influenciam o edema. 

 Postura que influenciam no comportamento do edema. 

4.4. Enfaixamento compressivo (inelastoterapia). 

4.5. Drenagem linfática corporal manual. 

4.6. Indicações.  Contra Indicações. Aplicações.  Complicações.  Recursos 

Instrumentais. 

4.7. Drenagem linfática facial. 

4.8. Indicações.  Contra Indicações. Aplicações.  Complicações.  Recursos 

Instrumentais. 

Unidade 5. MANOBRAS MIOFASCIAIS. 

5.1. Fáscia - anatomia, topografia e fisiologia 

5.2. Fáscia - patologia.  

5.3. Tratamento miofascial  

5.1. Pompagens. Conceitos. Manobras. Indicações. Contraindicações. 

Unidade 6. TÉCNICAS DE INIBIÇÃO DE PONTOS GATILHOS MIOFASCIAIS.  

6.1. Conceito de pontos gatilhos. Formação. Causas e consequências. 

6.2. Mapa dos pontos gatilhos. 

6.3. Técnicas para inibição. Manobras. Efeitos. 

6.4. Técnica de compressão isquèmca 

 

Procedimentos de Ensino 

Nesta disciplinas serão ministrados temas que circuscrevem a teoria e a 

prática.  
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As demosntrações dos procedimentos práticos devem dar  sequência à teoria e 

as aulas devem ser preferencialmente alocadas nos laboratórios práticos, que 

possuem macas para o desenvolvimento das aplicações demonstradas.  

O docente poderá seguir com o conteúdo teórico em uma aula de 2 tempos e 

na aula seguinte, preferencialmente dentro do espaço do laboratório, atuar com 

demonstrações e a pratica juntamente com toda a turma.  

Todas as aulas são compostas por um momento teórico e um momento prático, 

mais detalhados nos planos de aula subsequentes. 

 

Recursos 

Sala de aula com quadro, pilots, datashow (recursos para aulas teóricas) e 

Laboratório de Recursos Terapêuticos Manuais, ou Laboratório de 

Cinesioterapia (aulas práticas): 

- macas suficientes para atender a todas as duplas de alunos formadas na 

turma; 

- óleo de massagem, vaselina líquida; 

- bandagens elásticas; 

- ataduras; 

- bolinhas de tênis; 

- tatames; 

Procedimentos de Avaliação 

1.   A AV2 das disciplinas integradas sem atividades estruturadas terá o 

valor de 10 pontos; 

2.  A AV2 das disciplinas integradas com atividades estruturadas terá o 

valor de 10 pontos, sendo 8 pontos da Prova Nacional Integrada, e mais 2 

pontos pela execução das Atividades Estruturadas; 

3.  A AV2 das disciplinas integradas que contenham avaliação teórico-

prática, para sua pontuação da parte teórica, obedecerá à seguinte regra: 

a.    avaliação teórica: 

i)   disciplina sem atividade estruturada: valor de 10 pontos 

ii)   disciplina com atividade estruturada: valor de 10 pontos, sendo 8 pontos da 

Prova Nacional Integrada, e mais 2 pontos pela execução das atividades 

estruturadas; 

b.  avaliação prática: terá o valor de 10 pontos; 
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c.   resultado final: o resultado final da AV2 será a média aritmética entre a 

nota da avaliação teórica e a nota da avaliação prática. 

 

4.   A AV2 das disciplinas integradas teórico-práticas, tais como Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC), Estágios, Projetos Experimentais, não terão Prova 

Nacional Integrada e seguirão os seus respectivos regulamentos. 

Bibliografia Básica 
GRIEVE, Gregory P. (Org.). Moderna terapia: manual da coluna vertebral. 
Tradução Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Panamericana, 1994. 897 p 
KISNER, Caroline e COLBY, Lynn Allen.  Exercícios terapêuticos: fundamentos 
e técnicas. 5°ed: Rio de Janeiro. Manole, 2009. 
LEDERMAN, Eyal. Fundamentos da terapia manual: fisiologia, neurologia e 
psicologia. São Paulo: Manole, 2001. 251 p 
BRODY, Lori Thein; HALL, Carrie M. Exercício terapêutico: na busca da 
função. São Paulo: Guanabara Koogan, 2012. 815 p. 
O'SULLIVAN, Susan B.; SCHMITZ, Thomaz J. Fisioterapia: avaliação e 
tratamento. 5. ed. São Paulo: Manole, 2010. 1506 p 
 

Bibliografia Complementar 
VOIGHT,   Michaell L.; HOGENBOO, M.; PRENTICE, Willina E Técnicas de 
exercícios terapêuticos: estratégia de intervenção musculoesquelética. 
Barueri: Manole, 2014. 
 
LEDUC, Albert. Drenagem linfática: teoria e pratica. 2. ed. São Paulo: Manole, 
2000.  
 
VERSAGI, C. M. Protocólos terapêuticos de massoterapia. Barueri: Manole, 
 
MEYER, S. Técnicas de massagem: aprimorando a arte do toque. Barueri: 
Manone, v.1. 
MEYER, S. Técnicas de massagem: aprimorando a arte do toque. Barueri: 
Manone, v.2. 
 
BELANGER, Alayn-Yvan.  Recursos fisioterapêuticos: evidências que 
fundamentam a prática clínica. 2. Ed. Barueri: Manole, 2012. 

 

CINESIOTERAPIA - SDE0058 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta, de preferência, com mestrado e com vivência clínica em 

cinesioterapia.   

PERÍODO 4: 
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Contextualização 
A cinesioterapia é fundamental na formação profissional, pois fornece 

ferramentas para a manutenção e reorganização funcional.  

Ementa 
O movimento como recurso de terapia, movimentos e exercícios, objetivos dos 

exercícios terapêuticos, classificação dos exercícios, trabalho isométrico, 

isotônico, isocinético, exercícios passivos, ativos e ativos assistidos. 

Alongamento. Prática do trabalho passivo, ativo, ativo assistido e 

propriocepção. Reeducação postural. 

 

Objetivos Gerais 

1. Iniciar o estudo da cinesioterapia, para que o acadêmico tenha 

conhecimento de todoas as bases teóricas e práticas que permeiam a 

terapia através do movimento 

Objetivos Específicos 
Abordar os principais tipos de exercícios terapêuticos de forma a ensinar ao 

acadêmico suas aplicações e indicações a partir da história de cada paciente,  

Estimular a realização de conexões interdisciplinares (anatomia, cinesiologia e 

biomecãnica) com a revisão de conteúdos importantes para o aprendizado da 

cinesioterapia;  

Possibilitar o conhecimento de técnicas específicas para a solução de 

problemas de cunho neuro-muscular bem como de desordens posturais; 

Repassar conhecimentos teórico-prático cinesioterápico de tratamentos 

utilizados na prática clínica com a finalidade de realizar a recuperação do 

sistema músculo-esquelético;  

Conteúdos 
Unidade 1. Introdução a Cinesioterapia.  

1.1. Definição, objetivos e consideração sobre cinesioterapia (metas do 

exercício terapêutico);  

1.2. Efeitos fisiológicos da mobilização e do exercício;  

1.3.  Indicações/utilização terapêutica da cinesioterapia;  

1.4. Tipos de contração musculares e  fatores que influenciam na mesma, 

Unidade 2.  Técnicas cinesioterapêuticas de reeducação funcional.  

2.1. Exercícios terapêuticos passivos.  

2.1.1. Eixo de movimento. Lei do côncavo-convexo. Posições de Ajuste.  

2.1.2. Definição.  

2.1.3. Efeitos da Imobilização.  

2.1.3. Efeitos fisiológicos.  Indicação e contraindicação.  

2.1.4. Técnicas de aplicação.   

2.2. Exercícios terapêuticos ativo-livres e assistidos.  
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2.2.1. Definição.  

2.2.2. Efeitos fisiológicos.  Indicação e contraindicação. 

2.2.3. Técnicas de aplicação.  

2.2.4. Exercícios de Willians. Exercícios de Mackenzie. 

2.3. Exercícios terapêuticos ativo-resistidos de forma manual e mecânica. 

2.3.1. Força. Potência. Resistência a Fadiga. 

2.3.2. Princípio de Sobrecarga. Programa de treinamento de força. Programa 

de treinamento de resistência.  

2.3.3. Variáveis no Programa de Resistência. Carga Submáxima. Carga 

máxima. Repetição Máxima.  Frequência. Séries.  

2.3.4. Técnica de Delorme.  Técnica de Oxford. 

2.3.5. Protocolo de Rockwood 

2.3.6. Exercícios com resistência mecânica. 

2.3.7. Posição do paciente: cadeia aberta e cadeia fechada. 

Unidade 3. Exercícios Isométricos 

3.1. Importância da Força Isométrica. Indicações para o Exercício Isométrico.  

3.2. Tipos de Exercícios Isométricos. 

3.3. Considerações sobre os exercícios isométricos 

Unidade 4. Exercícios Dinâmicos ( Isotônicos). 

4.1. Contração Muscular Concêntrica. 

4.2. Contração Muscular Excêntrica. 

4.3. Exercícios em Cadeia cinética Aberta (CCA) e  Exercícios em Cadeia 

Cinética Fechada (CCF) 

4.3.1. Características dos exercícios em CCA e CCF. 

Unidade 5.  Técnicas de alongamento passivo e ativo 

5.1.  Relação comprimento x tensão.  Capacidade elástica do Músculo. 

5.2. Definição.   

5.4. Alongamento passivo, ativo e auto alongamento. 

5.5. Alongamento FNP.  Sustentar-relaxar (hold-relax).  Sustentar-relaxar com 

contração do agonista (SR-CA) 

5.6. Efeitos fisiológicos.  Indicação e contra-indicação. 

5.7. Técnicas de aplicação.  

Unidade 5. Exercícios Isocinéticos 

5.1. Considerações sobre a velocidade de movimento. 

5.2. Efeitos do exercício  isocinético. 

Unidade 6. Exercícios Pliométricos 

6.1. Diretrizes para Ensino de Pliometria. 

6.2. Treinos pliométricos.  Exercícios de salto. 

Unidade 7. Propriocepção; Cinestesia; Controle neuromotor, marcha e 

equilíbrio. 
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7.1. Circuitos proprioceptivos.  

7.2. Deambulação. Barras paralelas. Princípios para o treinamento da marcha.  

7.3. Exercícios de equilíbrio.   

Unidade 8. Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) 

8.1. Fundamentação e evolução do método; 

8.2. Indicações, objetivos e limitações; 

8.3. Bases do método: componentes do movimento e padrões de facilitação; 

co-contração e reflexo de estiramento; comando verbal do terapeuta; 

Unidade 9. Reeducação Postural 

9.1. Reeducação postural através de cadeias musculares: princípios básicos. 

9.2. Histórico dos métodos de cadeias musculares. 

9.3. Fundamentos e análise crítica dos métodos: Reeducação Postural Global 

(RPG); Iso-Stretching; Morfoanálise e Reajustamento Postural (MARP). 

9.4. Análise de posturas utilizadas em cadeias musculares. 

Procedimentos de Ensino 
As aulas devem ser teórico práticas, realizadas em laboratório de 

Cinesioterapia, com discussão de casos clínicos para análise e vivências 

práticas. 

Recursos 
Aulas expositivas e dialogadas, com recursos audiovisuais em laboratório 

próprio.   

Procedimentos de Avaliação 
Avaliação teórica e prática.  

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 
VOIGHT,   Michaell L.; HOGENBOO, M.; PRENTICE, Willina E Técnicas de 
exercícios terapêuticos: estratégia de intervenção musculoesquelética. 
Barueri: Manole, 2014. 
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HOUGLUM, P. A. Eercícios terapêuticos para lesões musculoesqueléticas.  
3. ed. Barueri: Manole, 2015. 
 STAUGAARD-JONES, J. A. Exercício e movimento: abordagem anatômica. 

Barueri: Manone,  

ADLER, S.S.; BECKERS, D.; BUCK, M. Facilitação neuromuscular 
proprioceptive. 2. Ed. Barueri: Manole, 2007. 
 
CAILLIET, Rene. Síndrome da dor lombar. 5. ed. Porto Alegre: ARTMED, 
2001. 
 

Indicação Material Didático 

Philip E. Greenman, Princípios da Medicina Manual, editora: Manole, edição: 

2, ano:2001 

  capítulo: Técnica do Tecido Mole e Mobilização Sem Impulso (articulatória), nº 

de páginas: 17 

  capítulo: Técnica de Energia Muscular, nº de páginas: 6 

  capítulo: Técnica de Mobilização Com Impulso (tranco Rápido de Baixa 

Amplitude), nº de páginas: 5 

Susan S. Adler, Dominiek Beckers, Math Buck, PNF Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva, editora: Manole, edição: 2, ano:2007 

  capítulo: Iniciais, nº de páginas: 11 

  capítulo: Introdução à Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, nº de 

páginas: 2 

  capítulo: Procedimentos Básicos para a Facilitação, nº de páginas: 16 

  capítulo: Técnicas Específicas, nº de páginas: 27 

  capítulo: Princípios de Tratamento, nº de páginas: 10 

  capítulo: Funções Vitais, nº de páginas: 25 

Thomas W. Myers, Trilhos Anatômicos: Meridianos Miofasciais para 

Terapeutas Manuais e do Movimento, editora: Manole, edição: 1, ano:2003 

  capítulo: A Linha Superficial Anterior, nº de páginas: 29 

    Total de páginas do material didático: 148 

 

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO - SDE0096 

 

Perfil Docente 
  

O docente deverá preferencialmente ser egresso de um curso de Educação 

Física e/ou Fisioterapia, com pós-graduação stricto-sensu e/ou lato sensu na 

grande área da disciplina (fisiologia do exercício, ciências morfológicas 

e motricidade humana e anatomia, engenharia biomédica).  
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É também esperado que o docente possua produção acadêmica na área nos 

últimos três anos. 

Esta disciplina apresenta conceitos básicos da Fisiologia do Exercício, que 

serão imprescindíveis ao discente para a compreensão de outras disciplinas do 

curso de Educação Física. Apesar de ser uma disciplina eminentemente teórica 

e básica em relação a outras disciplinas do curso o discente já experimentará 

parte da teoria em atividades práticas que serão desenvolvidas no decorrer do 

curso. 

Ementa 
Energia para a atividade física. Sistemas de fornecimento e utilização de 

energia. 

Objetivos Gerais 
Compreender a Fisiologia do Exercício numa perspectiva global em que todo o 

corpo humano participa integradamente durante o exercício. 

Objetivos Específicos 
Identificar os sistemas energéticos predominantes nos diferentes tipos 

de exercício; 
Conhecer os conceitos de transferência de energia e ser capaz de 

aplicá-los na prescrição e orientação do exercício; 
Saber os mecanismos de contração muscular em diferentes tipos de 

atividade; 
Identificar as alterações agudas e crônicas sofridas pelo organismo em 

função dos diferentes tipos de exercício realizados; 
Compreender a regulação de diferentes parâmetros fisiológicos em 

função do exercício. 
Conteúdos 
1  ENERGIA PARA A ATIVIDADE FÍSICA 

1.1. Introdução a transferência de energia. 

1.2. Transferência de energia no corpo humano. 

1.3. Transferência de energia no exercício. 

1.4. Medida do dispêndio de energia humana. 

1.5.Consumo de energia humana no repouso e no exercício. 

 2  SISTEMAS DE FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 

2.1. Troca, transporte e dinâmica da ventilação pulmonar. 

2.2. Capacidade funcional do sistema cardiovascular. 

2.3. Estrutura e função do músculo estriado esquelético. 

2.4. Controle e alterações nervosas do exercício. 
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2.5. Controle e alterações hormonais do exercício. 

 3- TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 

3.1. Termorregulação. 

3.2. Fadiga. 

3.3. Equilíbrio ácido/básico durante o exercício. 

 

Procedimentos de Ensino 
Os conteúdos serão apresentados pelo docente através de aulas expositivas 

dialogadas podendo utilizar quaisquer recursos áudio visuais. Leituras de no 

mínimo dois artigos científicos e documentos pertinentes à disciplina serão 

utilizadas como forma de tarefas acadêmicas complementares obrigatórias 

extra-classe para a aprovação na disciplina.  

Relatórios de vivências práticas a partir de visitas externas também serão 

utilizados. 

Recursos 
Aulas teóricas expositivas e dialogadas com utilização do quadro branco e de 

materiais áudio visuais, como por exemplo, retroprojetor, datashow, TV, vídeo 

ou DVD. 

 

Procedimentos de Avaliação 
Serão considerados critérios qualitativos e quantitativos relacionados às 

atividades discentes, avaliados em no mínimo duas etapas: 1ª prova (AV1) e 2ª 

prova (AV2). 

A(s) avaliação(ões) teórica(s) é(são) pertinente(s) a no mínimo 80% do grau 

total da disciplina. A(s) avaliação(ões) complementar(es) adicional(is), tais 

como prova prática, seminários, pesquisas, poderá(ão) ser praticada(s), sendo 

que corresponderá a no máximo 20% do grau total da disciplina. 

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 
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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. 
 
MYERS, Jonathan N.; HERBERT, William G.; HUMPHREY, Reed (Ed.). 
Pesquisas do ACSM para a fisiologia do exercício clínico: afecções 
musculoesqueléticas, neuromusculares, neoplásicas, imunológicas e 
hematológicas. 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. 
 
Plowman, S. e Smith, D. Fisiologia do Exercício ? para saúde, aptidão e 
desempenho. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
 

Indicação Material Didático 
William D. Mcardle, Fisiologia do Exercício, editora: Guanabara Koogan, 

edição: 7, ano:2011 

  capítulo: Introdução à Transferência de Energia, nº de páginas: 16 

  capítulo: Transferência de Energia no Corpo, nº de páginas: 29 

  capítulo: Transferência de Energia no Exercício, nº de páginas: 16 

  capítulo: Permuta e Transporte dos Gases, nº de páginas: 16 

  capítulo: Dinâmica da Ventilação Pulmonar, nº de páginas: 18 

  capítulo: Sistema Cardiovascular, nº de páginas: 21 

  capítulo: Regulação e Integração Cardiovasculares, nº de páginas: 17 

  capítulo: Capacidade Funcional do Sistema Cardiovascular, nº de páginas: 14 

    Total de páginas do material didático: 147 

 

Outras Informações 
A leitura de artigos científicos será de grande importância para compreensão 

da disciplina e na formação do aluno com espírito crítico e reflexivo. 

PATOLOGIA BÁSICA - SDE0139 

 

Perfil Docente 
O docente deverá se egresso de curso de pos-graduação, preferencialmente 

stricto-sensu nas áreas que conferem aderência a ele para lecionar patologia 

geral, nos cursos de farmácia e fisioterapia 

especilização ou mestrado/doutorado em patologia, morfologia, bioquímica, 

farmácia. 

Contextualização 
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Patologia Básica é uma disciplina que aborda as etiologias das doenças, os 

mecanismos que a produzem, as sedes, as alterações morfológicas e 

funcionais que apresentam, de modo a atender as necessidades de todos os 

cursos da área de saúde. Esta disciplina depertará no estudante a percepção 

da importância do conhecimento da patologia, facilitando o entendimento das 

enfermidades, levando em consideração diversos aspectos, estabelecendo 

assim uma relação com a prática profissional da sua futura categoria. 

 

Ementa 
Introdução ao estudo da patologia, generalidades sobre patologia, mecanismos 

etiopatogenéticos gerais das lesões, manifestações celulares à agressão: 

degenerações, morte celular, alterações no interstício, pigmentações, 

calcificações, distúrbios da circulação, inflamações: classificação e evolução, 

distúrbios do crescimento e da diferenciação celular, noções de 

imunopatologia. 

 

Objetivos Gerais 
O objetivo geral desta disciplina é ainterpretação dos principais processos 

patológicos passíveis de ocorrência em áreas distintas do organismo. Sendo 

assim, o aluno deverá desenvolver uma correlação fisiopatológica, abrangendo 

aspectos básicos das patologias aplicados à situações decorrentes do 

processo saúde-doença, não se detendo em patologias de um órgão 

específico, oferecendo uma abordagem teórico-prática em relação aos sinais e 

sintomas manifestados pelo paciente. 

 

Objetivos Específicos 
O aluno deverá ser capaz de compreender os aspectos 

etiopatogenéticos das doenças;  
Entender a importância das manifestações celulares em relação às 

agressões; 
Conceituar, classificar e diferenciar degenerações, morte celular, 

alterações no interstício; 
Distinguir as diferenças básicas entre pigmentações e calcificações;  
Compreender e explicar a fisiopatologia dos distúrbios circulatórios; 
Identificar e classificar as inflamações, assim como explicar o processo 

inflamatório; 
Identificar, classificar e diferenciar as alterações do crescimento e 

diferenciações celulares; 
Compreender os aspectos etiopatogenéticos relacionados às 

hipersensibilidades; 
Conceituar e classificar as neoplasias; 



228 
 

Diferenciar neoplasia benigna e maligna reconhecendo a nomenclatura 
adequada às mesmas. 
Conteúdos 
UNIDADE 1: Introdução ao estudo da Patologia 

1.1 Conceito Saúde e Doença 

1.2 Elementos de uma doença. Divisões da Patologia 

1.3 Agressão, defesa, adaptação, lesão 

1.4 Classificação das lesões, nomenclatura 

UNIDADE 2: Etiopatogênese geral das lesões 

2.1 Hipóxia e anóxia 

2.2 Respostas sistêmicas e agressões localizadas 

2.3 Agentes físicos como causa de lesões 

2.4 Agentes químicos como causa de lesões 

2.5 Agentes biológicos como causa de lesões 

UNIDADE 3: Degenerações, morte celular, alterações do interstício 

3.1 Membrana celular 

3.2 Degenerações: hidrópica, hialina, mucóide, esteatose, lipidoses, 

glicogenoses, mucopolissacaridoses 

3.3 Morte celular: morte somática, necrose e apoptose 

3.4 Reparo e cicatrização 

UNIDADE 4: Pigmentações e calcificações 

4.1 Conceito de pigmentações 

4.2 Classificação: Endógenas e Exógenas 

4.3 Endógenas: hemoglobínicas, melanina, ácido homogentísico, lipofuscina 

4.4 Exógenas: antracoses, argiria, tatuagem 

4.5 Calcificações: etiologia e patogênese 

UNIDADE 5: Distúrbios  da circulação 

5.1 Hiperemia 

5.2 Hemostasia 
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5.3 Hemorragia 

5.4 Trombose 

5.5 Embolia 

5.6 Isquemia 

5.7 Edema 

UNIDADE 6: Inflamações 

6.1 Sinais cardinais 

6.2 Fenômenos da inflamação 

6.3 Fenômenos vasculares 

6.4 Fenômenos exsudativos 

6.5 Fenômenos alterativos 

6.6 Inflamação aguda 

6.7 Inflamação crônica 

6.8 Classificação, foprma e tipos de inflamação 

UNIDADE 7: Distúrbios do crescimento e da difrenciação celular 

7.1 Classificação e nomenclatura 

7.2 Hipotrofia, hipertrofia, hipoplaia, hiperplasia, metaplasia, displasia 

7.3 Lesões e condições pré-cancerosas 

UNIDADE 8: Neoplasias 

8.1 Classificação e nomenclatura 

8.2 Neoplasias benignas 

8.3 Neoplasias malignas 

8.4 Características e propriedades das células neoplásicas 

8.5 Metástases 

UNIDADE 9: Noções de Imunopatologia 

9.1 Noções sobre o Sistema Imunitário 

9.2 Imunopatologia 
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9.3 Doenças por hipersensibilidade 

9.4 Reação anafilática 

9.5 Doenças auto-imune 

Procedimentos de Ensino 
Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o 

conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 

envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente 

organizar e orientar as discussões, bem como nas outras ferramentas de 

comunicação. 

 

Recursos 
Aulas teóricas expositivas e dialogadas com utilização do quadro branco e de 

materiais áudio visuais, como por exemplo, retroprojetor, datashow, TV, vídeo 

ou DVD. 

 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas 

regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu 

desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua 

participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

 

 

Bibliografia Básica 
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BRASILEIRO- FILHO, G. Bogliolo Patologia. 7ª edição. Guanabara Koogan. 

Rio de Janeiro, 2006. 

ROBBINS, Stanley L; COTRAN, Ramzi S. Patologia: bases patológicas das 
doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 

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. 

COTRAN, Ramzi S.; KUMAR, Vinay; COLLINS, Tucker. Robbins patologia 

estrutural e funcional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 1.251 p. 

MONTENEGRO, Mário Rubens; FRANCO, Marcello (Ed.). Patologia: 

processos gerais. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 1999. 320 p 

STEVENS, Alan; LOWE, James. Patologia. Tradução de Ida Cristina Gubert. 

São Paulo: Manole, 1998. 535 p. 

  

Indicação Material Didático 
Lima; Priscila de Freitas & Kanashiro, Alexandre. Patologia Básica. Rio de 

Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

 

NEUROFISIOLOGIA - SDE0237 

 

Perfil Docente 
O docente deverá preferencialmente ser egresso de um curso de pós-

graduação stricto-sensu na grande área da disciplina (Fisiologia, Motricidade 

Humana ou Neurociências).  

Se o docente for especialista, seu título deverá ter sido obtido em um curso de 

Neurologia Funcional/Neurociências/Neurofisiologia ou Engenharia Biomédica 

É também esperado que o docente possua produção acadêmica na área nos 

últimos três anos. 

Contextualização 
Neurofisiologia é uma disciplina introdutória da grande área das Ciências da 

Saúde e da área específica de Neurociências.  Seu objeto de estudo é 
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composto por um corpo de conhecimentos que visa a compreensão do Sistema 

Nervoso (SN) na dimensão funcional, associando os conhecimentos 

neuroanatômicos, neurofisiológicos e clínicos, com finalidades diagnóstica, 

terapêutica e de monitoração de funções durante procedimentos específicos 

que envolvem o SN.  Os conhecimentos da Neurofisiologia na formação do 

Fisioterapeuta têm como finalidade a compreensão das funções do SN na 

produção,  organização e aquisição e/ou modificação do movimento humano.  

Ementa 
Introdução ao estudo das funções do sistema nervoso para 

produção,  organização e modificação do movimento humano como 

fundamento fisiológico para aquisição e recuperação da função motora. 

Objetivos Gerais 
Ao final dessa disciplina o aluno deverá compreender a função do SN na 

produção e controle do movimento e as bases da plasticidade neural. 

Objetivos Específicos 
- Identificar a classificação funcional do sistema nervoso e distinguir as 

alterações motoras advindas de lesões anatômicas centrais e periféricas. 

- Identificar a transmissão sináptica. 

- Identificar as estruturas e funções do Sistema Nervoso  Sensitivo e Motor na 

produção e controle do movimento. 

- Identificar a base fisiológica da aquisição e/ou modificação do movimento 

Conteúdos 
  

Unidade 1. Introdução 

1.1 Função Geral do Sistema Nervoso 

1.2 Classificação  Funcional 

1.3 O Neurônio e Neuroglias 

Unidade 2. A Transmissão Sináptica 

2.1. O Potencial de Repouso 

2.2. O Potencial de Ação 

2.3.  A Transmissão Sináptica 

Unidade 3. A Fisiologia do Controle Motor 

3.1.Teorias do Controle Motor e Fisiologia 

3.2 Função do Cérebro 
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3.3 Sistema Sensorial 

3.4 Sistemas de Ação 

Unidade 4. Bases Fisiológicas do Aprendizdo Motor e da Recuperação da 

Função 

4.1. Plasticidade 

4.2 Plasticidade e Aprendizagem 

4.2. Plasticidade Induzida pela Lesão e Recuperação da Função. 

 

Procedimentos de Ensino 
Aulas nas quais o conhecimento é exposto ao aluno de acordo com um 

desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento 

particular da disciplina. a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 

dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do 

conhecimento,  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o 

conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 

envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente 

organizar e orientar as discussões, bem como nas outras ferramentas de 

comunicação  

Recursos 
Aulas teóricas expositivas e dialogadas com utilização do quadro branco e de 

materiais áudio visuais, como por exemplo, retroprojetor, datashow, TV, vídeo 

ou DVD. 

 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação de disciplina dos cursos presenciais segue as normas regimentais 

da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho 

nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação 

interativa e colaborativa (fóruns de discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 



234 
 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

 

Bibliografia Básica 
BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W; PARADISO, Michael A. Neurociências: 
desvendando o sistema nervoso. 3. Ed. Porto Alegre: ARTMED, 2010. 
2006, 
LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de 
neurociência. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 
 

MACHADO, Angelo Barbosa Monteiro. Neuroanatomia funcional. 3.ed. São 
Paulo: Atheneu, 2014. 
 

Bibliografia Complementar 
OLIVEIRA, Rithiele Cristina. Neurofisiologia. Rio de Janeiro: Editora 
Universidade Estácio de Sá, 2015. 
 
LUNDY-EKMAN, Laurie. Neurociência: fundamentos para a reabilitação. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 477 p. 
 
CROSSMAN, A. R.; NEARY, D. Neuroanatomia: um texto ilustrado em cores. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2002. 189 p 
 
BASE Fisiológica do Controle Motor e da Recuperação da Função. In: 
SHUMWAY-COOK, Anne; WOOLLACOTT, Marjorie H. Controle motor: teoria 
e aplicações práticas. 3 ed. São Paulo: Manole, 2010. 

MENESES, Murilo S. Neuroanatomia aplicada. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 351 p.  

Indicação Material Didático 
Oliveira, Rithiele Cristina. Neurofisiologia. Rio de Janeiro: Editora Universidade 

Estácio de Sá, 2015. 

 

ELETROTERMOFOTOTERAPIA - SDE0530 

 

Perfil Docente 
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Fisioterapeuta com pós-graduação lato-sensu/stricto sensu em fisioterapia 

geral, eletroterapia, traumato-ortopedia, fisiologia, engenharia biomédica, 

engenharia clínica, anatomia, neurologia. 

Contextualização 
A eletrotermofototerapia é uma disciplina que aborda parte dos recursos 

utilizados como ferramentas da fisioterapia. Trata-se de procedimentos 

privativos do fisioterapeuta, realizados através de equipamentos geradores de 

sinais elétricos, como o ultra-som terapêutico, o laser, eletroestimuladores, e 

etc., que buscam facilitar a recuperação de estruturas e funções 

comprometidas em sua saúde global. Eletrotermofototerapia será abordada no 

quarto período, subsidiada pelas matérias abordadas nas disciplinas biologia 

celular, física básica e biofísica, respectivamente.  

Esta disciplina tem como metodologia de ensino aulas teórico-práticas 

desenvolvidades em laboratórios especializados, com realização de ensios 

experimentais e clínicos. 

 

Ementa 
Estudo teórico e prático dos recursos da eletroterapia, termoterapia e 

fototerapia com fundamentações fisiológicas, bioquímicas e biofísicas. 

Aspectos do processo de reparo tecidual. Termorregulação. Termoterapia 

superficial e profunda; Crioterapia. Utilização terapêutica das correntes 

elétricas. Efeitos fisiológicos e terapêuticos, indicações, contra-indicações, 

técnicas de tratamento, dosimentria, cuidados e precauções das modalidades 

terapêuticas. Princípios éticos. Aplicabilidade clínica e científica. 

Objetivos Gerais 
Compreender os conteúdos da Eletrotermofototerapia, com seus conceitos, 

características, aplicações e efeitos fisiológicos, bem como efeitos terapêuticos, 

indicações e contra-indicações. Demonstrar a utilização prática, cuidados com 

pacientes e equipamentos; habilitar o aluno a eleger a melhor indução 

terapêutica para alcançar o objetivo do tratamento fisioterapêutico favorecendo 

mais um recurso terapêutico na Fisioterapia a fim de formar o profissional 

generalista, humanista, crítico e reflexivo. 

 

Objetivos Específicos 
Correlacionar os conteúdos da Eletrotermofototerapia com as demais 

disciplinas; Proporcionar ao aluno embasamento teórico dos conhecimentos 

básicos de fisiologia da cicatrização, reparo tecidual e fisiologia da dor. 

Proporcionar ao aluno embasamento teórico e prático para utilização dos 

recursos físicos; térmicos, elétricos e luminosos; Proporcionar o 

reconhecimento das indicações, contra-indicações, efeitos fisiológicos e 
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terapêuticos, bem como dosimetria e técnicas de aplicação das modalidades 

terapêuticas. Aplicar os recursos eletrotermofototerapêuticos de forma a 

desenvolver habilidade no manuseio e interação com o paciente. Desenvolver 

uma postura crítica e decisiva quanto a utilização dos recursos físicos; 

térmicos, elétricos e luminosos em fisioterapia. Estabelecer um raciocínio 

lógico, baseado no conhecimento científico, quanto à aplicabilidade desses 

recursos como agente Terapêutico.  

Conteúdos 

Unidade I  HIPERTERMOTERAPIA  

1.1 Termorregulação  

1.2 Mecanismos de alívio da dor pela Termoterapia  

1.3 Calor superficial  

1.3.1 Agentes terapêuticos  

1.3.1.1 Forno de Bier  

1.3.1.2 Banho de parafina  

1.3.1.3 Turbilhão  

1.3.1.4 Compressas quentes e bolsas d`água  

1.3.1.5 Efeitos fisiológicos e terapêuticos  

1.3.1.6 Indicações e Contra-indicações  

1.4 Calor profundo  

1.4.1 Ultra-som  

1.4.1.1 Conceito;  

1.4.1.2 Características biofísicas: absorção, atenuação, frequência, regime de 

emissão de ondas;  

1.4.1.3 Conceitos do Ultrassom terapêutico;  

1.4.1.4 Efeitos fisiológicos;  

1.4.1.5 terapêuticos  

1.4.1.6 Técnicas de aplicação: Tabelas de atenuação; Dosimetria: 

intensidade/tempo/modulação de freqüência. 1.4.1.7 Indicações;  
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1.4.1.8 Contraindicações  

1.4.1.9 Cuidados e precauções  

1.4.2 Ondas curtas contínuo e pulsado  

1.4.2.1 Conceito  

1.4.2.2 Características biofísicas;  

1.4.2.3 Efeitos fisiológicos e terapêuticos; 

1.4.2.4 Técnicas de aplicação: técnica de aplicação dos eletrodos; técnica 

capacitiva e indutiva; dosimetria; sintonia; tempo de aplicação;  

1.4.2.5 Cuidados e precauções;  

1.4.2.6 Indicações e Contra-Indicações  

1.4.3 Microondas  

1.4.3.1 Conceito;  

1.4.3.2 Equipamento: processo de obtenção e eletrodos; 1.4.3.3 Efeitos 

fisiológicos e terapêuticos;  

1.4.3.4 Dosimetria;  

1.4.3.5 Técnicas de aplicação;  

1.4.3.6 Indicações e Contra-indicações  

Unidade II  HIPOTERMOTERAPIA  

2.1 Crioterapia  

2.1.1 Conceito;  

2.1.2 Efeitos fisiológicos e terapêuticos;  

2.1.3 Técnicas de aplicação;  

2.1.4 Indicações e Contra-indicações;  

Unidade III  FOTOTERAPIA  

3.1 Infravermelho  

3.1.1 Conceito e Propriedades;  
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3.1.2 Obtenção e Penetração;  

3.1.3 Efeitos fisiológicos e terapêuticos;  

3.1.4 Técnicas de aplicação;  

3.1.5 Indicações e Contra-indicações  

3.2 Laser  

3.2.1 Conceito;  

3.2.2 Efeitos fisiológicos e terapêuticos;  

3.2.3 Técnicas de aplicação;  

3.2.4 Dosimetria: cálculo de tempo;  

3.2.5 Indicações e contra-indicações; 

 3.2.6 Cuidados e Precauções; 

3.3 - Ultravioleta;  

3.3.1 - Conceitos e Fundamentos;  

3.3.2 - Efeitos fisiológicos e terapêuticos;  

3.3.3 - Dosimetria;  

3.3.4 - Técnica de aplicação;  

3.3.5 - Precauções;  

3.3.6 - Indicações e contraindicações;  

Unidade IV  ELETROTERAPIA  

4.1 Classificação das correntes eletroterapêuticas;  

4.2 Recursos eletroterapêuticos:  

4.2.1 Corrente galvânica  

4.2.1.1 Definição;  

4.2.1.2 Efeitos fisiológicos e terapêuticos;  

4.2.1.3 Características dos pólos; Eletrodos;  
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4.2.1.4Técnicas administrativas;  

4.2.1.5 Indicações e Contra-indicações;  

4.2.1.6 Iontoforese;  

4.2.2 Eletroestimulação Funcional (F.E.S.)  

4.2.2.1 Conceito;  

4.2.2.2 Bases da excitabilidade;  

4.2.2.3 Aparelho;  

4.2.2.4 Bases funcionais;  

4.2.2.5 Critério de avaliação dos pacientes;  

4.2.2.6 Indicações e contra-indicações;  

4.2.2.7 F.E.S. em hemiplegia;  

4.2.2.8 F.E.S. em lesão medular;  

4.2.3 Corrente Interferencial  

4.2.3.1 Conceito;  

4.2.3.2 Efeitos fisiológicos e terapêuticos;  

4.2.3.4 Amplitude modulada de freqüência (AMF, Espectro, Slope);  

4.2.3.5 Intensidade da corrente;  

4.2.3.7 Técnicas de aplicação;  

4.2.3.8 Indicações e contra-indicações;  

4.2.4 Corrente Russa  

4.2.4.1 Histórico / conceito;  

4.2.4.2 Efeitos fisiológicos e terapêuticos;  

4.2.4.2 Características e especificações técnicas da corrente russa;  

4.2.4.3 Indicações e contra-indicações;  

4.2.5 Eletroestimulação Transcutânea (T.E.N.S.)  
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4.2.5.1 Características;  

4.2.5.2 Mecanismos de alívio da dor;  

4.2.5.2 Tipos de T.E.N.S.; Modo de uso  

4.2.5.3 Indicações e contra-indicações;  

4.2.6 Microcorrente  

4.2.6.1 Características;  

4.2.6.2 Efeitos fisiológicos e terapêuticos;  

4.2.6.2 Indicações e contra-indicações;  

4.2.6.3 Técnicas de aplicação; 

 

Procedimentos de Ensino 
Aulas expositivas dialogadas e práticas, vídeo, transparências com o retro-

projetor, projeção de slides e multimídia em seminários. Para esta disciplina as 

aulas devem ser expositivas dialogadas e práticas. Os recursos áudios-visuais 

a serem utilizados são: retro-projetor, projetor de slides, data-show e vídeos. As 

aulas devem ser ministradas correlacionando ao máximo o conteúdo da 

disciplina com a vivência clínica do docente para melhor entendimento do 

aluno.  

Recursos 
Para o desenvolvimento desta disciplina se faz necessário a montagem e 

manutenção de um Laboratório de Eletroterapia com os equipamentos 

específicos, e com todo o material de consumo necessário à utilização nas 

aulas e em projetos de pesquisa a serem desenvolvidos, conforme descrito 

abaixo: - gel de condução; - papel toalha; - eletrodos de carbono; - eletrodos 

auto-adesivos; - toalhas; - forno de Bier; - turbilhão; - infra-vermelho; - ultra-

som; - ondas-curtas; - micro-ondas; - LASER; - F.E.S.; - T.E.N.S.; - corrente 

galvânica; - corrente russa; - eletroestimulador microprocessado; - corrente 

interferencial; - microcorrente; - macas; - mesa para aparelhos; - armários;  

Procedimentos de Avaliação 
O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 

(AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 e AV3 unificadas, a 

partir de um banco de questões propostas pelos professores da Estácio de 

todo o Brasil. 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas 

práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades 
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acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A 

soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada 

avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido 

atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto 

pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple 

outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% 

da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o 

das atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das 

atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

  

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as 

duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, 

AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

  

Bibliografia Básica 
 
AGNE, Jones E. Eletrotermoterapia: teoria e prática. Santa Maria: Orium, 
2004. 365 p. ISBN 85-9822602-5 
 
KOTTKE, Frank Hammond; LEHMANN, Justus F. Tratado de medicina física 
e reabilitação de Krusen. São Paulo: Manole, 1994. 2 v. ISBN 85-204-153-8 
v. 
 
NELSON, Roger M.; HAYES, Karen W.; CURRIER, Dean P. (Ed.). 
Eletroterapia clínica. 3. ed. São Paulo: Manole, 2003. 578 p. 
 

Bibliografia Complementar 
 
HAYES, K. W. Manual de agentes físicos: recursos fisioterapêuticos. Porto 
Alegre: ARTMED, 2002. 
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GUIRRO, Elaine Caldeira de Oliveira; GUIRRO, Rinaldo Roberto de J. 
Fisioterapia dermato-funcional: fundamentos, recursos, patologia. 3. ed. 
Barueri: Manole, 2014. 560 p. 
 
BELANGER, Alayn-Yvan.  Recursos fisioterapêuticos: evidências que 
fundamentam a prática clínica. 2. Ed. Barueri: Manole, 2012. 
 
PRENTICE, W. Modalidades Terapêuticas em Medicina Esportiva. São 
Paulo: Manole, 2002. 
 

Indicação Material Didático 

Robertson, Val;Ward, Alex;Low, John;Reed, Ann, Eletroterapia Explicada: 

Princípios e Prática, editora: Elsevier, edição: 4, ano:2009 

  capítulo: Calor e Frio, nº de páginas: 26 

  capítulo: Radiação Vísivel Infravermelha, nº de páginas: 36 

Cameron, Michelle, Agentes Físicos na Reabilitação, editora: Elsevier, 

edição: 3, ano:2009 

  capítulo: Ultrassom, nº de páginas: 30 

  capítulo: Diatermia, nº de páginas: 20 

  capítulo: Correntes Elétricas, nº de páginas: 38 

    Total de páginas do material didático: 150 

 

AVALIAÇÃO CINÉTICO FUNCIONAL - SDE0531 

 

Perfil Docente 
Docente fisioterapeuta, com experiência em atendimento ambulatorial em 

fisioterapia, egresso de curso de pós-graduação lato ou stricto-sensu em 

fisioterapia ou grandes áreas afins como anatomia, biomecânica, cinesiologia, 

fisiologia. 

  

Contextualização 
A avaliação físico-funcional, um processo pelo qual, através de metodologias e 

técnicas fisioterapêuticas, são analisados e estudados os desvios físico-

funcionais intercorrentes, na sua estrutura e no seu funcionamento, com a 

finalidade de detectar e parametrar as alterações apresentadas, considerados 

os desvios dos graus de normalidade para os de anormalidade; prescrever, 

baseado no constatado na avaliação físico-funcional as técnicas próprias da 

Fisioterapia, qualificando-as e quantificando-as; dar ordenação ao processo 

terapêutico baseando-se nas técnicas fisioterapêuticas indicadas; induzir o 
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processo terapêutico no paciente; dar altas nos serviços de Fisioterapia, 

utilizando o critério de reavaliações sucessivas que demonstrem não haver 

alterações que indiquem necessidade de continuidade destas práticas 

terapêuticas. 

 A disciplina mostra a integração dos sistemas de base, modulador, 

biomecânico e de suporte através da avaliação funcional das questões que 

perturbam a qualidade de vida, identificando a deficiência, incapacidade ou 

invalidez, para elaborar o diagnóstico clínico- funcional, facilitando o 

planejamento da intervenção fisioterapêutica. 

 Esta disciplina tem como base, as anatomias, fisiologias e a cinesiologia e 

biomecânica. 

ta 

Estratégias para a elaboração do diagnóstico cinesiológico funcional, 

anamnese, sinais flogísticos, dor, graduação de força muscular, goniometria, 

metâmeros, disfunção somática, exame clínico, exame físico, testes clínicos de 

irritabilidade e instabilidade, testes estáticos e dinâmicos, classificação 

internacional de funcionalidade, disfunções do sistema neuromuscular e 

musculoesquelético, disfunção do sistema nervoso central, disfunção 

respiratória, disfunção articular e do sistema de movimento. 

 

 

Objetivos Gerais 
O aluno deverá ser capaz de: 

Compreender a base teórica e evolutiva dos métodos de diagnóstico cinético- 

funcionais; Explicar a classificação internacional de funcionalidade; Conhecer 

toda a forma de investigação das disfunções dos sistemas; Aprender a 

relacionar os diferentes sistemas buscando a inter-relação destes. 

Objetivos Específicos 
O aluno deverá ser capaz de: 

Distinguir os diferentes tipos de tecido inerte, neurológico e contrátil; Selecionar 

objetivos, critérios e indicadores para elaborar o diagnóstico cinético-funcional; 

Correlacionar a alteração postural com a disfunção do movimento;  Identificar e 

analisar as síndromes das disfunções. 

Conteúdos 



244 
 

Unidade 1: Anamnese Clínica X Anamnese Fisioterapêutica 

1.1.  Anamnese Clínica X Anamnese Fisioterapêutica - Diferenças e Objetivos 

de cada avaliação. 

1.2. Coleta da Histórica Clínica (Identificação e Perguntas pré-estabelecidas) - 

Método das Questões Génericas e Específicas. 

1.3. Diagnóstico Clínico X Diagnóstico Fisioterapêutico. 

1.4. Avaliação da Capacidade Funcional - Qualidade de Vida (Aplicação de 

Questionários). 

1.5. Avaliação e Evolução de sinais flogísticos e quadro álgico (Através da 

Escala Analógica Visual da dor - VAS). 

1.6.  Aferição de Sinais Vitais Básicos: PA, FC, FR. Ausculta Cardíaca e 

Pulmonar Básica. 

1.7. Elaboração de plano de tratamento (Com base nos achados da Avaliação/ 

Exame Físico e Diagnóstico Fisioterapêutico)- Objetivos e Conduta 

Fisioterapêutica. 

 

Unidade 2: Exame Físico- Aplicação das Técnicas e Métodos de Avaliação em 

Fisioterapia  

2.1. Definição/ Objetivos/ Procedimento e Aplicação das Técnicas e Métodos 

de Avaliação em Fisioterapia - Exame Físico através da:  

2.1.1. Inspeção Estática Global e Segmentar 

2.1.2. Inspeção Dinâmica Segmentar- ativa e passiva 

2.1.3. Avaliação Postural- Incidências AP e Perfil. 

2.1.4. Medidas de Arco de Movimento- Goniometria e Fleximetria. 

2.1.5. Exame Motor Manual e Mecânico- Prova de força muscular (Aplicação 

da Escala em graus). 

2.1.6. Mensuração Linear- Perimetria e Cirtometria 

Unidade 3: Exame Físico da Coluna Cervical  

3.1. História Clínica- Principais enfermidades que acometem a coluna vertebral 

(Considerações relacionadas às queixas, disfunções e manifestações clínicas 

evidentes ao exame físico) 

3.2. Exame da Função Nervosa Periférica (Exame Motor / Pesquisa de 

Reflexos / Pesquisa de Sensibilidade - Através da avaliação dos plexos 

braquial e lombossacro) 

3.3.  Inspeção, Palpação, Avaliação da ADM, Força Muscular, Reflexos 

Miotendinosos dos MMSS, Sensibilidade, Testes Especiais; 

3.4. Evolução e Reavaliação do paciente  

Unidade 4: Exame Físico da Coluna Lombar 

4.1. História natural da dor lombar, epidemiologia e fisiopatologia da lombalgia; 

4.2. Questionários para Incapacidade e Lombalgia; 

4.3. Inspeção, Palpação, Avaliação da ADM, Força Muscular, Reflexos 

Miotendinosos dos MMII, Sensibilidade, Testes Especiais; 
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4.4. Evolução e Reavaliação do paciente. 

 

Unidade 5: Exame Físico do MMSS (Ombro, Cotovelo, Punho e Mão) 

5.1. História Clínica- Principais enfermidades que acometem MMSS 

(Considerações relacionadas as queixas, disfunções e manifestações clínicas 

evidentes ao exame físico) 

5.2. Exame da Função Nervosa Periférica (Exame Motor / Pesquisa de 

Reflexos / Pesquisa de Sensibilidade - Através da avaliação dos plexos 

braquial e lombossacro) 

5.3. Testes Clínicos Específicos 

5.4. Palpação e Exame de superfície 

5.5. Evolução e Reavaliação do paciente. 

 

Unidade 6: Exame Físico do MMII (Quadril, Joelho, Tornozelo e Pé) 

6.1. História Clínica- Principais enfermidades que acometem MMII 

(Considerações relacionadas às queixas, disfunções e manifestações clínicas 

evidentes ao exame físico) 

6.2. Exame da Função Nervosa Periférica (Exame Motor / Pesquisa de 

Reflexos / Pesquisa de Sensibilidade - Através da avaliação dos plexos 

braquial e lombossacro) 

6.3. Testes Clínicos Específicos 

6.4. Palpação e Exame de superfície 

6.5. Evolução e Reavaliação do paciente 

Unidade 7.  Sinais vitais e exame físico do tórax 

7.1. Aferição de Sinais Vitais Básicos: PA, FC, FR; 

7.2. Padrão respiratório, Ritmo respiratório,  

7.3. Expansibilidade torácica e perimetria,  

7.4. Palpação e percussão torácica. 

7.5. Ausculta cardíaca e pulmonar básica. 

 

Unidade 8. Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) 

8.1. Antecedentes 

8.2. Objetivos e propriedades da CIF 

8.3. Visão geral dos componentes da CIF 

8.4 Modelos de funcionalidade e incapacidade 

8.5. Utilização ca CIF 

Procedimentos de Ensino 
Aula dialogada com demonstração prática dentro da sala de aula, e aula 

prática em laboratório. 

Recursos 
Quadro branco, multimídia, retroprojetor. 
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Procedimentos de Avaliação 

O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 

(AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 e AV3 unificadas, a 

partir de um banco de questões propostas pelos professores da Estácio de 

todo o Brasil. 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas 

práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades 

acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades da disciplina. A soma 

de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação 

não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor 

decimal às avaliações. Atendendo ao projeto pedagógico do curso, além de 

provas teóricas e/ou práticas pode contemplar outras atividades acadêmicas de 

ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o 

das atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as 

duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, 

AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

 

Bibliografia Básica 
MAGEE, David J. Avaliação musculoesquelética. 5. ed. São Paulo: Manole, 
2010. 
 
O'SULLIVAN, Susan B.; SCHMITZ, Thomaz J. Fisioterapia: avaliação e 
tratamento. 5. ed. São Paulo: Manole, 2010. 1506 p.  
 
DÂNGELO, Jose Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia básica dos 
sistemas orgânicos: com a descrição dos ossos, músculos, vasos e nervos. 
São Paulo: Atheneu, 2002. 493 p. 
 

Bibliografia Complementar 
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KENDALL, Florence Peterson; MCCREARY, Elizabeth Kendall; PROVANCE, 
Patrícia Geise. Músculos: provas e funções. Tradução Lilia Breternitz Ribeiro. 
São Paulo: Manole, 1995. 453 p. 
 
GROSS, Jeffrey; FETTO, Joseph; ROSEN, Elaine. Exame 

musculoesqueletico. Porto Alegre: ARTMED, 2005. 

BELANGER, Alayn-Yvan.  Recursos fisioterapêuticos: evidências que 
fundamentam a prática clínica. 2. Ed. Barueri: Manole, 2012. 
 
PALMER, M. Lynn; EPLER, Marcia E. Fundamentos das técnicas de 

avaliação musculoesquelética. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009.  

PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. 

FERNANDES, A. C. Reabilitação. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2015. 

 

Indicação Material Didático 

Goodman, Catherine / Snyder, Teresa, Diagnóstico Diferencial em 

Fisioterapia, editora: Elsevier, edição: 4, ano:2009 

  capítulo: Introdução à Triagem para Encaminhamento em Fisioterapia, nº de 

páginas: 29 

 

  capítulo: Introdução ao Processo de Entrevista, nº de páginas: 65 

  capítulo: Exame Físico como uma Ferramenta de Avaliação, nº de páginas: 69 

    Total de páginas do material didático: 163 

 

RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS II - SDE0913 

 

Perfil Docente 
Docente Fisioterapeuta, com pós graduação em área afim e experiência em 

terapia manual, com formação complementar em terapias manuais.  

 

Contextualização 
A disciplina de Recursos Terapêuticos Manuais está sendo abordada no 

 Curso, com a proposta de introduzir o aluno em uma das práticas mais 

consolidades entre os recursos terapêuticos: as tecnicas manuais. O aluno terá 

oportunidade de estudar e praticar a mobilização neural e a articular com 

variadas técnicas de intervenção manual direta 
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Ementa 
O toque terapêutico e os efeitos fisiológicos do tocar. Mobilização passiva e 

tração vertebral. Mobilização Neural. Mobilização e Manipulação. 

 

Objetivos Gerais 

A disciplina tem como objetivo apresentar os diversos recursos terapêuticos 

manuais e seus efeitos fisiológicos, preparando o acadêmico para a utilização 

da mesma como técnica fisioterapêutica 

Assim sendo, o aluno deverá ser capaz de: 

tomar decisões para obter uma ação manual objetiva e eficaz. 

- prescrever, contra indicar e dominar a execução e aplicação dos diferentes 

recursos manuais terapêuticos 

 

Objetivos Específicos 
Como objetivos específicos, este curso de RTM tem como objetivo fazer com 

que o aluno esteja : 

Capacitado para planejar e executar a aplicação do recurso terapêutico 

manual  entendendo a relação entre as estruturas e suas funções. 

Capacitado de identificar o melhor recurso terapêutico manual a ser aplicada 

em cada disfunção fisiológica.  

Capacitado de reconhecer as indicações e contra indicações da aplicação de 

cada recurso terapêutico manual apresentado 

 

Conteúdos 

Unidade 1. O TOQUE  

1.1. Toque terapêutico. Efeitos fisiológicos do tocar. Aspectos psicológicos. 

 Aspectos sociais. 

1.2. Postura profissional 

Unidade 2. MOBILIZAÇÃO PASSIVA 

2.1. Conceito.  Movimentos fisiológicos (osteocinemáticos) e acessórios 

(artrocinemáticos). Efeitos fisiológicos.  Efeitos mecânicos. Planos e eixos de 

movimento passivo. Limite angular dos movimentos. 

2.2. Objetivos. Indicações. Contra Indicações. Complicações. 

2.3. Avaliação e prescrição. 

2.4. Prática terapêutica. 
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3. TRAÇÃO ESPINHAL 

3.1. História.  Definição. Objetivos.  

3.2. Classificação. 

3.2.1. Tração manual cervical 

3.2.2. Tração manual lombar 

3. 3. Indicações. Contra indicações. Complicações. 

3. 4. Auto tração. 

3.5. Recursos Instrumentais. 

Unidade 4. MOBILIZAÇÃO NEURAL. 

4.1. Estrutura do nervo e caracterísiticas da mobilidade do sistema nervoso. 

4.2.Conceito.  Efeitos fisiológicos.  Efeitos mecânicos. Limite angular dos 

movimentos. 

4.3. Objetivos. Indicações. Contra Indicações. Complicações. 

4.4. Avaliação, prescrição e diretrizes de tratamento. 

4.5. Testes e técnicas de mobilização neural para o quadrante superior. 

4.6. Testes e técnicas de mobilização neural para o quadrante inferior. 

4.7. Prática terapêutica. 

Unidade 5. MANIPULAÇÃO. 

5.1. Mobilização x manipulação. 

5.2.Conceito.  Efeitos fisiológicos.  Efeitos mecânicos. Limite angular dos 

movimentos. 

5.2. Objetivos. Indicações. Contra Indicações. Complicações. 

5.3. Avaliação e prescrição. 

5.4. Prática terapêutica de manobras simples. 

 

 

Procedimentos de Ensino 

Nesta disciplinas serão ministrados temas que circuscrevem a teoria e a 

prática. 

As demosntrações dos procedimentos práticos devem dar  sequência à teoria e 

as aulas devem ser preferencialmente alocadas nos laboratórios práticos, que 

possuem macas para o desenvolvimento das aplicações demonstradas.  

O docente poderá seguir com o conteúdo teórico no primeiro momento da aula, 

preferencialmente dentro do espaço do laboratório para que as demosntrações 

práticas aconteçam no momento da explanação sobre o tema e depois se 

possa praticar juntamente com toda a turma.  
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Todas as aulas são compostas por um momento teórico e um momento prático, 

mais detalhados nos planos de aula subsequentes. 

 

Recursos 

Laboratório de Recursos Terapêuticos Manuais, ou Laboratório de 

Cinesioterapia 

- Macas suficientes para atender a todas as duplas de alunos formadas na 

turma; 

- Rolos, cintos terapêuticos e almofadas; 

- bolinhas de tênis; 

- tatames; 

Procedimentos de Avaliação 

1.       A AV2 das disciplinas integradas sem atividades estruturadas terá o 

valor de 10 pontos; 

2. A AV2 das disciplinas integradas com atividades estruturadas terá o 

valor de 10 pontos, sendo 8 pontos da Prova Nacional Integrada, e mais 2 

pontos pela execução das Atividades Estruturadas; 

3. A AV2 das disciplinas integradas que contenham avaliação teórico-

prática, para sua pontuação da parte teórica, obedecerá à seguinte regra: 

a. avaliação teórica: 

i)   disciplina sem atividade estruturada: valor de 10 pontos 

ii)  disciplina com atividade estruturada: valor de 10 pontos, sendo 8 pontos da 

Prova Nacional Integrada, e mais 2 pontos pela execução das atividades 

estruturadas; 

b.   avaliação prática: terá o valor de 10 pontos; 

c.  resultado final: o resultado final da AV2 será a média aritmética entre a 

nota da avaliação teórica e a nota da avaliação prática. 

4.   A AV2 das disciplinas integradas teórico-práticas, tais como Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC), Estágios, Projetos Experimentais, não terão Prova 

Nacional Integrada e seguirão os seus respectivos regulamentos. 

 

Bibliografia Básica 
KISNER, Caroline e COLBY, Lynn Allen.  Exercícios terapêuticos: 
fundamentos e técnicas. 5.ed: Rio de Janeiro. Manole, 2009. 
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LEDERMAN, Eyal. Fundamentos da terapia manual: fisiologia, neurologia e 
psicologia. São Paulo: Manole, 2001. 251 p. 
 
GRIEVE, Gregory P. (Org.). Moderna terapia: manual da coluna vertebral. 
Tradução Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Panamericana, 1994. 897 p 
 

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. 

BELANGER, A. Recursos fisioterapêuticos - evidências que fundamentam 

a prática clínica. 2°ed: Rio de Janeiro. Manole, 2012. 

CAEL, C. Anatomia Palpatória e Funcional. Rio de Janeiro. Manole, 2012. 

Livro virtual:   

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

 

 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO - CEL0101 

 

Perfil Docente 
Profissional graduado em Pedagogia, Letras ou áreas afins, com formação 

acadêmica e/ou prática em ensino de Libras.  

Contextualização 
O domínio da LIBRAS  ? Língua Brasileira de Sinais - é determinante na 

configuração identitária dos sujeitos surdos,uma vez que lhes favorece a 

comunicação, permite a organização do pensamento e torna-se meio de 

contato e de produção cultural. 

 Embora a Língua Brasileira de Sinais seja reconhecida como língua oficial da 

comunidade surda desde 2002, permanece desconhecida pela maior parte da 

população ouvinte. Dessa forma, a inclusão da disciplina LIBRAS no currículo 

dos cursos superiores constitui um importante passo em direção à efetiva 

integração entre surdos e ouvintes. 

  A obrigatoriedade da disciplina LIBRAS no currículo dos cursos superiores foi 

estabelecida pelo Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, art. 9º., que 

PERÍODO 5: 



252 
 

determinou sua obrigatoriedade a partir de 2008,ano em que foi implantada 

como disciplina obrigatória em todas as licenciaturas da UNESA. Além disso, 

passou a ser oferecida também como disciplina optativa em todos os cursos de 

graduação e nos cursos superiores de tecnologia, antecipando-se aos prazos 

estabelecidos no citado decerto. 

Considerando os aspectos acima destacados, a disciplina LIBRAS pretende 

viabilizar a intercomunicação entre surdos e ouvintes, abrindo caminho para a 

efetiva democratização do acesso à educação, aos bens culturais e ao sistema 

econômico. 

Ementa 
Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos 

sociolinguísticos da Língua Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e 

noções instrumentais em LIBRAS. 

Objetivos Gerais 
Construir elementos teórico-práticos que permitam a ampliação do 

conhecimento acerca do uso e das práticas educativas inerentes à LIBRAS, 

tendo como referência as categorias "especificidades linguísticas" e "elementos 

socioculturais". 

Objetivos Específicos 
Discutir aspectos metodológicos do ensino de LIBRAS, atendendo às 

especificidades de  sua configuração Espaço-visual. 

Refletir acerca das dimensões linguística e   

sociocultural da LIBRAS. 

Conteúdos 
 UNIDADE 1 " DIFERENÇA, INCLUSÃO E IDENTIDADE NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA"  

1.1.    Mundo moderno, comunicação e identidade 

1.2.    Políticas linguísticas e educacionais 

1.3.    Cultura em comunidades sinalizantes 

UNIDADE 2 - ASPECTOS SOCIOLINGUÍSTICOS DA LÍNGUA BRASILEIRA 

DE SINAIS  

2.1. Variação linguística e Padronização 

2.2. Famílias de Línguas e minorias linguísticas 

UNIDADE 3 -" ESPECIFICIDADES LINGUÍSTICAS DA LÍNGUA BRASILEIRA 

DE SINAIS" 
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3.1. Formação de sinais e  uso da LIBRAS: parâmetros  

3.2. Bases Instrumentais da gramática da LIBRAS 

3.2.1. Categorias Gramaticais 

3.2.2. Advérbios 

3.3.3. Adjetivos 

3.3.4. Verbos e classificadores 

3.3.5 Estruturação de sentenças em LIBRAS 

UNIDADE 4 - NOÇÕES INSTRUMENTAIS em LIBRAS 

4.1. Conversação Básica em LIBRAS 

4.2. Literatura em língua de sinais 

                                                            

  

Procedimentos de Ensino 

Aulas interativas em ambiente de aprendizagem, nas quais o conhecimento é 

exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar 

o meio de entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula 

virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e 

temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao 

assunto, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, 

etc. 

Recursos 
Quadro branco, multimídia, retroprojetor. 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação de disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de 

avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa 

(fóruns de discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 
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A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

 

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, 200ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de et al. Atividades ilustradas 
em sinais da libras. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 241 p 
5 

Indicação Material Didático 
 

MAFFEI, Gabriela. Tópicos em libras: surdez e inclusão. Rio de Janeiro: 
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SESES, 2014. 112 p. 

 

ESTUDOS DE EXAMES POR IMAGEM - SDE0081 

 

Perfil Docente 
O docente deverá possuir formação específica em medicina radiológica ou ser 

egresso de um curso de pós-graduação lato ou stricto-sensu que assegure a 

ele aderência para trabalhar com diagnóstico por imagem. 

Contextualização 
O FISIOTERAPEUTA é profissional competente para buscar todas as 

informações que julgar necessárias no acompanhamento evolutivo do 

tratamento do paciente sob sua responsabilidade, recorrendo a outros 

profissionais da Equipe de Saúde, através de solicitação de laudos técnicos 

especializados, como resultados dos exames complementares, a eles 

inerentes. Sendo assim, o estudo de bases radiológicas e de medicina nuclear 

magnética no diagnóstico de imagens, é competência profissional. Esta 

disciplina tem como objetivo, alicerçar o estudo de imagens que serão vistas 

nas disciplinas clínicas aplicadas. 

 

Ementa 
Introdução ao método complementar de diagnóstico por imagem. Métodos 

complementares por imagem. O método complementar por imagem no torax. O 

método complementar de diagnóstico por imagem no aparelho locomotor. O 

método complementar de diagnóstico por imagem no crânio e na face.  

 

Objetivos Gerais 
O aluno deverá ser capaz de: 

- compreender os diferentes métodos diagnósticos por imagem e suas 

diferentes aplicações; 

- identificar diferentes métodos diagnósticos para cada caso clínico; 

- analisar criticamente uma imagem, identificando aspectos anatômicos e 

aspectos patológicos. 

 

Objetivos Específicos 
- identificar os metodos diagnósticos complementares indicados para cada 

segmento do corpo humano;  
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- prescrever um exame complemetar por imagem, de acordo com a patologia 

apresentada e a necessidade investigativa, frente a imagem a ser analisada; 

 

Conteúdos 
  

Estrutura de Conteúdos 

UNIDADE I - Introdução ao método complementar de diagnóstico por imagem.  

I.1 Introdução ao Método Complementar de Diagnóstico por Imagem 

 UNIDADE II - Métodos complementares por imagem. 

II.1 Radiologia Convencional 

II.2 Tomografia Computadorizada 

II.3 Ressonância magnética 

II.4 Ultrassonografia 

UNIDADE III - O método complementar por imagem no torax.  

III.1 Tórax - Radiologia Convencional 

III.2 Tórax - O Tórax Patológico I 

III.3 Tórax - O Tórax Patológico II 

III.4 Tórax - O tórax patológico III e demais métodos complementares de 

imagem 

UNIDADE IV - O método complementar de diagnóstico por imagem no 

aparelho locomotor.  

IV.1 Coluna Vertebral  Radiologia Convencional 

IV.2 Coluna Vertebral Patológica I 

IV.3  Coluna vertebral patológica II 

IV.4  Musculoesquelético apendicular I 

IV. 5 Musculoesquelético apendicular II 

UNIDADE V - O método complementar de diagnóstico por imagem no crânio e 

na face.  

V. 1   Diagnóstico por imagem no crânio e na face 
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Procedimentos de Ensino 
Aulas em ambiente de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula a 

metodologia de entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e 

temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao 

assunto, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento,  

etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o 

conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 

envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente 

organizar e orientar as discussões bem como nas outras ferramentas de 

comunicação disponibilizadas. 

Recursos 
 

Quadro branco, multimídia, retroprojetor. 

Procedimentos de Avaliação 
A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado por sua participação cooperativa e 

colaborativa, bem como pelo seu desempenho nas avaliações presenciais 

(AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente responsável 

pela turma irá avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão 

temáticos, tendo por parâmetro as métricas de pertinência e interatividade 

da/na intervenção do aluno. 

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da 

aprendizagem serão construídos a partir de itens de teste:  questões objetivas 

e discursivas que compõem o banco de questões da disciplina, classificadas 

em diferentes níveis de complexidade e diferentes níveis cognitivos. As 

avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de 

acordo com o calendário acadêmico institucional. 

 

Bibliografia Básica 
TILLY JUNIOR, João Gilberto. Física radiológica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010: 263p 
 
KOCH, Hilton Augusto. Radiologia e diagnóstico por imagem na formação 
do médico geral: Departamento de Radiologia da Faculdade de Medicina 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2012. 
335 
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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. 

  

CHEW, F. S.; MULCAHY, M.; HÁ, A.C. Imagenologia musculoesquelética. 3. 
ed. Barueri: Manole, 2016. 
  

CRUMMY, Andrews B.; JUHL, John H.; KUHLMAN, Janet E. Interpretação 
radiológica. 7. ed. Porto Alegre: Guanabara Koogan, 2010. 1187 p 
  

TARANTINO, Affonso Berardinelli. Doenças pulmonares. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
  

 
JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. 13. ed. Campinas: Papirus, 
2009. 152  
BIASOLI JÚNIOR, Antonio Mendes. Técnicas radiográficas: princípios físicos, 
anatomia básica, posicionamento. Rio de Janeiro: Rubio, 2006. 
 

 

Indicação Material Didático 

Edson Marchiori; Maria Lucia de Oliveira Santos, Introdução à Radiologia, 

editora: Guanabara Koogan, edição: 1, ano:2009 

  capítulo: Introdução à Radiologia, nº de páginas: 7 

  capítulo: Princípios de Tomografia Computadorizada, nº de páginas: 6 

  capítulo: Princípios de Ultra-sonografia, nº de páginas: 9 

  capítulo: Princípios de Ressonância Magnética, nº de páginas: 6 

  capítulo: Estudo Radiológico do Tórax, nº de páginas: 7 

  capítulo: Padrões Básicos em Radiologia Torácica, nº de páginas: 12 

  capítulo: Coluna Vertebral, nº de páginas: 17 

  capítulo: Crânio e Face, nº de páginas: 13 

  capítulo: Ossos e Articulações, nº de páginas: 17 

Greenspan, Radiologia Ortopédica, editora: Guanabara Koogan, edição: 4, 

ano:2006 

  capítulo: Membro Inferior II: Joelho, nº de páginas: 25 
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  capítulo: Doença Articular Degenerativa, nº de páginas: 27 

    Total de páginas do material didático: 146 

 

ÉTICA NA SAÚDE - SDE0083 

 

Perfil Docente 
Profissional da área de saúde com mestrado. 

 

Ementa 

Introdução ao estudo da ética. Introdução a bioética. A formação ética dos 

profissionais de saúde. 

   

Objetivos Gerais 
Compreender o conceito de ética no contexto da moral social contemporânea, 

mais especificamente na área da saúde. 

 

Objetivos Específicos 

1. Refletir sobre o estudo da ética e da bioética na abrangência da área de 

saúde, estabelecendo a diferença entre ética e moral; 

2. Percorrer o corpo de conhecimentos da bioética desde sua origem até as 

discussões atuais na área de saúde; 

3. Compreender a relevância da Ética na formação dos profissionais da área de 

saúde. 

 

Conteúdos 

Unidade I - ÉTICA E FILOSOFIA: DIMENSÕES ÉTICAS EM BIOÉTICA 

1.1 - O conceito de ética, como doutrina dos costumes: virtudes éticas e 

dianoéticas;. 

1.2 - Um histórico da ética: o domínio ético como disciplina filosófica especial 

no quadro do Ocidente. 

1.2.1 - Ética grega; 

1.2.2 - Ética cristã; 
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1.2.3 - Ética moderna; 

1.2.4 - Ética contemporânea. 

1.3 - Dimensões éticas em bioética: metaética; ética normativa e ética prática. 

Unidade II - MOVIMENTO BIOÉTICO: SURGIMENTO, DISCUSSÕES ATUAIS 

E POSSIBILIDADES FUTURAS 

2.1 - História da bioética; 

2.2 - Contexto cultural e princípios da bioética 

2.3 - Ética, Bioética e construção de conhecimento: 

2.3.1 - Avaliação de riscos e benefícios nas pesquisas em seres humanos `a 

luz dos princípios éticos; 

2.3.3 - Uso de animais em pesquisa biomédica 

2.4 - Transplante de órgãos e tecidos humanos: 

2.4.1 - Transplante de órgãos humanos; 

2.4.2 - Transplante de tecido fetal; 

2.4.3 - Células tronco; 

2.5 - Ética e reprodução humana: 

2.5.1 - Reprodução assistida 

2.5.2 - Projeto Genoma Humano; 

2.5.3 - Aspectos éticos na redução embrionária; 

2.5.4 - aconselhamento genético e engenharia genética 

2.5.5 - Aborto, planejamento familiar e aborto terapêutico; 

2.6 - Ética e tanatologia 

2.6.1 - Eutanásia; 

2.6.2 - Determinação da hora da morte; 

2.6.2 - Paciente terminal 

2.7 - Ética e epidemias 



261 
 

2.7.1 - AIDS e Epidemia de HIV 

2.7.2 - Outras epidemias 

Unidade III - A BIOÉTICA E A FORMAÇÃO ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE 

3.1 - Relação da equipe de saúde; 

3.2 - Humanização da relação paciente/profissional de saúde: 

3.2.1 - Direitos do paciente; 

3.2.2 - Direitos de cuidados da saúde da criança; 

3.3 - Atendimento a pacientes especiais: 

3.3.1 - Direitos do deficiente mental; 

3.3.2 - Atenção psiquiátrica; 

3.3.3 - Maus tratos ao ancião. 

Procedimentos de Ensino 
Aulas expositivas e dialogadas, leitura de textos com análise crítica. 

 

Recursos 
Quadro branco, pilot, data-show 

 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação de disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta 

disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de 

avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa 

(fóruns de discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 
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As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

 

Bibliografia Básica 
BONIFÁCIO, Ana Claudia Rosin. Ética na saúde. São Paulo: SESES, 2015. 
120 p. 

SGRECCIA, Elio. Manual de bioética. 3.ed. São Paulo: Loyola, 2009. v.1 

ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR. Ética na saúde. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008. 133 p.  

  

Bibliografia Complementar 

FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Ética e saúde: questões éticas, 
deontológicas e legais. Autonomia e direitos do paciente. Estudo de casos. São 
Paulo: EPU, 2010. 119 p 

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 6. ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: RT, 2008. 

 

RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e competência. 14. ed. São Paulo: Cortez, 

2004. 

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

2005. 

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

 

Indicação Material Didático 

Rosin, Ana Claudia. Ética na Saúde.  Rio de Janeiro: Editora Universidade 

Estácio de Sá, 2015. 

 

FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SDE0099 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta, egresso de curso de pos-graduação lato ou stricto-sensu em 

Traumatologia, Ortopedia, Reumatologia, Esporte, Terapia Manual, Osteopatia, 



263 
 

Reeducação Postural Global. 

 

Contextualização 
Considerando que a Fisioterapia por decorrência de sua evolução acadêmica, 

científica e social, está exigente de maiores graus de aprimoramento científico 

e tecnológico para, com maior propriedade e resolutividade, cuidar da saúde 

funcional do indivíduo, definiu-se a especialidade de Fisioterapia Traumato-

ortopedica funcional, desde 2004. Desta, forma, como alicerce para a prática 

profissional em amplo espectro de ação, oferece-se esta disciplina no 5 período 

do curso, seguida das anatomias, fisiologias, cinesiologia e avaliação cinético-

funcional.  

A disciplina mostra a relação entre as patologias traumatológicas e ortopédicas 

através das características clínicas patológicas com o respectivo tratamento 

conservador ou cirúrgico e as disfunções cinesiológicas,  com a análise dos 

movimentos artro e osteocinemáticos para a correção e orientação cinética 

e/ou cinemática, evidenciando a necessidade e aplicabilidade das escalas 

funcionais, fazendo com que o aluno amadureça o raciocínio clínico com 

ênfase na Fisioterapia analítica, juntando o conhecimento previamente 

aprendido nas outras disciplinas, preparando-o para o estagiamento 

profissional. 

Os principais conteúdos abordados na disciplina são: formação óssea, fraturas, 

consolidação e complicações das fraturas, biomecânica da fratura, patologias 

ortopédicas, tratamento conservador e cirúrgico, amputações, análise 

fisioterapêutica clínica do acometimento de tecido ósseo e de partes moles, 

com a respectiva disfunção gerada pela lesão, avaliação da disfunção pré-

tratamento com utilização das escalas funcionais, correção das disfunções e 

reaplicação das escalas para a criação de parâmetros de evolução clínica. 

 

Ementa 
Fraturas, conceito e método de tratamento. lesão dos tecidos moles, 

conceito e tratamento. abordagem fisioterapêutica das disfunções dos 

membros superiores, inferiores e coluna vertebral. distúrbios metabólicos 

e vasculares. amputações 

 

Objetivos Gerais 
Desenvolver a capacidade de interpretação clínica das palotologias ou lesões, 

associada a escolha da intervenção fisioterapêutica mais adequada pela 

justificativa biomecânica e/ou fisiológica do recurso a ser utilizado. Adquirir 

maturidade para a eleição do tratamento fisioterapêutico mais indicado de 
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acordo com a análise clínica das disfunções em conseqüência das lesões 

traumatológicas ou das patologias ortopédicas. 

 

Objetivos Específicos 
Diferenciar os tipos de tratamento prescritos entre o ortopedista e o 

fisioterapeuta; Relacionar as patologias e/ou lesões com as disfunções 

cinético-funcionais; Construir linhas de raciocínio clínico baseado na análise 

dos movimentos alterados em função das patologias traumatológicas e 

ortopédicas; Demonstrar formas de tratamento utilizando os recursos 

fisioterapêuticos aprendidos em outras disciplinas previamente cursadas 

independementemente de quais sejam, mas que apresentem a justificativa 

biomecânica e/ou fisiológica destes;  Enumerar padrões evolutivos clínicos por 

escalas funcionais e/ou tabelas de resultados (score). 

 

 

Conteúdos 
 

UNIDADE 1: FRATURAS  

1.1         conceito e classificação das fraturas 

1.2         processo de consolidação 

1.3         biomecânica das fraturas e da consolidação óssea 

1.4         métodos de tratamento das fraturas 

1.5         complicações das fraturas    

UNIDADE 2: LESÃO DOS TECIDOS MOLES 

2.1      conceito de lesão do tecido mole 

2.2      definição de luxação e entorse 

2.3      mecanismos de lesão 

2.4      abordagem fisioterapêutica nas fases do processo de reparo 

UNIDADE 3: ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA DAS DISFUNÇÕES DOS 

MEMBROS SUPERIORES   

3.1      avaliação cinético-funcional dos membros superiores  

3.2      escalas e métodos de avaliação da função dos membros superiores  
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3.3      síndromes compressivas do membro superior  

3.4      capsulite adesiva do ombro 

3.5      fraturas do úmero proximal  

3.6      fraturas do cotovelo 

3.7      fraturas do punho 

3.8  técnicas e métodos fisioterapêuticos para tratamento das disfunções dos 

membros superiores  

UNIDADE 4: ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA DAS DISFUNÇÕES DOS 

MEMBROS INFERIORES   

4.1      avaliação cinético-funcional dos membros inferiores e pelve 

4.2      avaliação do risco de queda em idosos 

4.3      fraturas do quadril  

4.4      fraturas do joelho  

4.5      fraturas do tornozelo 

4.6  técnicas e métodos fisioterapêuticos para tratamento das disfunções dos 

membros inferiores 

UNIDADE 5: ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA DAS DISFUNÇÕES DA 

COLUNA VERTEBRAL 

5.1      avaliação dos desequilíbrios da postura 

5.2      avaliação regional da coluna vertebral 

5.3      atividades laborais e influência sobre a postura  

5.4      avaliação ergonômica  

5.5      distúrbios do disco intervertebral cervical e lombar 

5.6      instabilidade lombar 

5.7      tabelas de pontuação para os distúrbios da coluna vertebral 

5.7  técnicas e métodos fisioterapêuticos para tratamento das disfunções da 

coluna vertebral e da postura 

  

UNIDADE 6: DISTÚRBIOS METABÓLICOS E VASCULARES 
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6.1      osteoporose  

6.2      neuropatia diabética  

6.3      síndrome dolorosa complexa regional 

6.4      trombose venosa profunda 

6.5     atuação do fisioterapeuta na prevenção, orientação e no tratamento dos 

distúrbios metabólicos e vasculares 

UNIDADE 7: AMPUTAÇÕES 

7.1      amputações dos membros superiores 

7.2      amputações dos membros inferiores 

7.3      próteses dos membros superiores e inferiores 

7.4      abordagem fisioterapêutica na dor fantasma 

7.5      reintegração do paciente amputado 

Procedimentos de Ensino 
Explanação teórica com demonstração prática dentro da sala de aula, em 

laboratório de aula prática ou na clínica escola. 

Recursos 
Quadro branco, multimídia, retroprojetor e negatoscópio. 

Procedimentos de Avaliação 

O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 

(AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 e AV3 unificadas, a 

partir de um banco de questões propostas pelos professores da Estácio de 

todo o Brasil. 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas 

práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades 

acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades da disciplina. A soma 

de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação 

não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor 

decimal às avaliações. Atendendo ao projeto pedagógico do curso, além de 

provas teóricas e/ou práticas pode contemplar outras atividades acadêmicas de 

ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o 

das atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das 

atividades estruturadas. 
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Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as 

duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, 

AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

Mais detalhes: Portaria D.E.nº02, de 18 de novembro de 2009 

Bibliografia Básica 
HEBERT, Sizinio et al. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. 4. ed. Porto 
Alegre: ARTMED, 2009. 1691 p. 

 
BRODY, Lori Thein e HALL, Carrie M. Exercício terapêutico na busca da 
função. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
 
DUTTON, Mark. Fisioterapia ortopédica: exame, avaliação e intervenção. 2. 
ed. Porto Alegre: ARTMED, 2010. 
 

Bibliografia Complementar 

KISNER, Carolyn & COLBY, Lynn Allen. Exercícios Terapêuticos. 5 ed. Rio de 

Janeiro: Ed. Manole. 2009. 

 
MAGEE, D. Avaliação musculoesquelética. 5.ed. 2010. 

 

SULLIVAN, Suzan B. O. e SCHIMITZ, Thomaz J.  Fisioterapia - Avaliação e 

Tratamento. Rio de Janeiro:  Manole. 

FERNANDES, A. C. et al. Reabilitação. Barueri: Manole, 2015. 
VOIGHT,   Michaell L.; HOGENBOO, M.; PRENTICE, Willina E Técnicas de 
exercícios terapêuticos: estratégia de intervenção musculoesquelética. 
Barueri: Manole, 2014. 
 

Indicação Material Didático 
Mark Dutton, Fisioterapia ortopédica, editora: Artmed, edição: 2, ano:2010 

  capítulo: Capítulo 3. Cinesiologia do Sistema Musculoesquelético, nº de 

páginas: 12 

capítulo: Capítulo 4. Resposta dos Tecidos Biológicos aos Efeitos da Tensão, 

nº de páginas: 15 
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capítulo: Capítulo 5. Processo de Cicatrização, nº de páginas: 11 

 

capítulo: Capítulo 6. Controle do Desempenho de Músculos Deficientes, nº de 

páginas: 29 

capítulo: Capítulo 7. Conceito de Função, nº de páginas: 20 

David J. Magee, Avaliação musculoesquelética, editora: Manole, edição: 5, 

ano:2010 

capítulo: 1 Princípios e Conceitos, nº de páginas: 70 

Total de páginas do material didático: 157 

 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO IDOSO - SDE0108 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta, com pós graduação, de preferência strictu sensu, em Saúde 

Coletiva, Saúde da Familia ou Geriatria e Gerontologia. 

Contextualização 
Com a transição demográfica mundial ocorrida a partir do século passado, o 

envelhecimento torna-se alvo de atenção dos setores econômico, social, e , 

principalmente de saúde de uma nação. Incluir o conhecimento sobre 

envelhecimento, em todas as suas expressões, no currículo do curso de 

fisioterapia demonstra comprometimento com a formação acadêmica, assim 

como co-responsabilidade na formação pessoal do aluno para o pleno 

exercício da cidadania.   

Ementa 
  

Envelhecimento: epidemiologia, biologia, fisiologia e fisiopatologia. 

envelhecimento: família, sociedade e meio ambiente.    envelhecimento: 

políticas públicas de saúde do idoso. envelhecimento: avaliação, prescrição, 

prevenção e tratamento. 

  

Objetivos Gerais 
O aluno deverá ser capaz de: 

Estudar as diferenças de gênero, biológicas e fisiológicas no processo de 

envelhecimento; 

Compreender a multifatorialidade e multicausualidade do processo de 

envelhecimento; 

Aprender as diferenças entre envelhecimento saudável e patológico; 

Conhecer as bases fisiopatológicas do processo saúde-doença.  

Entender o papel do idoso na sociedade e suas inter-relações pessoais; 

Compreender os aspectos psicossociais relacionados ao idoso, à família ou à 

doença; 
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Conhecer o estatuto do idoso e as políticas públicas de saúde do idoso e 

difundi-las entre os idosos; 

Compreender que as práticas de saúde e cidadania são indissociáveis; 

Contribuir para a solidificação do exercício da cidadania na comunidade onde 

atua; 

Entender que atitude humanizada e prática acolhedora são fundamentais ao 

profissional de saúde gerontólogo. 

Compreender que a avaliação global do idoso é a principal ferramenta de 

abordagem correta no tratamento gerontológico; 

Desenvolver estratégias de prevenção gerontológicas; 

Contribuir para a melhora da qualidade de vida dos idosos. 

  

Objetivos Específicos 
O aluno deverá ser capaz de: 

Analisar as implicações(aspectos) do envelhecimento nos âmbitos nacional e 

mundial; 

Comparar geriatria e gerontologia; 

Demonstrar conhecimento epidemiológico mundial; 

Distinguir o envelhecimento saudável do patológico. 

Construir uma visão integrada biopsicossocial do processo de envelhecimento; 

Criar estratégias de manutenção e/ou recuperação da qualidade de vida dos 

idosos. 

Enumerar os direitos e deveres da pessoa idosa; 

Analisar as políticas públicas de saúde do idoso como aliadas ao processo de 

envelhecimento; 

Criticar e pontuar as políticas públicas de saúde do idoso; 

Criar e promover espaços de discussão das políticas públicas de saúde do 

idoso.  

Identificar os múltiplos fatores desencadeantes das principais patologias do 

idoso; 

Escolher as melhores estratégias de prescrição e tratamento gerontológicos; 

Demonstrar plena associação do conhecimento teórico com a prática 

fisioterapêutica; 

Justificar seus métodos de avaliação no desenvolvimento do exercício 

profissional. 

 

Conteúdos 

I.      ENVELHECIMENTO: EPIDEMIOLOGIA, BIOLOGIA, 

FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA. 

Classificação dos Tipos de População. Pirâmide Etária Nacional e 

Mundial. Diferenças de Gênero, Sócio-culturais, Ambientais. 
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Ciclo Vital. 

Definição de Envelhecimento. 

Geriatria X Gerontologia. 

II.      FISIOLOGIA DO ENVELHECIMENTO.  

Envelhecimento Saudável e Patológico. Envelhecimento Primário e 

Secundário.  

Fisiologia do Envelhecimento.  

III.     ENVELHECIMENTO: FAMÍLIA, SOCIEDADE E MEIO 

AMBIENTE. 

Conceituação de Família. Relações Familiares. Papel do Idoso na 

Família. Intergeracionalidade 

Conceitos de Cuidado e Auto-cuidado.  

Isolamento. Asilamento. 

O cuidador de idosos.  

Quedas e Imobilidade. Saúde e ambiente.Espaço físico e 

necessidades especiais do idoso. 

IV.      ENVELHECIMENTO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO 

IDOSO.  

Direitos Humanos. Estatuto do idoso.  

Políticas nacionais e estaduais de direitos de saúde da pessoa idosa. 

Vigilância em saúde.  

Acolhimento e humanização. Desafios para relações étnico-raciais, 

de gênero e desigualdades sociais. 

Rede Integrada de Atenção à Saúde do Idoso. Política do 

envelhecimento ativo. Políticas Intersetoriais. 

V.       ENVELHECIMENTO: AVALIAÇÃO, PRESCRIÇÃO, 

PREVENÇÃO E TRATAMENTO.  

Avaliação Geriátrica Global.   

Avaliação dos Fatores Ambientais.  

Avaliação de Dependência nas AVDs e AIVDs (Escalas Funcionais - 

Barthel, Timed Up and Go Test, Índice de Katz) 

Avaliação Cognitiva. 

Quedas e envelhecimento. 

Condutas Fisioterapêuticas no Idoso.    

Gerontologia Preventiva. Atividade Física.  

 

 

Procedimentos de Ensino 
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Incorporar o aluno como o sujeito ativo de sua aprendizagem através de  

exposições teóricas, leituras prévias e em sala de aula de textos, preparação e 

exposição de seminários, estudos dirigidos e exercícios, 

criação de espaços de discussão em classe, aulas expositivas, em 

consideração às particularidades e especificidades de cada tema a ser 

abordado.  

 

Recursos 
Sala de aula, Data-show, Material Impresso, Dinâmicas. 

 

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/page

s/3 

FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia; CANÇADO, Flávio Aluízio Xavier; 
DOLL, Johannes (Editora) (Coautores) (Coautores); GORZONI, Milton Luiz 
(Editora) (Coautores) (Coautores) (Coautores). Tratado de geriatria e 
gerontologia. 3. ed. Guanabara Koogan, 2011. 
 

 

Bibliografia Complementar 
CARVALHO FILHO, Eurico Thomaz de; Papaleo Netto, Matheus. Geriatria: 
fundamentos, clínica e terapêutica. São Paulo: Atheneu, 2000. 447 p 
 
FARINATTI, Paulo de Tarso Veras. Envelhecimento: promoção da saúde e 
exercício. Rio de Janeiro: Manole, 2008 

KAUFMAN, Fani G. (Organizadora). Novo Velho: Envelhecimento, olhares e 

perspectiva[livro eletrônico].  São Paulo: Casa do Psicólogo. 2012. Disponível 

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. Disponível em 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520423806/pages

/_7 

https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434741/pages/3
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434741/pages/3
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580400991/pages/5
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580400991/pages/5
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520423806/pages/_7
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520423806/pages/_7
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BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Estatuto do idoso. Brasília: Ministério da Saúde, 
2008. 68 p. 
 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. 
Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 192 
p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 

 

 

Indicação Material Didático 

Guite I. Zimerman, Velhice, editora: Artmed, edição: 1, ano:2000 

  capítulo: Capítulo 2 - Aspectos físicos, psicológicos e sociais do 

envelhecimento, nº de páginas: 5 

capítulo: Capítulo 3 - Independência, semidependência, dependência e 

autonomia, nº de páginas: 2 

capítulo: Capítulo 4 - Velhice x juventude, nº de páginas: 2 

capítulo: Capítulo 12 - Dificuldades da família com o velho, nº de páginas: 9 

capítulo: Capítulo 13 - A importância do aspecto transgeracional, nº de páginas: 

3 

capítulo: Capítulo 15 - O trabalho com grupos, nº de páginas: 2 

capítulo: Capítulo 16 - Grupos de integração, nº de páginas: 2 

capítulo: Capítulo 19 - Fatores que dificultam o trabalho com as famílias, nº de 

páginas: 2 

capítulo: Capítulo 20 - Os cuidadores, nº de páginas: 3 

capítulo: Capítulo 21 - Grupos de capacitação para cuidadores, nº de páginas: 

3 

capítulo: Capítulo 35 - A importância da estimulação, nº de páginas: 13 

capítulo: Capítulo 36 - Estimulação física, psíquica e social, nº de páginas: 4 

capítulo: Capítulo 40 - Formação e condições necessárias para o profissional 

que trabalha com velhos, nº de páginas: 4 

capítulo: Capítulo 22 - As instituições para velhos, nº de páginas: 2 

capítulo: Capítulo 24 - Problemas criados pela internação, nº de páginas: 3 

capítulo: Capítulo 37 - Exemplos de exercícios de estimulação física, nº de 

páginas: 31 

José Rubens Rebelatto, José Geraldo da Silva Morelli, Fisioterapia Geriátrica, 

editora: Manole, edição: 2, ano:2007 

capítulo: Avaliação do idoso: anamnese e exame da performance física, nº de 

páginas: 38 

capítulo: Quedas: fatores determinantes, consequências e intervenções 

profissionais, nº de páginas: 22 

Total de páginas do material didático: 150 
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FISIOTERAPIA AQUÁTICA - SDE0117 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta, egresso de curso de pós-graduação em alguma grande área da 

fisioterapia, com cursos de formação em métodos  aquáticos de tratamento. 

 

Contextualização 
A Fisioterapia aquática é uma especialidade da Fisioterapia. Sua presença na 

matriz curricular do aluno é imprescindível, uma vez que através de exercícios 

dentro do ambiente aquático (aquecido ou não), o fisioterapeuta trata 

condições musculoesqueléticas, neurológicas e respiratórias, além de ser um 

ambiente indicado para o trabalho com idosos e gestantes. 

A disciplina traz consigo conhecimentos de outras especialidades da 

Fisioterapia, como ortopédica, neurológica, ginecológica, desportiva, etc., e 

conhecimento adquirido no ciclo básico (anatomia, biomecânica, fisiologia geral 

e do esforço). 

Ementa 
História da reabilitação aquática; Princípios físicos da água; Efeitos fisiológicos 

da imersão de repouso e ao exercício; A piscina e os equipamentos aquáticos; 

Reabilitação aquática geral; Reabilitação aquática para grupos especiais; 

Filosofias de reabilitação aquática.  

Objetivos Gerais 
O aluno deverá ser capaz de compreender e aplicar os conhecimentos da 

Fisioterapia Aquática, no contexto da reabilitação de patologias em diversas 

áreas (músculoesquelética, neurológica, respiratória, obstétrica, etc.).  

Objetivos Específicos 
O aluno deverá compreender como a reabilitação aquática surgiu e como 

evoluiu até os dias de hoje; entender e aplicar os princípios físicos da água na 

intervenção fisioterapêutica aquática; entender os efeitos fisiológicos da 

imersão de repouso e no exercício; conhecer a infraestrutura de uma piscina e 

os equipamentos aquáticos utilizados na reabilitação; conhecer e aplicar 

exercícios aquáticos direcionados às diversas articulações do corpo humano; 

compreender a atuação da Fisioterapia aquática na reabilitação de diversas 

patologias; entender e aplicar as principais filosofias de reabilitação aquática. 

Conteúdos 
UNIDADE I  HISTÓRIA DA REABILITAÇÃO AQUÁTICA 

1.1. Origem do uso da água 

1.2. O uso da água através dos séculos 

1.3. Surgimento da reabilitação aquática 

1.4. A Fisioterapia aquática nos dias atuais 
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UNIDADE II PRINCÍPIOS FÍSICOS DA ÁGUA 

2.1. Densidade e gravidade específica 

2.2. Pressão hidrostática 

2.3. Flutuação 

2.4. Refração 

2.5. Tensão superficial 

2.6. Calor específico 

2.7. Transferência de energia térmica 

2.8. Momento de fluxo 

2.9. Viscosidade 

2.10. Coeficiente de arrasto 

2.11. Resistência 

  

UNIDADE III  EFEITOS FISIOLÓGICOS DA IMERSÃO DE REPOUSO E AO 

EXERCÍCIO 

3.1. Efeitos cardiovasculares da imersão de repouso 

3.2. Efeitos renais da imersão de repouso 

3.3. Respostas durante o exercício 

  

UNIDADE IV  A PISCINA E OS EQUIPAMENTOS AQUÁTICOS 

4.1. Considerações infraestruturais gerais de uma piscina para 

reabilitação 

4.2. O uso do equipamento aquático para variar a intensidade do 

exercício 

4.3. Tipos de equipamentos aquáticos 

4.4. Escolha do equipamento e precauções 

4.5. Segurança no trabalho na piscina 

  

UNIDADE V REABILITAÇÃO AQUÁTICA GERAL 

5.1. Reabilitação aquática para as extremidades superiores 

5.1.1. Patologias mais comuns das extremidades superiores 

5.1.2. Exercícios aquáticos para as extremidades superiores 

5.2. Reabilitação aquática para as extremidades inferiores 

5.2.1. Patologias mais comuns das extremidades inferiores 

5.2.2. Exercícios aquáticos para as extremidades inferiores 

5.3. Reabilitação aquática para problemas da marcha e equilíbrio 

5.4. Reabilitação aquática para a coluna vertebral 

5.4.1. Patologias mais comuns da coluna vertebral 

5.4.2. Exercícios aquáticos para a coluna vertebral 

  

UNIDADE VI - REABILITAÇÃO AQUÁTICA PARA GRUPOS ESPECIAIS 

6.1. Reabilitação aquática para o paciente com disfunções neurológicas 

6.2. Reabilitação aquática para o paciente com lesão medular 

6.3. Reabilitação aquática para o paciente pediátrico 
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6.4. Reabilitação aquática para a paciente obstétrica e ginecológica 

6.5. Reabilitação aquática para o paciente com doença reumática 

6.6. Reabilitação aquática para o atleta 

6.7. Reabilitação aquática para o paciente com doença cardiovascular 

  

UNIDADE VII FILOSOFIAS DE REABILITAÇÃO AQUÁTICA 

7.1. Método de Bad Ragaz 

7.2. Método Halliwick 

            7.3. Watsu  

Procedimentos de Ensino 
Aplicação de estudo dirigido, questionários, resolução de casos clínicos, oficina 

de leitura, interpretação e discussão de artigos científicos. 

 

Recursos 
Para as aulas teóricas: retroprojetor; data-show; computador; televisão e DVD; 

quadro branco. 

Para as aulas práticas: piscina térmica, equipamentos para fisioterapia aquática 

(pé-de-pato, stepper, flutuadores, halteres, coletes, pranchas). 

ITENS PARA O LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA 

Procedimentos de Avaliação 
O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 

(AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 e AV3 unificadas, a 

partir de um banco de questões propostas pelos professores da Estácio de 

todo o Brasil. 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas 

práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades 

acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A 

soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada 

avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido 

atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto 

pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas, contemple 

outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% 

da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o 

das atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das 

atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

  

1.   Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as 

duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, 
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AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

 

Bibliografia Básica 
JAKAITS, Fábio. Reabilitação e Terapia Aquática - Aspectos Clínicos e 
Práticos. 1ª edição, São Paulo: Ed. Roca. 
 

SACCHELLI, Tatiana; ACCACIO, Letícia Maria Pires; RADL, André Luis 
Maierá. Fisioterapia aquática. São Paulo: Manole, 2007. 350 p.. 

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. 

  

COHEN, M. Fisioterapia aquática. Barueri: Manole, 2011. 
 
SACCHELLI, Tatiana; ACCACIO, Letícia Maria Pires; RADL, André Leuis 
Maierá. Fisioterapia aquática. Bauru-SP: Manole, 2007. 346 p. 
 

Indicação Material Didático 

Richard G. Ruoti, David M. Morris, Andrew J. Cole, Reabilitação Aquática, 

editora: Manole, edição: 1, ano:2000 

capítulo: 2. Princípios Físicos da Água, nº de páginas: 11 

capítulo: 3. Efeitos Fisiológicos da Imersão em Repouso, nº de páginas: 14 

capítulo: 4. Respostas Fisiológicas ao Exercício na Água, nº de páginas: 21 

capítulo: 15. Método dos Anéis de Bad Ragaz, nº de páginas: 17 

capítulo: 16. Método Halliwick, nº de páginas: 30 

capítulo: 17. Watsu, nº de páginas: 22 

Moisés Cohen, Patrícia Parreira, Thaís Verri Baratella, Fisioterapia Aquática, 

editora: Manole, edição: 1, ano:2011 

capítulo: Reabilitação aquática nas afecções das colunas cervical, torácica e 

lombar, nº de páginas: 17 
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capítulo: Introdução ao sistema sensório-motor, nº de páginas: 16 

Total de páginas do material didático: 148 

O professor pode a qualquer momento apresentar em sala qualquer material ou 

tema interessante, que seja relacionado à Fisioterapia Aquática, e que esteja 

de acordo com os planos de ensino e de aula da disciplina. O estímulo à 

pesquisa e à busca de artigos científicos deve ser uma constante. 

 

FUNDAMENT0S SOCIOANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE - SDE0283 

 

Perfil Docente 
Docente com aderência para atuar na disciplina, seja através de cursos de 

formação e pós-graduação, preferencialmente na área das ciências sociais, 

seja através de vivência prática de 2 anos lecionando disciplinas da mesma 

área de conhecimento. 

Contextualização 
A disciplina permite ao discente dominar conceitos fundamentais das ciências 

sociais, principalmente da antropologia e sociologia, levando-o a problematizar 

e compreender os determinantes sociais e culturais envolvidos no campo da 

saúde. 

Ementa 
Introdução às ciências sociais. A multideterminação dos estados de saúde e 

doença. Aspectos sociológicos e antropológicos do mundo contemporâneo. 

Corpo, saúde e cura na visão socioantropológica. Educação em Direitos 

Humanos.educação das Relações Étnico- Raciais. História e Cultura Afro-

Brasileira, Africana e Indígena. 

Objetivos Gerais 
Ao fim desta disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

Discutir possíveis relações entre os eventos sociais e culturais e os processos 

de saúde e doença, considerando suas várias dimensões constitutivas. 

 

Objetivos Específicos 
Objetivos específicos:  1. Reconhecer diferentes concepções de cultura e 

sociedade e demonstrar sua importância para a 

compreensão da produção de conhecimento sobre o 

contexto sociocultural e as questões relativas à saúde, à 

doença e à cura. 

                                      2. Identificar relações existentes entre diversas formas 

de organização da sociedade e sua importância para o 

desenvolvimento das práticas dos profissionais de saúde. 



278 
 

                                      3. Justificar a concepção de saúde como fenômeno 

multideterminado, considerando igualmente seus 

aspectos físicos, mentais, sociais e simbólicos e sua 

natureza sócio-histórica. 

                                      4. Analisar temáticas contemporâneas no campo da 

saúde e suas relações com o contexto histórico, político e 

de significações socioculturais. 

 

Conteúdos 
Unidade 1 Introdução às ciências sociais 

1.1. Contexto histórico do surgimento 

1.2- As ciências sociais e as demais ciências 

1.3. Principais conceitos em sociologia: grupos e instituições sociais, 

socialização, controle social, papel social e status social, estratificação 

social e mobilidade social, normas sociais e coerção social. 

1.4. Principais conceitos em antropologia: darwinismo social, 

evolucionismo cultural, etnocentrismo e relativismo cultural. 

1.5. Natureza e cultura: determinismo geográfico, determinismo 

biológico e endoculturação. 

  

Unidade 2  A saúde como fenômeno multideterminado: problematizando um 

conceito 

2.1.  Saúde como ausência de enfermidade 

2.2. O conceito ampliado de saúde 

2.3. A Organização Mundial de Saúde e o conceito de saúde 

2.4. A 8ª Conferência Nacional de Saúde e a Constituição Federal de 

1988 

  

Unidade 3  Aspectos sociológicos no mundo contemporâneo 

3.1. Políticas públicas em saúde 

3.2. Cidadania 

3.3. Globalização 

3.4. Pobreza e exclusão social 

3.5. Desigualdades sociais 

  

Unidade 4  Corpo e saúde na visão socioantropológica 

4.1. Corpo, cultura e subjetividade 

4.2. Estética, cultura e sociedade: padrões e valores 

4.3. Sociedade, saúde, doença e cura 

  

 

 

Procedimentos de Ensino 
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Aulas em ambiente de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao 

aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de 

entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula, a 

metodologia de entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e 

temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao 

assunto, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, 

etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o 

conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 

envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente 

organizar e orientar as discussões, bem como nas outras ferramentas de 

comunicação disponibilizadas na sala de aula. 

 

Recursos 
Para as aulas teóricas: retroprojetor; data-show; computador; televisão e DVD; 

quadro branco. 

 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o 

aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, 

AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de 

discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

 

Bibliografia Básica 
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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. 
  

LELOUP, Jean-Yves. Corpo e seus símbolos: uma antropologia essencial. 
17. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 133 p 
  

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. 
Antropologia: uma introdução. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
 

DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio 
de Janeiro: Rocco, 2010. 285 p. I 
 

 

LARAIA, Roque. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 

1986. 

 

Indicação Material Didático 
Miwa, Marcela. Fundamentos Socioantropológicos da Saúde. Rio de Janeiro: 

Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

 

Outras Informações 
A Unidade 2 deve ser trabalhada a partir dos textos oficiais constantes da 

Constituição Federal brasileira, as principais conclusões da 8ª Conferência 

Nacional de Saúde e da definição de saúde da Organização Mundial de Saúde. 

Na Unidade 3, os itens 3.1 e 3.3 podem ser trabalhados a partir de textos e 

artigos disponíveis na Internet, em sites governamentais e em bases de dados. 

  

Textos sugeridos: 

Globalização: http://www.brasilescola.com/geografia/globalizacao.htm 

  

Políticas públicas em saúde: 

http://www.ppge.ufrgs.br/ats/disciplinas/11/lucchese-2004.pdf 

http://www.brasilescola.com/geografia/globalizacao.htm
http://www.ppge.ufrgs.br/ats/disciplinas/11/lucchese-2004.pdf
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GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CCE0489 

 

Perfil Docente 
Bacharelado em qualquer área.  Mestrado e/ou Doutorado na área Ambiental. 

Experiência como docente desejável. 

Contextualização 
Formar profissionais qualificados para a área de planejamento e gestão 

ambiental a fim de prepará-los para atuarem nos diversos segmentos de 

iniciativa pública, privada e terceiro setor; Refletir a respeito das diferentes 

possibilidades de planejamento e gestão ambiental; Conhecer as leis e a 

aplicabilidade dos instrumentos e mecanismos de planejamento e gestão 

ambiental; Capacitar profissionais para a ação local e regional, objetivando a 

utilização de diferentes técnicas e metodologias no que se refere a prática 

sustentável nas relações socioambientais. 

 

Ementa 
Gestão ambiental: Conflitos e encaminhamentos por parte das agências 

públicas e da sociedade civil. Gestão da biodiversidade. Desenvolvimento 

sustentável. Indicadores de sustentabilidade urbana. Instrumentos de gestão 

ambiental. A abordagem interdisciplinar para a gestão ambiental. 

 

Objetivos Gerais 
Capacitar e qualificar o aluno, desenvolvendo uma visão integradora acerca do 

meio ambiente e suas bases de sustentabilidade, preparando-o para exercer 

atividades em empresas do setor privado, ONGs, entidades públicas, 

instituições relacionadas com questões ambientais em decorrência de sua 

própria atividade. Desenvolver habilidades como orientador, gerente ou 

consultor das ações que precisam ser desenvolvidas e/ou implementadas, 

desempenhando funções inerentes às demandas de gerenciamento de 

questões ambientais. Bem como, atuar como educador ambiental e agente 

multiplicador, executando programas de treinamento e conscientização coletiva 

da importância da divulgação dos princípios da sustentabilidade por meio do 

planejamento de suas atividades, visando a eliminação ou minimização dos 

PERÍODO 6: 
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impactos ambientais, com ações de preservação, mitigação e recuperação de 

uma pequena, média ou grande empresa. 

 

Objetivos Específicos 
Proporcionar uma visão global da gestão Ambiental em organizações públicas, 

privadas e terceiro setor. Estimular o desenvolvimento do conhecimento 

científico, de criação de valor e de Responsabilidade Social. Reconhecer e 

atender as novas demandas da sociedade nas áreas de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável. Desenvolver programas e projetos com 

observância à Responsabilidade Social e Gestão Ambiental. Oferecer 

instrumentos para que os participantes possam avaliar resultados, prever riscos 

e identificar oportunidades considerando os aspectos econômicos, sociais e 

ambientais dos negócios. Compartilhar experiências relativas à prática de 

sustentabilidade, possibilitando uma visão articulada, integradora e estratégica 

sobre o tema. 

 

Conteúdos 

UNIDADE 1 – Evolução da questão ambiental  

1.1 Desafios do século XXI  

1.2 Pressões Ambientais e principais indutores  

1.3 Consumo Consciente  

UNIDADE 2 – Transformações Empresariais e Tecnologias de Gestão  

2.1 Alinhamento Conceitual  

2.2 Ferramentas de Adesão de Gestão Sócio-ambientalmente responsável  

2.3 Ferramentas de monitoramento da Gestão sócio-ambientalmente 

responsável  

2.4 Alianças e parcerias sustentáveis  

UNIDADE 3 – Aplicação Prática  

3.1 Normas de SGA  

3.2 Requisitos do SGA com base na 14001  

UNIDADE 4 – Gestão Integrada  
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4.1 Vantagens de um SGI  

4.2 Normas que compõem um SGI  

4.3 Mecanismos de Transparência e Divulgação 

Procedimentos de Ensino 
As aulas serão ministradas na modalidade EAD – Campus Virtual.  O conteúdo 

da disciplina criado especialmente para este novo e moderno ambiente online 

foi planejado para estimular o pensamento crítico, a construção colaborativa do 

conhecimento e facilitar o processo ensino-aprendizagem. Cabe ressaltar que 

esta disciplina será ministrada de acordo com a metodologia de EAD adotada 

pela Estácio. 

 

Recursos 
O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a 

aprendizagem e provocar a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. 

Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de conteúdo e temas atuais 

pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios 

de Autocorreção e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, 

hipertextos, imagens, flashs, exemplos que estabelecem interseções teórico-

práticas,  recursos gráficos e tecnológicos na contextualização do 

conhecimento. 

Procedimentos de Avaliação 
Esta disciplina contará com os seguintes procedimentos de avaliação:  

Provas + Participações Qualitativas nos Fóruns Temáticos + Exercícios 

de Autocorreção. 

Critérios a serem aplicados:  

I ) AV-1:    

a) Nota Prova =  8,0 (oito pontos)  

b) Nota / Conceito Participações Qualitativas nos Fóruns Temáticos 1 e 2 =  2,0 

(dois pontos)  

TOTAL FINAL = 10,0 (dez pontos) 

II) AV-2 : 

a) Nota Prova =  8,0 (oito pontos)  

b) Nota / Conceito Participações Qualitativas nos Fóruns Temáticos 3 e 4 = 2,0 

(dois pontos)  



284 
 

TOTAL FINAL = 10,0 (dez pontos) 

III) AV-3 : 

a) Nota Prova = 8,0 (oito pontos)  

b) Média da Nota / Conceito Participações Qualitativas nos Fóruns 

Temáticos 1, 2, 3 e 4 = 2,0 (dois pontos)  

TOTAL FINAL = 10,0 (dez pontos ) 

Cabe destacar que as provas contarão com questões objetivas. 

O sistema de avaliação obedecerá às normas gerais da Universidade Estácio 

de Sá. 

IV) FREQUÊNCIA:  

A frequência é registrada através da realização dos exercícios de autocorreção 

disponíveis no final de cada aula. 

 

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 
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. 
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VALLE, Cyro Eyer do. Qualidade ambiental: ISO 14000. 4.ed. São Paulo: 

SENAC, 2002. 

 

Indicação Material Didático 

Élio Takeshy Tachizawa, Gestão Ambiental e Responsabilidade Social 

Corporativa, editora: Atlas, edição: 4, ano:2006 

capítulo: 1 Aspectos Econômicos da Gestão Ambiental e da Responsabilidade 

Social (P. 23-31), nº de páginas: 9 

 

capítulo: 2 Tecnologias de Gestão e Questões Ambientais e de 

Responsabilidade Social (P. 41-53), nº de páginas: 13 

capítulo: 5 Rotulagem Ambiental no Contexto dos Negócios Verdes (P. 94-

100), nº de páginas: 7 

capítulo: 7 Aplicação Prática do Modelo de Responsabilidade Social e 

Ambiental (P. 121-145), nº de páginas: 25 

capítulo: 14 Empresas de Serviços Financeiros (P. 254-259), nº de páginas: 6 

José Carlos Barbieri, Gestão Ambiental Empresarial, editora: Saraiva, edição: 

2, ano:2007 

capítulo: Sistemas de Gestão Ambiental , nº de páginas: 59 

Total de páginas do material didático: 119 

 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA - CEL0017 

 

Perfil Docente 
Profissional graduado em qualquer área do conhecimento, com experiência 

em pesquisa e, preferencialmente, com pós-graduação stricto sensu.  

Contextualização 
  

Esta disciplina é comum a todos os cursos  e visa mostrar ao recém-chegado a 

importância do saber no mundo contemporâneo e, como o conhecimento 

científico tem metodologias próprias de análise.  

Também vai apresentar aos alunos as regras básicas para a elaboração dos 

trabalhos acadêmicos ao longo do curso, tendo como base as orientações da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Ementa 
1-Metodologia científica significado e função da disciplina 

2-Método Científico 
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3-Diferentes técnicas de estudo 

4-Tipos de pesquisa 

5-Tipos de trabalho científico 

6-O Planejamento da pesquisa 

7-A Estrutura do trabalho científico 

8-A Formatação do trabalho científico 

9-A Construção do Conhecimento na universidade 

Objetivos Gerais 
  

Compreender o papel da educação superior  na produção de  conhecimento, 

em especial, a relação entre  ensino, pesquisa e extensão; 

Identificar a importância da pesquisa  e da redação de trabalhos acadêmicos 

com embasamento científico e segundo as normas da ABNT; 

Compreender a relevância do Projeto Pedagógico  na formação superior. 

 

Objetivos Específicos 
  

Identificar os diversos modos de conhecer; 

Avaliar a importância do método para a prática científica; 

Compreender a classificação das ciências; 

Aplicar diferentes técnicas de estudo; 

  

Analisar as diferentes modalidades da pesquisa científica; 

Aplicar as normas da ABNT nos trabalhos acadêmicos; 

Reconhecer o papel das agências de fomento e a importância do 

sistema lattes; 

 

 

Conteúdos 
 

Unidade 1 - O Conhecimento 

1.1. O que é metodologia científica? 
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1.2. Tipos de Conhecimento: senso comum, conhecimento científico, 

conhecimento filosófico, arte e discurso religioso. 

1.3. O método científico: indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo. 

Unidade 2 - Metodologia Aplicada 

2.1. A  leitura e redação científica: fichamento, resumo e resenha. 

2.2 O Planejamento da Pesquisa: Escolha do tema e formulação do problema 

de pesquisa e/ou hipótese 

2.3 Construção de um projeto de pesquisa: Definição de Objetivos Gerais, 

Objetivos Específicos, Justificativa e Revisão de Literatura 

2.4 Tipos de Pesquisa: Pesquisas Descritiva, Explicativa ou Exploratórias 

2.5 Tipos de Pesquisa: Experimental, Pesquisa de Campo, Pesquisa 

Bibliográfica, Estudo de Caso, Documental, Participante e Pesquisa ação. 

2.6 Tipos de Análise de dados: Pesquisa qualitativa x Pesquisa Quantitativa 

2.7 População, Instrumentos e Procedimentos de Pesquisa 

Unidade 3 - Estrutura e Formatação do Trabalho Científico 

3.1 Tipos de trabalho científico: relatório, comunicação científica ou ?paper?, 

artigo científico e monografia 

3.2 Estrutura do trabalho científico: elementos pré-textuais, elementos textuais 

e elementos pós-textuais 

3.3 As normas da ABNT para formatação de trabalhos acadêmicos 

3.4 Uso de citações: citações diretas, citações indiretas, citação de citação e 

indicação das citações (sistema numérico e sistema autor/data) 

Unidade 4 - A construção do conhecimento na Universidade 

4.1. A educação superior e a construção do conhecimento 

4.2. A atividade científica: a produção científica e as agências nacionais e 

regionais de fomento à pesquisa 

4.3. O sistema Lattes e a importância dos periódicos científicos 

Procedimentos de Ensino 
Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o 

conhecimento é exposto ao aluno de acordo com um desenho didático 

planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da 

disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo 
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contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, 

leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos 

de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores 

virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc.  

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o 

conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 

envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente 

organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas 

de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de 

mensagem, anotações etc.). 

 

Recursos 
Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula 

virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML 

etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e 

executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados.  

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas 

regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu 

desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua 

participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

 

 

Bibliografia Básica 
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BARROS, Aidil Jesus da Silva e LEHFELD, Neide Aparecida.  Fundamentos 

de metodologia científica. 3.ed. São Paulo:  Pearson Education,  2008 

 

MAZZOTI, Tarso B. et all. Metodologia científica. Rio de Janeiro: Estácio, 

2014. 

FACHIN, Odilia. Fundamentos de metodologia. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 

2006. 

Bibliografia Complementar 
KAHLMEYER-MERTENS, R. S.; FUMANGA, M.; TOFFANO, C. B.; SIQUEIRA, 

F. Como elaborar projetos de pesquisa: linguagem e método. Rio de 

Janeiro: FGV, 2007.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, 

resumos, resenhas. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 4.ed. RJ: 

Petrópolis: Vozes, 2007.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. 

São Paulo: Cortez, 2007.  

TACHIZAWA, T.; MENDES, G. Como fazer monografia na prática. 12. ed. 

Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

 

GIL, Antonio Carlos.  Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: 

Atlas, 2002. 

Indicação Material Didático 

 

LIVRO: Metodologia Científica 

 

AUTORES: Tarso Bonilha Mazzoti, Cynthia Paes de Carvalho, Monica Rabello 

de Castro, Wania Gonzalez, Laélia Moreira e Giselle Ferreira. Magda Maria 

Ventura (ORG). 

 

ESTÁCIO, RIO DE JANEIRO, 2014. 

 

HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. NO MUNDO CONTEMP. - CEL0028 

 

Perfil Docente  
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Profissional formado em História e com, preferencialmente,  pós-graduação 

stricto sensu em História.  

Contextualização 
Esta disciplina se encaixa no conjunto das matérias de História 

Contemporânea. Para o curso de História é uma possibilidade de o aluno, no 

fim do curso e, depois de ter aprofundado vários pontos em contemporânea I e 

II, poder ter contato com uma visão geral da sociedade contemporânea. 

Também vem ao encontro dos anseios da instituição de ensino superior em 

oferecer um olhar geral sobre o mundo e a sociedade contemporânea para 

todos os alunos. 

Assim, ela  pretende ser capaz de proporcionar ao alunado contato com as 

questões mais pertinentes, desde o fim da segunda-guerra até os dias atuais. 

  

Ementa 
visão panorâmica sobre o mundo durante o século XX; 

 Processos políticos, econômico-sociais e culturais do pós II Guerra Mundial 

até a ascensão dos governos neo-liberais.  

 Inserção do Brasil no cenário internacional.   

  

 

Objetivos Gerais 
Refletir sobre os principais acontecimentos no campo político, cultural e 

econômico do final da II Guerra Mundial até a globalização mundial.  

 Compreender o papel do Brasil frente às  transformações  da ótica 

internacional. 

Objetivos Específicos 
Analisar o desenvolvimento do capitalismo do pós Segunda Guerra mundial até 

os nossos dias; 

Identificar os desdobramentos políticos do pós Segunda Guerra; 

Identificar as transformações econômicas e sociais durante a Guerra Fria; 

Identificar os efeitos do capitalismo e do socialismo em países periféricos; 

 Refletir sobre a cultura, a política e a economia do Brasil, inserido na realidade 

mundial. 

Conteúdos 
Unidade 1 
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1. O Pós-Segunda Guerra 

1.1. Reordenamento Geo-político econômico 

1.2. Jurisdição Internacional  

1.4. Criação do Estado de Israel 

1.5. O Brasil no contexto internacional  - Fim do Estado Novo 

1.5.1. Constituição de 1946 

1.5.2. Governo Dutra e rompimento com a URSS. 

Unidade 2 

2. Guerra Fria: Bipolarização Mundial 

2.1. Planos Econômicos: Plano Marshall   

2.2. Alianças militares: OTAN/Pacto de Varsóvia 

2.3. Movimentos de emancipação: descolonização afro-asiática. 

2.4. A criação do terceiro mundo e o movimento dos não alinhados. 

Unidade 3 

3. A alternativa socialista 

3.1. Revolução Chinesa 

3.2. Revolução Cubana 

3.3. Guerra do Vietnã 

3.4. Política externa norte-americana e soviética 

3.5. Reflexos na América Latina: os anos de chumbo 

3.6. O Brasil no contexto internacional: Golpe civil-militar. 

Unidade 4 

4. Movimentos culturais: décadas de 1960/1970 

4.1. Estados Unidos e os direitos civis 

4.1.1. Movimento Hippie/Negro/Feminismo 

4.2. A Europa e o Maio de 1968 

4.3. Cultura brasileira: Cinema / Teatro / Música 

4.4. Radicalização da repressão no Brasil. 

Unidade 5 

5. Internacionalização da economia: o neo-liberalismo 

5.1 O Estado de Bem Estar Social 

5.2. Margaret Thatcher e Ronald Reagan 

5.3. A experiência neo-liberal na América Latina 

5.4. O Brasil no contexto internacional: 

5.5. O período da Abertura Política ; 

5.6. A constituinte de 1986 e a Constituição de 1988.  

Unidade 6 

6. Derrocada da URSS  

6.1 Planos: Glasnost/Perestróica 

6.2 Queda do Muro de Berlim 
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6.3 Fim da URSS 

6.4 O caso chinês.  

Unidade  7 

7 O mundo atual: Globalização 

7.1 O que significa globalização 

7.2 Fórum econômico/ Fórum Social 

7.3 O terrorismo no mundo atual: caso notório 11/09 nos Estados Unidos da 

América 

7.4 Novos desafios da economia globalizada 

Procedimentos de Ensino 
Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o 

conhecimento é exposto ao aluno de acordo com um desenho didático 

planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da 

disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo 

contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, 

leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos 

de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores 

virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

 

Recursos 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula 

virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML 

etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e 

executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas 

regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu 

desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua 

participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 
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(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

Bibliografia Básica 
CERVO, Amado Luiz Cervo. Relações internacionais: 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. 

Indicação Material Didático 
TEIXEIRA, Leonardo. História da cultura e da sociedade no mundo 

contemporâneo. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 

 

Outras Informações 
A disciplina será on-line e visa contribuir para o conhecimento do aluno com 

uma análise abrangente sobre a sociedade do mundo contemporâneo. 
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HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES - CEL0032 

 

Perfil Docente 
Profissional graduado em História com pós-graduação, referencialmente, stricto 

sensu em História ou áreas afins. 

 

Contextualização 
A disciplina "História dos povos indígenas e afro-descendentes no Brasil' visa 

fornecer ao aluno de História conhecimento acerca da formação dessas 

sociedades  e da integralização destes na idéia de nação brasileira. 

 Tralhando desde o período colonial até os dias atuais procura-se trabalhar 

com as questões históricas que vão estimular o racismo e a discriminação dos 

modelos que não são considerados exemplares e, como refletirá na sociedade 

atual. 

 A disciplina não tem pré-requisitos e é elegível a eletiva para outros cursos 

pela necessidade do conhecimento dessas questões para pensarmos a 

sociedade brasileira. 

 O impacto cultural do contato entre europeus e índios. 

 As semelhanças e diferenças entre a escravidão indígena e a escravidão 

negra. 

 A guerra justa e a ocupação do interior do território. 

 A abolição da escravatura e a negação da cidadania negra. 

 A política indigenista. 

 As contribuições do índio e do negro à cultura brasileira. 

 O movimento negro e as políticas afirmativas. 

 Índios e afro-descendentes como sujeitos históricos. 

 

Objetivos Gerais 
Compreender as relações raciais brasileiras. 

Reconhecer a importância cultural dos povos que habitavam o Brasil antes da 

chegada dos portugueses. 

Refletir sobre a introdução dos africanos na economia nacional, suas 

estratégias de resistência à escravidão e sua a luta pelo acesso à cidadania 

nos séculos XX e XXI. 
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Compreender o impacto de índios e negros no processo físico, econômico, 

social e cultural de construção da Nação Brasileira. 

Objetivos Específicos 
1. Reconhecer a importância do patrimônio pré-colonial brasileiro como 

componente cultural da nação. 
2. Relacionar o processo de aculturação indígena e a extinção de várias 

tribos. 
3. Desenvolver uma visão teórica e crítica sobre a importância da mão-de-

obra escrava indígena e africana dentro do projeto colonial português. 
4.  Entender a atuação dos órgãos de proteção aos índios dentro de 

projetos econômicos, políticos e sociais específicos. 
5. Refletir sobre as diversas formas de resistência negra: os quilombos, a 

capoeira e o Movimento Negro no Brasil. 
6. Compreender a situação atual dos povos indígenas a partir das 

condições históricas brasileiras. 
7.  Conhecer as políticas afirmativas e a inserção do negro na sociedade 

brasileira contemporânea. 

Conteúdos 
Unidade 1  O impacto cultural do contato entre europeus e índios: 

            1.1  O primeiro contato: o século XVI. O impacto do contato; 

            1.2  As novas discussões sobre o apresamento indígena; 

            1.3  A mão-de-obra escrava indígena e africana; 

  

Unidade 2  A economia colonial, a escravidão negra e a resistência: 

2.1  A religiosidade: campo privilegiado de estudos, assim como de 

construção 

de solidariedades internas às comunidades negras, mas também de 

integração e de resistência à sociedade escravista; 

2.2  Formas de resistência ao poder escravista: fugas, rebeliões, 

quilombos e negociação. As reações variadas dos detentores do poder: 

tolerância e repressão; 

2.3  Os laços que ligam os afro-descendentes no Brasil às sociedades 

africanas; 

  

Unidade 3 - A contribuição de índios e negros à cultura brasileira: 

3.1  O saber indígena; 

3.2  A cultura afro-descendente; 

3.3  O sincretismo religioso: o choque entre as religiões Católica, Afro-

descendentes e Indígenas; 

  

Unidade 4  As diferentes leituras da questão racial brasileira: 

4.1  Os órgãos de proteção indígenas: do Serviço de Proteção aos 

Índios (SPI) à 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI); 
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4.2  A Constituição de 1988 e sua importância para o Movimento Negro 

e para os povos indíenas; 

4.3  A Conferência Mundial dos Povos Indígenas sobre Território, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento - RIO-92. O índio como sujeito histórico, 

agente de sua própria história; 

4.4  O Estado reconhece a existência do racismo no Brasil: a afirmação 

simbólica feita pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso e as 

políticas públicas afirmativas decorrentes do fato; 

4.5  As cotas raciais nas Universidades públicas e sua importância na 

auto-afirmação do negro enquanto sujeito histórico, agente de sua 

própria história; 

 

Procedimentos de Ensino 
Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o 

conhecimento é exposto ao aluno de acordo com um desenho didático 

planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da 

disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo 

contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, 

leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos 

de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores 

virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

 

Recursos 
Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula 

virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML 

etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e 

executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas 

regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu 

desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua 

participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 
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(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

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. 

Indicação Material Didático 

BALIEIRO, Fernando de F.; BORTOLOTI, Karen F. História dos povos 

indígenas e afrodescendentes. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de 

Sá, 2014. 168 p. 

COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS - GST0034 

 

Perfil Docente 
Profissional com experência em comunicação empresarial, detentor título de 

bacharel em curso da área de Letras e Humanidades, 

preferencialmente  Stricto sensu, na área de Letras, Comunicação, Gestão ou 

Ciências Humanos ou  Ciências Sociais Aplicada desde que possua 

experiência profissional aderente à disciplina. 
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Contextualização 
A disciplina Comunicação nas empresas trata, primordialmente, do estilo e da 

linguagem do texto empresarial em sua modalidade escrita padrão, expressos, 

por exemplo, na correspondência oficial. Nesse sentido, a Comunicação nas 

empresas se relaciona com os eixos administrativo, humanístico-cultural e 

linguístico. Relaciona-se com o administrativo à medida que busca um diálogo 

com técnicas secretariais e de negociação; o eixo humanístico-cultural, por sua 

vez, é atendido por tangenciar as relações humanas; finalmente, insere-se no 

eixo linguístico por ter como base a Língua Portuguesa. Uma vez alcançados 

os objetivos colimados por essa disciplina (arrolados nos itens 16 e 17 deste 

Plano de Ensino), os estudantes estarão de acordo com a missão dos Cursos 

no que se refere à formação comunicativa. A disciplina será ministrada em 

modalidade à distância e contará com o apoio de recursos virtuais os mais 

diversos. Como disciplina online, oferece, em sua própria concepção, a 

docentes e discentes as alternativas didático-pedagógicas da utilização da 

informática e de outras vias de informação, como instrumental indispensável à 

construção e sedimentação do aprendizado. Na era digital, transitamos da 

transmissão para a interatividade, portanto as aulas devem ser dialogadas e 

dinâmicas, ou seja, conta-se com a participação efetiva do aluno e do professor 

em todo o processo desse novo paradigma comunicacional. Com o fito de 

exemplificar a inserção da disciplina na realidade do exercício das profissões, 

também são utilizadas situações do cotidiano das empresas, apresentados no 

ambiente da webaula. No tocante aos pressupostos e aos princípios 

pedagógicos do projeto político-pedagógico (doravante PPP) dos Cursos em 

apreço, a disciplina de Comunicação nas empresas contribui para a formação 

de atitudes reflexivas sobre o caráter epilinguístico da língua materna aplicada 

ao texto empresarial. Destarte, ao final das aulas da presente disciplina, 

pretender-se-á que seus egressos alcancem os seguintes objetivos (dentre 

outros) listados nos PPPs dos Cursos: que atuem com competência técnica em 

seu desempenho profissional e que se comuniquem com desenvoltura na 

língua materna, mormente na modalidade escrita padrão. Essa disciplina 

favorece o aprimoramento das seguintes competências e habilidades contidas 

nos PPPs dos Cursos: uso profissional de conhecimentos avançados da língua 

materna; domínio de princípios lingüísticos que informam eficaz sistema de 

comunicação; adoção de métodos de ensino que envolvam práticas de 

ação/reflexão/ação; processos de investigação do conhecimento interativo e 

intertextual, que ultrapassem a dinâmica da transmissão de conteúdos lineares 

e seqüenciais, apenas. Por fim, quanto aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) de língua portuguesa, a disciplina Comunicação nas empresas ratifica 

a necessidade de os estudantes alcançarem a participação plena no mundo 

letrado por meio de: expansão do uso da linguagem em instâncias privadas e 

sua utilização com eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra 
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e produzir textos ? tanto orais como escritos ? coerentes, coesos, adequados a 

seus destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados; 

utilização do registro mais formal da variedade linguística valorizada 

socialmente, sabendo adequá-la às circunstâncias de situação comunicativa de 

que participam; compreensão de textos orais e escritos com os quais se 

defrontam em diferentes situações de participação social, interpretando-os 

corretamente e inferindo as intenções de quem os produz; valorização da 

leitura como fonte de informação, sendo capazes de recorrer aos materiais 

escritos em função de diferentes objetivos; e do uso da linguagem para 

melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capazes de expressar 

seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, 

interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário. 

Nesse sentido, procurou-se organizar o conteúdo da disciplina em quatro 

unidades: Estilo e linguagem do texto empresarial; Aspectos de modalidade; 

Vícios de linguagem e Produção textual, respectivamente, conforme se 

apresenta com mais propriedade no item 18 deste Plano de Ensino. Portanto, 

todas essas informações levarão os profissionais das áreas em que a disciplina 

será implementada ao desempenho mais bem estruturado dentro das 

empresas em que venham a trabalhar, sejam elas públicas ou privadas. Isso 

representa expansão da possibilidade de empregabilidade dos egressos nos 

campos de trabalho específicos. OBS.: Atitude epilinguística diz respeito às 

ações reflexivas da, na e para a linguagem. As regras gramaticais, por 

exemplo, são concluídas depois de comparações reflexivas com base em 

frases onde se queira observar determinado conteúdo gramatical. A atitude 

epilinguística difere da metalinguística pelo fato de esta se interessar 

basicamente em nomear os fatos gramaticais enquanto aquela busca uma 

compreensão mais ampla do fenômeno.  

Ementa 
Estilo e linguagem do moderno texto empresarial. Coesão e coerência. 

Pontuação. Estrutura do parágrafo. Correção de principais tipos de vícios de 

linguagem.  

Objetivos Gerais 
1. Ler, interpretar e produzir textos no contexto empresarial, observando 

coesão e coerência. 2. Reconhecer os processos linguísticos que contribuem 

para eficiência, eficácia e efetividade na empresa. 

 

Objetivos Específicos 
1. Reconhecer o parágrafo como uma unidade de composição. 2. Utilizar 

corretamente os sinais de pontuação. 3. Reconhecer os processos de parataxe 

e hipotaxe. 4. Interpretar diferentes tipos de texto. 5. Identificar vícios de 

linguagem. 6. Elaborar textos em linguagem empresarial. 

Conteúdos 
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Unidade 1  Estilo e linguagem do texto empresarial. 1.1. Eficácia na produção 

textual; 1.2. Eficiência no desempenho linguístico; 1.3. Efetividade na 

manutenção dos processos comunicativos; 1.4. Desenvolvimento de 

estratégias de comunicação empresarial: 1.4.1. como definir uma estratégia 

organizacional eficiente; 1.4.2. analisando o público-alvo; 1.4.3. transmitindo 

adequadamente as mensagens; 1.4.4. respostas do público-alvo. Unidade 2  

Produção textual. 2.1. Coesão e coerência; 2.1.1. conceituação; 2.1.2. recursos 

coesivos; 2.1.3. re-escritura de textos. 2.2. Tipos de leitura; 2.3. Processos de 

desenvolvimento do parágrafo; 2.4. A argumentação. Unidade 3  Aspectos de 

modalidade. 3.1. Emprego do acento indicador de crase e colocação 

pronominal; 3.2. Relação entre pontuação e funções sintáticas / processos 

sintáticos. Unidade 4 ? Vícios de linguagem. 4.1. Principais dificuldades 

ortográficas: 4.1.1. homônimos e parônimos. 4.2. Principais dificuldades 

sintáticas: 4.2.1. pleonasmo; 4.2.2. ambiguidade; 4.2.3. cacofonia; 4.2.4. 

solecismo. Unidade 5 - Estrutura e estética de modalidades de redação 

administrativa. 5.1. A correspondência empresarial: 5.1.1. a carta / e-mail; 

5.1.2. memorando ou comunicação interna; 5.1.3. outros modelos; 5.2. A 

correspondência oficial: 5.2.1. ofício; 5.2.2. memorando oficial; 5.2.3. outros 

modelos. 

 

Procedimentos de Ensino 
Espera-se que o docente da disciplina de Comunicação nas empresas atente a 

necessidade constante de observação das habilidades gerais na relação 

ensino-aprendizagem, a saber: cognitiva, social e emocional. A habilidade 

cognitiva visa à seleção de conteúdos da disciplina, por meio de flexibilização, 

contextualização e aproximação entre teoria e prática; a social propicia o 

contato entre os alunos, estimulando cooperação, autonomia, companheirismo 

e solidariedade para o amadurecimento pessoal e profissional; a emocional, 

por sua vez, é o alicerce das outras habilidades, pois deflagra o clima 

organizacional presente durante o processo de ensino e aprendizagem. Para 

tanto, diversos recursos didáticos serão elencados nos planos de aula e no 

ambiente web para introduzir uma pequena revolução copernicana: ?agora um 

texto móvel, caleidoscópico, gira, dobra-se e desdobra-se à vontade frente ao 

leitor (Cadernos pedagógicos, vol.1  UNESA) Apontam-se, pois, a partir dessa 

reflexão inicial, algumas competências profissionais que emergem nesse 

espaço relativo aos procedimentos de ensino, tendo em vista uma 

apresentação coerente do oficio de professor na Universidade. Para tanto, 

transcrevemos, a seguir, um recorte do modelo proposto por Perrenoud das 

competências de referência docente como linhas de atuação na disciplina de 

Comunicação nas empresas: 1) Organizar e dirigir situações de aprendizagem: 

trabalhar a partir das representações dos alunos; trabalhar a partir dos erros e 

dos obstáculos à aprendizagem; envolver os alunos em atividades de pesquisa, 

em projetos de conhecimento (propostas no ambiente). 2) Administrar a 
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progressão das aprendizagens: conceder e administrar situações-problema 

ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos; adquirir uma visão 

longitudinal dos objetivos do ensino; estabelecer laços com teorias subjacentes 

às atividades de aprendizagem (na modalidade à distância); observar e avaliar 

os alunos em situações de aprendizagem, de acordo com uma abordagem 

formativa; fazer balanços periódicos de competências e tomar decisões de 

progressão. 3) Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação: 

administrar a heterogeneidade no âmbito de uma turma; abrir, ampliar a gestão 

de classe para um espaço (virtual) mais vasto; desenvolver a cooperação entre 

os alunos em certas formas simples de ensino mútuo (fóruns, por exemplo). 4) 

Envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho: suscitar o desejo 

de aprender, explicitar a relação com o saber, o sentido do trabalho acadêmico 

e desenvolver no aluno a capacidade de auto-avaliação; favorecer a definição 

de um projeto pessoal do aluno. 5) Utilizar novas tecnologias: utilizar editores 

de textos; explorar as potencialidades didáticas dos programas em relação aos 

objetivos de ensino; comunicar-se à distância por meio da telemática; utilizar as 

ferramentas multimídias do ensino (à distância sugeridos na webaula). 6) 

Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão: lutar contra os 

preconceitos e as discriminações sexuais, étnicas e sociais; analisar a relação 

pedagógica, a autoridade, a comunicação em aula. 7) Administrar sua própria 

formação contínua: saber explicitar as próprias práticas; estabelecer seu 

próprio balanço de competências e seu programa pessoal de formação 

contínua; Ao especificar-se, no entanto, as intervenções do professor de 

Língua Portuguesa, em uma disciplina como Comunicação nas empresas, 

espera-se que seja assegurado aos alunos um espaço de tempo e 

instrumentos necessários para o favorecimento, o estímulo e a realização de 

simulações, quer na área da linguagem escrita, ou ainda, no campo da análise 

linguística, de forma ponderada e cooperativamente organizada; seja 

favorecido o contato dos alunos com diferentes fontes de informações e de 

consulta sobre o funcionamento da Língua Portuguesa, utilizando-se da 

documentação sugerida nos planos de aula, sejam eles textos produzidos em 

empresas ou não; sejam desenvolvidas aulas dialogadas e participativas, com 

os diversos recursos disponíveis para cada encontro.  

Recursos 
Redes telemáticas com todas as possibilidades, a saber: banco de dados, e-

mail, lista de discussão, sites (novas tecnologias de informação e comunicação  

NTIC).  

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas 

regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu 

desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua 

participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão). 
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Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

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. 
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Indicação Material Didático 

 

Livro didático: MORAES, Rozangela; Comunicação nas empresas; Rio de 

Janeiro: SESES, 2014. ISBN 978-85-60923-81-6 

 

FARMACOLOGIA - SDE0092 

 

Perfil Docente 
Preferencialmente médico, fisioterapeuta, biólogo, enfermeiro ou farmacêutico 

egresso de curso de pós-graduação strictu-senso, com produção acadêmica 

nos últimos três anos, na grande área de farmacologia, bioquímica. profissional 

da saúde egresso de pós-graduação strictu-senso, com produção acadêmica 

nos últimos três anos, na grande área de farmacologia, bioquímica. 

 

Contextualização 
A farmacologia estuda os medicamentos utilizados na prevenção, diagnóstico e 

tratamento das doenças. O fisioterapeuta deve entender como se divide a 

farmacologia, como o organismo interfere na eficiência dos esquemas 

posológicos e como a farmacologia atua sobre os sistemas biológicos, segundo 

seus mecanismos de ação, facilitando e/ou acelerando o processo de 

reabilitação.  

 

Ementa 
Introdução ao estudo da Farmacologia: Importância e divisão. 

Farmacocinetica: Absorção, Distribuição e Eliminação. Vias de administração. 

Fatores que alteram a ação de Farmacos. Biodisponibilidade e Bioequivalencia. 

Farmacologia Molecular: receptores farmacológicos, segundos mensageiros. 

Farmacodinâmica: Interação fármaco-receptor. Introdução a Farmacologia do 

Sistema Nervoso Autonômico. Farmacologia da Dor e Inflamação, 

Farmacologia Cardiovascular, Farmacologia Respiratória, Farmacologia 

Dermatológica. Farmacologia do Sistema Nervoso Central.  

 

Objetivos Gerais 
Estudar os medicamentos sob todos os aspectos, desde a fonte, a absorção, o 

destino no organismo. Entender o mecanismo de ação até os seus efeitos, 

reunindo conhecimentos básicos sobre as substâncias utilizadas e associando 
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aos efeitos do tratamento eletrotermofototerapêutico e cinesiterapêutico para 

modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estados patológicos. 

 

Objetivos Específicos 
1.   Conhecer os conceitos farmacológicos, termos mais utilizados, 

diferenças entre farmacocinética e farmacodinâmica; 

2.   Conhecer a importância da absorção dos medicamentos, entender as 

características que o fármaco dever ter para chegar ao sítio de ação; 

3.   Entender as vias de administração e suas específicas utilidades; 

4.  Compreender os fatores que influenciam a chegada e saída dos 

fármacos nos tecidos e sua excreção, assim como seus mecanismos de 

ação; 

5.   Identificar e entender os efeitos adversos e tóxicos de diferentes classes 

de fármacos; 

6.   Entender a importância da farmacologia do SNA e do SNC para o 

tratamento de doenças. 

7.   Compreender a farmacoterapia da inflamação, doenças respiratórias, 

cardiovasculares e dermatológicas. 

8. Refletir criticamente sobre a influência dos medicamentos na 

recuperação do paciente,  

facilitando sua interação com os profissionais de saúde envolvidos no 

tratamento. 

 

Conteúdos 
Unidade I - INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA 

1.1 - Histórico:  

1.2 - Conceitos 

1.3 - Ação da Farmacologia 

Unidade II - FARMACOCINÉTICA. 

2.1 -  Dinâmica da Absorção 

2.2 - Vias de Administração 

2.3 - Metabolismos de fármacos 

2.4 - Eliminação de fármacos 

2.5 - Noções de biodisponibilidade e bioequivalência 

Unidade III - FARMACODINÂMICA 

3.1 - Alvos Bioquímicos dos fármacos 

3.2 - Tipos de receptores 

3.3 - Interações do fármaco com o receptor 

Unidade IV - INTRODUÇÃO DA FARMACOLOGIA DO SNA E MOTOR 

SOMÁTICO 

4.1 - Anatomo-fisiologia do SNA 

4.2 - Neurotransmissão do SNA  
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4.3 - Receptores colinérgicos e adrenérgicos 

4.4 - Efeitos fisiológicos 

Unidade V - FÁRMACOS DE AÇÃO PARASSIMPÁTICA 

5.1 - Colinomiméticos; 

5.2 - Anticolinesterásicos; 

5.3 - Antagonistas muscarínicos, bloqueadores neuromusculares e bloqueadores 

ganglionares 

5.4 - Casos Clínicos farmacológicos 

Unidade VI - FÁRMACOS DE AÇÃO SIMPÁTICA 

6.1 - Simpáticomiméticos; 

6.2 - Simpaticolíticos de ação direta e indireta; 

6.3 - Casos Clínicos farmacológicos 

Unidade VII - MEDICAMENTOS DE AÇÃO NA DOR E PROCESSO 

INFLAMATÓRIO 

7.1 - AINES (Fonoforese, Eletroforese) 

7.2 - Glicocorticóides 

7.3 - Anestésicos Locais 

Unidade VIII - MEDICAMENTOS DE AÇÃO NO SISTEMA RESPIRATORIO 

8.1 - Antitussígenos 

8.2 - Descongestionantes 

8.3 - Mucolíticos e expectorantes 

8.4 - Broncodilatadores 

Unidade IX - MEDICAMENTOS DE AÇÃO NO SISTEMA CARDIOVASCULAR 

9.1 - Antiarritmicos 

9.2 - Farmacologia Anti-hipertensiva 

9.3 -  Cardiotônicos 

9.4 - Anticoagulante, Trombolíticos e Antiplaquetários 

Unidade X - MEDICAMENTOS DE AÇÃO DERMATOLÓGICA 

10.1 - Antifungicos 

10.2 - Fármacos que afetam a pigmentação 

10.3 - Ácido Retinóico e Peróxido de Benzoila 

Unidade IX - MEDICAMENTOS DE AÇÃO NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

11.1 - Relaxantes Musculares 

11.2 - Farmacologia no Mal de Parkinson e nos Distúrbios do movimento 

11.3 - Fármacos Antiepilépticos 

 

 

Procedimentos de Ensino 
Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o 

conhecimento é exposto ao aluno de acordo com um desenho didático 

planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da 

disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo 

contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, 
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leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos 

de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores 

virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o 

conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 

envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente 

organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas 

de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de 

mensagem, anotações etc.). 

 

Recursos 
Quadro branco, multimídia e possibilidade de demonstrações práticas. 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o 

aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, 

AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de 

discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

 

Bibliografia Básica 

RANG, H. P. et al. Farmacologia. 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. 
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Rosin, Ana Claudia. Farmacologia. Rio de Janeiro: Editora Universidade 

Estácio de Sá, 2015.- 

 

 

Bibliografia Complementar 
FUCHS, Flavio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica: 
fundamentos da terapêutica racional. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012.. 1260 p 
 

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.  

SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2010. 1325 p. 

STERN, Arnold. Farmacologia: perguntas e respostas: revisão de conhecimentos. 9. 

ed. São Paulo, 1999. 

 

 

 

Indicação Material Didático 

Rosin, Ana Claudia. Farmacologia. Rio de Janeiro: Editora Universidade 

Estácio de Sá, 2015.- 

 

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL - SDE0100 

 

Perfil Docente 
O docente deverá ser fisioterapeuta, egresso de curso de pós-graduação na 

área de neurologia e com experiência na docência de nível superior de ensino 

Contextualização 
Em atendimento as diretrizes curriculares, e ao reconhecimento da 

especialidade em fisioterapia neurofuncional, a disciplina de fisioterapia 

neurofuncional atende a formação generalista do fisioterapeuta através de sua 

carga téorico-prática e da atividade supervisionada promovida em campo, 

através de atividades estruturadas propostas na sua ementa. 
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Ementa 
Semiologia neurológica; diagnóstico funcional, elaboração dos objetivos e do 

tratamento fisioterapêutico; principais técnicas de tratamento em fisioterapia 

neurofuncional; fisioterapia aplicada às disfunções neurológicas traumáticas, 

vasculares e degenerativas  

Objetivos Gerais 
Oferecer aos alunos os conhecimentos necessários visando capacitá-los para a 

elaboração do diagnóstico cinético funcional do paciente neurológico, para a 

elaboração de objetivos de tratamento e para a confecção do plano de 

tratamento fisioterapêutico.  

Objetivos Específicos 
Capacitar o aluno para a realização da avaliação fisioterapêutica em pacientes 

neurológicos hospitalizados e ambulatoriais. 

Capacitar o aluno a analisar os resultados da avaliação fisioterapêutica e da 

avaliação funcional em associação com o exame neurológico. 

Capacitar o aluno a reconhecer as principais disfunções cinético-funcionais 

encontradas nos pacientes com seqüelas decorrentes de danos neurológicos. 

Capacitar o aluno a reconhecer o impacto na participação e no nível de 

atividade, dos pacientes neurológicos, decorrentes dos danos causados em 

sistemas e funções corporais. 

Capacitar o aluno a determinar os objetivos de tratamento e a determinar o 

plano de tratamento adequado a cada paciente, baseando-se nas 

necessidades funcionais individuais de seus pacientes.  

Conscientizar o aluno quanto a importância da interdisciplinaridade e a 

diferenciá-la da multidisciplinaridade e transdiciplinaridade. 

 

Conteúdos 
UNIDADE 1: Semiologia Neurológica 

1.1 - Exame neurológico  

1.2 - Avaliação funcional  

1.3 - Diagnóstico neurofuncional, estabelecimento de objetivo e plano de 

tratamento  

UNIDADE 2: Principais Técnicas de Tratamento em Fisioterapia 

Neurofuncional 

2.1 - Facilitação neuromuscular proprioceptiva  
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2.1 - Conceito Bobath  

2.2 - Terapia por restrição e indução do movimento  

2.3 - F.E.S.  

2.4 - Bolas suíças  

2.5 - Treino de marcha com suporte parcial de peso  

2.6 - Biofeedback  

UNIDADE 3: Fisioterapia Aplicada às Disfunções Neurológicas 

2.1 - Doenças vasculares encefálicas  

2.2 - Traumatismo Craniano  

2.3 - Lesões medulares  

2.4 - Doenças degenerativas e desmielinizantes  

2.4.1 - Parkinsonismo  

2.4.2 - Esclerose múltipla  

2.4.3 - Esclerose lateral amiotrófica  

2.5 - Doenças do sistema nervoso periférico  

2.5.1 - Síndrome de Guillain-Barré  

2.5.2 - Paralisia facial  

2.5.3 - Plexopatias de membro superior  

2.6 - Doença de Machado Joseph  

 

Procedimentos de Ensino 
Aulas teóricas ministradas com recursos áudio-visuais em sala de aula.  

Discussão de casos clínicos concretos em sala de aula estimulando a solução 

dos problemas oferecidos pelos casos clínicos.  

Leitura de artigos científicos relacionados aos temas abordados.  

 

Recursos 
Aulas práticas ministradas em laboratório para treinamento de técnicas de 

tratamento bem como solução de casos-clínicos.  
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Visita a centros de reabilitação neurológica ou acompanhamento de tratamento 

fisioterapêutico de pacientes neurológicos.  

Quadro branco, projetor de mídia (data-show).  

Procedimentos de Avaliação 
O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 

(AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), podendo ou não ser a AV2 e a 

AV3 unificadas, a partir de um banco de questões propostas pelos professores 

da Estácio de todo o Brasil.  

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas 

práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades 

acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades da disciplina. A soma 

de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação 

não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor 

decimal às avaliações. Provas práticas ou outras formas de avaliação que 

contemplem outras atividades acadêmicas de ensino, não poderão ultrapassar 

20% da composição do grau final.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização.  

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina.  

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas 

maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A 

média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.  

2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.  

3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

Mais detalhes: Portaria D.E.nº02, de 18 de novembro de 2009  

 

 

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. 
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Bibliografia Complementar 
DAVIES, P. M.; Hemiplegia. 2 ed. São Paulo: Manole, 2008.  

CAMPBELL, W. W.; DeJong O Exame Neurológico. 6 ed. Guanabara Koogan, 

2007.  

SHUMWAY-COOK, A.; WOOLLACOTT, M. H.; Controle Motor: Teoria e 

aplicações práticas. 2 ed. São Pauo: Manole, 2002.  

FERNANDES, A. C. Reabilitação. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2015. 

 

Indicação Material Didático 

Darcy A. Umphred, Reabilitação Neurológica, editora: Manole, edição: 4, 

ano:2004 

capítulo: Diagnóstico Diferencial Fase 1: Exame Médico para o Terapeuta, nº 

de páginas: 12 

capítulo: Diagnóstico Diferencial Fase 2: Exame e Avaliação das Incapacidades 

e Deficiências, nº de páginas: 14 

capítulo: Traumatismo Crânio-encefálico, nº de páginas: 34 

capítulo: Hemiplegia, nº de páginas: 52 

Total de páginas do material didático: 112 

 

NUTRIÇÃO - SDE0132 

 

Perfil Docente 
O docente deve obrigatoriamente: 

- Ter titulação compatível com a disciplina, ou seja, graduação em nutrição, 

especialização em nutrição clínica e é desejável ter mestrado em área com 

aderência à nutrição humana.  

 - Ter experiência de, pelo menos, três anos em docência em nível superior na 

disciplina nutrição. Também é necessário que o professor tenha experiência 

em docência online.  

Contextualização 
A formação de um profissional da área da saúde, especificamente, da 

enfermagem, generalista, humanista, ético, com ampla capacidade crítica e 

reflexiva requer uma elaboração adequada dos planos de ensino das 

disciplinas. Dentro desse contexto, a disciplina Nutrição encontra-se articulada 
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com todas as disciplinas direcionadas à formação profissional, contempladas 

pelo curso de Enfermagem, proporcionando aos discentes, não apenas os 

aspectos básicos em nutrição, mas também temas atuais fundamentados em 

pesquisas científicas e, sobretudo, voltados ao profissional de enfermagem. A 

disciplina está dividida em quatro unidades contextualizadas, iniciando com 

uma fundamentação teórica sobre os princípios da nutrição. A educação 

nutricional no âmbito da saúde coletiva corresponde a segunda unidade da 

disciplina. Através do estudo dessa unidade os discentes serão capazes de  

desenvolver  habilidades e competências que vão desde a avaliação da 

composição dos alimentos até a elaboração de estratégias de intervenção, 

aplicáveis à realidade brasileira, baseadas na Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição, para o controle dos principais distúrbios nutricionais. A nutrição 

clínica para a enfermagem é a terceira unidade e tem como objetivo 

conscientizar os discentes a respeito da importância da triagem nutricional no 

momento da admissão hospitalar e da avaliação completa do estado nutricional 

dos pacientes hospitalizados, além de ressaltar que a eficácia do atendimento 

depende do adequado diagnóstico nutricional e das estratégias de intervenção 

nutricional. Dentro desse contexto, destaca-se o conhecimento sobre as dietas 

hospitalares e a terapia nutricional enteral e parenteral. A dietoterapia nas 

principais doenças crônicas é um ponto forte da unidade. A disciplina é 

encerrada demonstrando a importância da nutrição adequada em todas as 

etapas do ciclo da vida, desde a gestação até o envelhecimento, destacando 

os princípios da saúde da mulher (gestante e nutriz), do lactente, da criança, do 

adolescente, do adulto e do idoso. 

Ementa 

Princípios da nutrição. Educação nutricional em saúde coletiva. Terapia 

nutricional. Cuidado nutricional no ciclo da vida.  

Objetivos Gerais 
Demonstrar a importância da nutrição no ciclo da vida  e na prevenção de 

doenças; 

Evidenciar a importância da terapia nutricional em diversos processos 

patológicos. 

Objetivos Específicos 
Explicar as etapas relacionadas à nutrição humana;  

Evidenciar  a importância de uma alimentação variada na nutrição humana; 

Demonstrar a importância dos macronutrientes no organismo humano; 

Explicar a importância das fibras alimentares na saúde humana; 

Demonstrar a importância dos micronutrientes na hosmeostase corpórea; 
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Ressaltar a  importância da  ingestão hídrica na saúde humana; 

Destacar a importância da educação nutricional na prevenção de doenças e 

manutenção da saúde;  

Demonstrar a importância da avaliação do estado nutricional no manejo do 

paciente hospitalizado; 

Evidenciar a importância do manejo nutricional no prognóstico do paciente 

hospitalizado; 

Evidenciar a importância da terapia nutricional enteral e parenteral na 

recuperação do estado nutricional do paciente hospitalizado; 

Evidenciar a importância da dietoterapia na melhora da qualidade de vida dos 

pacientes portadores de doenças crônicas; 

Destacar a importância da intervenção dietética nas complicações da gestação; 

Demonstrar a importância da nutrição para a manutenção da saúde das 

nutrizes; 

Ressaltar a importância do aleitamento materno; 

Demonstrar a importância da nutrição para a manutenção da saúde das 

crianças e adolescentes e prevenção de doenças no futuro; 

Demonstrar a importância da nutrição no processo de envelhecimento. 

Conteúdos 

UNIDADE 1 - PRINCÍPIOS DA NUTRIÇÃO   

1.1 Introdução à ciência dos alimentos  

1.1.1       Comportamento alimentar: sabemos nos alimentar adequadamente? 

Como escolher e preparar os alimentos?  

1.1.2       Hábitos alimentares, crenças e tabus alimentares  

1.1.3       Etapas relacionadas à nutrição humana: do alimento à célula 

1.2       Composição dos alimentos: a bioquímica nutricional e dos alimentos  

1.2.1       Alimentos, metabolismo e biodisponibilidade dos nutrientes no 

Organismo humano   

 1.2.2       Água e equilíbrio hídrico no organismo humano  

 UNIDADE 2 - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM SAÚDE COLETIVA  
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 2.1 Teorias e os novos paradigmas educacionais em saúde e nutrição  

 2.2 A política de saúde no Brasil  

 2.2.1 A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN): Ações, Projetos e 

Programas de Alimentação e Nutrição  

 2.3 Epidemiologia dos principais distúrbios nutricionais (desnutrição protéico-

energética, hipovitaminoses, anemias nutricionais)  

 2.4 Instrumentos de educação nutricional  e estratégias de intervenção para o 

controle dos principais distúrbios nutricionais  

 UNIDADE 3 - TERAPIA NUTRICIONAL  

  

3.1 Avaliação do estado nutricional do paciente hospitalizado  

 3.1.1 Avaliação clínica nutricional: dietética, bioquímica e antropométrica 

 3.2 Principais Dietas Hospitalares  

 3.3 Terapia Nutricional Enteral e Parenteral  

 3.4 Dietoterapia nas doenças crônicas 

 3.4.1 Obesidade e síndrome metabólica 

 3.4.2 Doenças Cardiovasculares  

 3.4.3 Diabetes mellitus  

 3.4.4 Doenças do aparelho locomotor   

 3.4.4.1 Osteoporose 

 3.4.4.2 Artrite Reumatóide 

 3.4.4.3 Gota 

 UNIDADE 4 - CUIDADO NUTRICIONAL NO CICLO DA VIDA  

 4.1 Nutrição Materno-infantil: princípios do cuidado nutricional à saúde 
da mulher (gestante e nutriz) e do lactente  

  

4.2 Nutrição na Infância: princípios do cuidado nutricional à saúde da criança  
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 4.3 Nutrição na Adolescência: princípios do cuidado nutricional à saúde do 

adolescente  

 4.4 Nutrição do Adulto e do idoso: princípios do cuidado nutricional à saúde do 

adulto e do idoso  

  

Procedimentos de Ensino 

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o 

conhecimento é exposto ao aluno de acordo com um desenho didático 

planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da 

disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo 

contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, 

leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos 

de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores 

virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o 

conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 

envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente 

organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas 

de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de 

mensagem, anotações etc.). 

  

Recursos 
Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula 

virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML 

etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e 

executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

  

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas 

regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu 

desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua 

participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 
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etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

Bibliografia Básica 
DOVERA, Themis Maria Drech da Silveira. Nutrição aplicada ao curso de 

enfermagem. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

VANNUCCHI, H., MARCHINI, J. S. Nutrição e metabolismo. 1 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

 

Camarneiro, Joyce. Nutrição. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de 

Sá, 2015.  

Bibliografia Complementar 
GIBNEY, M. J. Introdução à Nutrição Humana. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005 

GIBNEY, M. J. Nutrição Clínca. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2007. 

MONTEIRO, J.P., CAMELO, J.S. Nutrição e metabolismo ? caminho da 

nutrição e terapia nutricional: da concepção à adolescência. 1 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

MOREIRA EMÍLIA, A. M., CHIARELLO, PAULA. G. Nutrição e Metabolismo - 

Atenção nutricional - Abordagem Dietoterápica em adultos. 1 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

SHILS, M. E. et al. Nutrição Moderna na saúde e na doença. 10a ed. São 

Paulo: Manole, 2009. 

Indicação Material Didático 

Camarneiro, Joyce. Nutrição. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de 

Sá, 2015. 
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PSICOLOGIA DA SAÚDE - SDE0160 

 

Perfil Docente 
Formação em psicologia. Pós-graduação latu ou strictu sensu. Com experiêcia 

prática na área de psicologia na saúde. 

Contextualização 
A disciplina abarca as principais contribuições da psicologia para a boa prática 

profissional dos que trabalham na área da saúde. 

Enfatiza a compreensão da saúde como equilíbrio biopsicossocial e a visão 

holística do ser humano como um sujeito psicossomático. 

Visa a reflexão sobre a importância do trabalho em equipe como uma maneira 

dos profissionais oferecerem, uns aos outros, de maneira saudável,  suporte 

para a prática do dia a dia profissional, suavisando, assim o o desenrolar da 

rotina de trabalho. 

Ementa 
Introdução à psicologia da saúde. O conceito de saúde segundo a O.M.S. 

Psicossomática. Transtornos psicológicos. Relacionamento profissional. 

Objetivos Gerais 
Apresentar a Psicologia como uma das ciências que compõem  a área da 

saúde; 

Conhecer as teorias Psicossomática, dos Transtornos psicológicos, do 

Relacionamento profissional e suas relações/implicações com a área da 

saúde.  

Objetivos Específicos 
Compreender o conceito de saúde como equilíbrio biopsicossocial. 

Identificar alguns transtornos psicológicos mais comuns. 

Compreender a importância do trabalho em equipe interdisciplinar, para o bom 

andamento do atendimento na área da saúde. 

 

Conteúdos 
UNID.I - INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA DA SAÚDE 

1.1 - O que é psicologia 

1.1.1- A subjetividade como objeto de estudos da psicologia 

1.2 - O conceito de saúde segundo a O.M.S. 
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1.2.1 - O conceito de saúde como qualidade subjetiva de vida 

1.3 - O conceito de adoecimento psíquico 

  

UNID. II - PSICOSSOMÁTICA 

2.1 - A dicotomia mente/corpo e sua repercussão na prática do profissional de 

saúde 

2.2 - O conceito de psicossomática 

2.3 - O humano como sujeito psicossomático: uma visão holística da saúde e 

suas implicações práticas 

UNID. III - TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS 

3.1 - Estresse: definição conceitual e implicações na saúde 

3.2 - Transtornos de ansiedade 

3.2.1 - Ansiedade generalizada 

3.2.2 - Síndrome do pânico 

3.2.3 - Transtorno obsessivo-compulsivo 

UNID. IV - RELACIONAMENTO PROFISSIONAL 

4.1 - Relação profissional/cliente 

4.2 - O trabalho em equipe 

4.3 - Interface com outros saberes da área da saúde: o desafio do trabalho 

multidisciplinar e interdisciplinar 

Procedimentos de Ensino 
Aulas teóricas expositivas. 

Apresentação de trabalhos de temas pesquisados no ambiente virtual de 

trabalho. 

 

Discussões em grupo, leitura de textos e exercícios através de fóruns temáticos 

de discussão. 

Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além 

dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos 

pertinentes ao assunto e links orientados. 
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Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o 

conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, visando a construção coletiva do conhecimento.  

Cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas 

outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual 

(chat, central de mensagem, anotações etc.). 

Recursos 
Para estudo: disponibilidade de texto, site de respectivos conteúdos online 

disponibilizados. 

Para interatividade: fórum de discussão. 

Disponibilidade de laboratórios de informática e computadores para estudo 

discente. 

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula 

virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML 

etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e 

executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas 

regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu 

desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua 

participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

Bibliografia Básica 
GRIGOLLI, Bruna, F.  Psicologia da Saúde. Rio de Janeiro: SESES, 2015.  

MYERS,David G. Psicologia. 7ed. LTC, 2006 
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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: Makron 

MELLO-FILHO et al. Psicossomática Hoje. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010 

STRAUB, Richard.O. Psicologia da saúde. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

 

Indicação Material Didático 

GRIGOLLI, Bruna, F. Psicologia da Saúde. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 

SOCORROS E URGÊNCIAS EM ATIVIDADES FÍSICAS - SDE0179 

 

Perfil Docente 
O docente deverá ser Profissional de Educação Física, com habilitação 

profissional tanto para a intervenção formal (Licenciatura) quanto para a não 

formal (Bacharelado) em Educação Física e, com Pós-Graduação, 

preferencialmente em Educação Física e Stricto Sensu (Mestrado). Deverá 

dominar os conhecimentos pertinentes à Anatomia Humana, Biomecânica, 

Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício, por serem pré-requisitos a esta 

disciplina. Assim como possuir domínio técnico, teórico e prático em relação ao 

atendimento de urgência e emergência clínico-traumático no ambiente pré-

hospitalar.  

Contextualização 
Esta Disciplina de Socorros e Urgências em Atividades Físicas, que se 

encontra imbricado dentro do Currículo do Curso de Educação Física, sugere 

possuir o papel transformador e reflexivo sobre o indivíduo (cidadão) e sobre o 

grupo ao qual ele pertence (comunidade), incorporando um perfil reflexivo na 

intenção de superar e nos trazer a contribuição das noções básicas que são 

contempladas dentro do atendimento clínico-traumático de urgência e 

emergência para as Atividades Físico-Desportivas, assim como dentro da 

prática de suas modalidades desportivas específicas, colocando o discente em 

contato direto através de uma ação-reflexão teórico-prática embasado nos 

atuais protocolos internacionais de atendimento pré-hospitalar, com o intuito de 

fomentar efetivamente para a formação acadêmica discente e o nosso 
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compromisso com a formação diferenciada, permitindo ao nosso discente e 

futuro profissional vivenciar as mais prováveis experiências teórico-práticas 

relacionadas ao atendimento de emergência que esta disciplina oferece.  

Ementa 
Definição de atendimento de emergência / aspectos legais (jurídicos) que 

envolvem o ato do socorrismo / diferenças entre socorro básico e socorro 

avançado / a importância do espírito de solidariedade / significado de evento 

clínico e traumático / etapas básicas do socorrismo / suporte básico de vida em 

cardiologia / reanimação cárdio-pulmonar / hemorragias e estado de choque / 

alterações psico-motoras / epilepsia, síncope e coma/ emergências diabéticas/ 

lesões traumáticas (entorses, luxações, fraturas, estiramentos) / técnicas de 

imobilizações.  

 

Objetivos Gerais 
Capacitar o Discente de Educação Física a estimular os conhecimentos 

básicos em primerios socorros e no atendimento pré-hospitalar, seja de origem 

clínica e/ou traumática em urgência ou emergência. 

 

Objetivos Específicos 
Compreender e analisar situações de urgência e emergência, assim como as 

necessidades do atendimento pré-hospitalar no ambiente físico-desportivo. 

Aplicar as técnicas de proteção e prevenção de acidentes nas atividades físico-

desportivas. Utilizar conhecimentos técnico-científicos nas emergências 

clínicas e traumáticas no ambiente físico-desportivo. Atuar nas situações de 

urgências e emergências no ambiente físico-desportivo, quer seja na escola, no 

clube, na academia, centros de treinamentos, consultórios e clínicas, assim 

como em outras áreas onde haja a prática da atividade física orientada por um 

profissional de Educação Física. Utilizar conhecimentos científicos nas 

emergências clínicas e traumáticas, de forma técnica. Atualizar conhecimentos 

e materiais disponíveis e sua aplicabilidade no atendimento pré-hospitalar e de 

primeiros socorros no ambiente físico-desportivo.  

Conteúdos 
Unidade I - INTRODUÇÃO AO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E AOS 

PRIMEIROS SOCORROS 1.1. Definição de Primeiros Socorros. 1.2. 

Habilidades e Formação do Socorrista. 1.3. Aspectos legais dos Primeiro 

Socorros 1.4. Precauções Universais e gerenciamento do estresse no 

atendimento pré-hospitalar (APH) 1.5. Prevenção e Proteção nos riscos de 

infecções. Unidade II - AVALIAÇÃO DA VÍTIMA NO AMBIENTE PRÉ-

HOSPITALAR (APH) 2.1. Rotina e princípios da avaliação. 2.2. Condução da 

Avaliação primária no Atendimento. 2.3. Condução da Avaliação secundária no 

Atendimento. 2.4. Checagem e Avaliação dos Sinais Vitais. Unidade III - 
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RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR E DEA. 3.1. Parada Respiratória 

(PR). 3.2. Parada Cardiorrespiratória (PCR) 3.3. Ressuscitação 

Cardiopulmonar (RCP) 3.4. CAB da Vida. 3.5. Técnicas de RCP. Respiração de 

salvamento e Compressões torácicas 3.6. Relação Numérica da RCP para com 

1 e 2 socorristas. 3.7. Aplicabilidade da Desfibrilação Externa Automática. 3.8. 

Atendimento Cardiovascular de Emergência. Unidade IV ? HEMORRAGIA E 

CHOQUE 4.1. Hemorragia e seus efeitos no organismo. 4.2. Sinais e sintomas 

no atendimento inicial 4.3. Métodos de controle das hemorragias (hemostasias) 

4.4. Prevenção, controle e atendimento inicial emergencial. 4.5. Estado de 

Choque. Definição. 4.6. Tipos e Classificações de Choque. Unidade V ? 

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS CLÍNICAS 5.1. Alterações Psicomotoras. 5.2. 

Desmaio (lipotimia). Síncope e Coma. 5.3. Hipoglicemia e Hiperglicemia 

(Emergências diabéticas). 5.4. Epilepsia e Crise convulsiva. 5.5. Diagnóstico e 

atendimento inicial de emergência. Unidade VI ? LESÕES TRAUMÁTICAS 

DESPORTIVAS 6.1. Tipos: fraturas, entorse, estiramento, subluxação e 

luxação. 6.2. Mecanismos da lesão e força aplicada. 6.3. Lesões de partes 

moles, musculoesqueléticas, cabeça (TCE e TRM), pescoço, tórax, abdome e 

membros. 6.4. Sinais, sintomas e avaliação inicial. 

 

Procedimentos de Ensino 
Os conteúdos serão apresentados pelo docente através dos recursos áudio 

visuais, leituras de textos e documentos pertinentes à disciplina, despertando 

uma análise crítico-reflexiva sobre os assuntos que serão abordados. Para 

ilustrar a evolução do atendimento aos primeiros socorros dentro das 

atividades físico-desportivas e na Educação Física no mundo e no Brasil, 

poderão ser utilizados filmes ilustrativos em VHS/DVD.  

 

Recursos 
Aulas teóricas expositivas e dialogadas com utilização do quadro branco e de 

materiais áudio visuais, como por exemplo, retroprojetor, datashow, TV, vídeo 

ou DVD. Para as aulas Teóricas (expositivas e dialogadas): recursos 

audiovisuais como quadro branco, retroprojetor, projetor multimídia (data 

show), computador, televisão, aparelho de DVD. Para as aulas Práticas 

(expositivas e dialogadas): podendo ser em sala de aula ou em laboratório com 

a utilização de material descartável do tipo: gaze, atadura de crepon, luva de 

procedimento, esparadrapo, colares cervicais, imobilizadores para membros, 

manequim de ressuscitação cardiopulmonar, desfibrilador externo automático 

para treino.  

 

Procedimentos de Avaliação 
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A avaliação segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o 

aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, 

AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de 

discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

Bibliografia Básica 
NAEMT - National Association of Emergency Medical Technicians. PHTLS. 
Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado: Básico e Avançado. 6.ed. São 
Paulo: Elsevier, 2007. 
 
FELIPPE JÚNIOR, Jose de. Pronto socorro: fisiopatologia, diagnóstico e 
tratamento. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1990. 1294 p. 
 
PIRES, Marco Julio Baccarini; STARLING, Sizenando Vieira. Erazo manual de 
urgências em pronto-socorro. 7. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002. 837 p. 
 

 

Bibliografia Complementar 
MARTINS, Herlon Saraiva [et. al.]; BRANDÃO NETO, Rodrigo Antonio; 
VELASCO, Irineu Tadeu. Medicina de emergência: abordagem prática. 11. 
ed. São Paulo: Manole, 2016. 1509 p. 
 
MARTINS, Silvio; SOUTO, Maria Isabel Dutra. Manual de emergências 
médicas: diagnóstico e tratamento. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Revinter, 
2004. 483 p. 
 

GUIMARÃES, Hélio Penna; LOPES, Renato Delascio; LOPES, Antonio Carlos. 
Tratado de medicina de urgência e emergência pronto-socorro e UTI. São 
Paulo: Atheneu, 2010. 2 v. 
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PETERSON, Lars. Lesões do Esporte: Prevenção e Tratamento. 3. ed. São 
Paulo: Manole, 2007. 
 

HAFEN, B.; KARREN, K.; FRANDSEN, K. Primeiros Socorros para 
Estudantes. 10.ed. Rio de Janeiro: Manole, 2013 
 

HIGA, Elisa Mieko Suemitsu; ATALLAH, Álvaro Nagib. Guia de medicina de 
urgência. 3. ed. São Paulo: Manole, 2013. 905 p 
 

SUASSUNA, V. A. L. et al. Fisioterapia em emergência. Barueri: Manole, 
2016. 
Indicação Material Didático 

Brent Q. Hafen, Kathryn J. Frandsen, Keith J. Karren, Primeiros Socorros 

para Estudantes, editora: Manole, edição: 7, ano:2001 

capítulo: Introdução Ao Atendimento de Emergência e Aos Primeiros Socorros, 

nº de páginas: 13 

capítulo: Avaliação da Vítima, nº de páginas: 18 

capítulo: Sangramento e Choque, nº de páginas: 25 

capítulo: Lesões de Partes Moles, nº de páginas: 15 

capítulo: Lesões Músculo-esqueléticas, nº de páginas: 19 

capítulo: Traumatismo Craniano e Lesões Medulares, nº de páginas: 22 

capítulo: Emergências Diabéticas, nº de páginas: 10 

capítulo: Epilepsia, Tontura e Desmaio, nº de páginas: 13 

capítulo: Suporte Básico à Vida: Ressuscitação Cardiopulmonar, nº de páginas: 

18 

Total de páginas do material didático: 153 

 

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA - SDE0534 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta, egresso de curso de pos-graduação lato ou stricto-sensu em 

Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia Intensiva e/ou Fisioterapia 

Cardiopulmonar. 

 

Contextualização 
Tendo em vista as características contextuais e conjunturais que se configuram 

a profissão do Fisioterapeuta, percebe-se que novos desafios e exigências se 

apresentam aos profissionais, demandando uma formação que contemple um 

trabalho direcionado às disfunções cinético-funcionais do sistema respiratório. 

A aplicabilidade de técnicas de Fisioterapia Respiratória tem se tornado 

fundamental ao paciente pneumopata seja no âmbito ambulatorial e/ou no 
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hospitalar e tem se mostrado uma forte aliada à diminuição da 

morbimortalidade destes pacientes, contribuindo não somente de forma 

curativa, mas  podendo atuar nos níveis de assistência preventiva e de 

promoção da saúde.  

Sendo assim, a disciplina Fisioterapia Respiratória proporciona a formação de 

profissionais capacitados a trabalhar nas disfunções respiratórias em todos os 

níveis de assistência por meio de saberes que contribuam para o crescimento e 

autonomia profissional, estimulando nos discentes o desenvolvimento do 

espírito investigativo e crítico, comprometido com a realidade.  

  

Ementa 
Estrutura do ambulatório e da enfermaria; Infecções Pulmonares; Doenças 

Pulmonares Obstrutivas Crônicas; Asma; Afecções Pleurais; Atelectasia; 

Inaloterapia; Procedimentos Desobstrutivos; Procedimentos Expansivos; 

Procedimentos visando o aumento do tempo expiratório; Procedimentos 

cinesiológicos; Ventilação não Invasiva.  

  

Objetivos Gerais 
- ter embasamento teórico-prático para desenvolver atividades de prevenção e 

intervenção fisioterapêutica em pacientes acometidos de enfermidades do 

sistema respiratório, no âmbito ambulatorial e/ou hospitalar, associando 

conhecimentos morfológicos, fisiológicos e semiológicos à clínica.  

  

Objetivos Específicos 

1. conhecer a estrutura e utensílios de um ambulatório e enfermaria de 
Fisioterapia Respiratória e suas correlações com a atuação do 
fisioterapeuta junto à equipe multiprofissional. 

2. associar princípios básicos da Fisioterapia Respiratória às 
características do paciente enfermo sob o ponto de vista fisiopatológico, 
ventilatório e funcional. 

3. desenvolver conhecimentos específicos a fim de compreender a 
importância das abordagens preventiva e terapêutica nas diversas 
alterações funcionais, com o objetivo de realizar o fisiodiagnóstico e 
programar o tratamento fisioterápico adequado a cada caso. 

  

Conteúdos 
Unidade I - ESTRUTURAS DO AMBULATÓRIO E DA ENFERMARIA 
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1.1 Introdução; Utensílios e dispositivos utilizados no tratamento de pacientes 

pneumopatas. 

Unidade II - AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS 

DISFUNÇÕES RESPIRATÓRIAS. 

2.1 Anamnese 

2.2 Exame Físico 

Unidade III - INFECÇÕES PULMONARES 

2.1 Pneumonias - Definição, classificação, etiopatogenia, quadro clínico, 

diagnóstico, tratamento clínico, avaliação e tratamento fisioterápico. 

2.2 Tuberculose - Definição, etiopatogenia, quadro clínico, diagnóstico, 

tratamento clínico, avaliação e tratamento fisioterápico. 

Unidade IV - DOENÇAS PULMONARES OBSTRUTIVAS CRÔNICAS 

3.1 Bronquite Crônica/Enfisema Pulmonar - Definição, classificação, 

etiopatogenia,  fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico, tratamento clínico, 

avlaiação e tratamento fisioterápico. 

3.2 Bronquiectasia - Definição, classificação, etiopatogenia, quadro clínico, 

diagnóstico, tratamento clínico, avlaiação e tratamento fisioterápico. 

3.3 Fibrose Cística - Definição, classificação, etiopatogenia, quadro clínico, 

diagnóstico, tratamento clínico, avlaiação e tratamento fisioterápico. 

Unidade V- ASMA 

4.1 Definição, classificação, etiopatogenia, quadro clínico, diagnóstico, 

tratamento clínico, avaliação e tratamento fisioterápico. 

Unidade VI - AFECÇÕES PLEURAIS 

5.1 Derrame Pleural - etiopatogenia, quadro clínico, diagnóstico, tratamento 

clínico, avlaição e tratamento  fisioterápico. 

5.2 Pneumotórax - etiopatogenia, quadro clínico, diagnóstico, tratamento 

clínico, avlaiação e tratamento fisioterápico. 

Unidade VII - ATELECTASIA 

6.1- Etiopatogenia, quadro clínico, diagnóstico, tratamento clínico, avaliação e 

tratamento fisioterápico. 

Unidade VIII -  INALOTERAPIA 

7.1-Aerossolterapia 
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7.2- Oxigenoterapia 

Unidade IX- PROCEDIMENTOS DESOBSTRUTIVOS  

8.1 Drenagem postural 

8.2 Técnicas manuais e não manuais 

8.3 Tosse assistida e variantes 

8.4 Aspiração Traqueal 

Unidade X - PROCEDIMENTOS EXPANSIVOS 

9.1-Exercícios respiratórios visando expansibilidade pulmonar 

9.2-Sustentação Máxima da Inspiração (SMI) 

9.2.1-Incentivadores inspiratórios 

Unidade XI - PROCEDIMENTOS VISANDO O AUMENTO DO TEMPO 

EXPIRATÓRIO 

10.1- Técnicas manuais e não manuais 

Unidade XII- PROCEDIMENTOS CINESIOLÓGICOS 

11.1- Condicionamento/fortalecimento muscular respiratório 

Unidade XIII - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA 

12.1 CPAP 

12.2 BiLevel 

  

Procedimentos de Ensino 

O curso se desenvolverá por meio de encontros que incluirão aulas expositivas 
orais com discussões dirigidas e interativas; mostra de vídeos para serem 
discutidos; atividades práticas a serem desenvolvidas no laboratório de 
semiologia e; atividades estruturadas nas clínicas escolas e clínicas 
conveniadas com a instituição de ensino, com a presença de um professor com 
o grupo se discentes nas atividades de campo. 

Leitura e aplicação de dispositivos legais voltados para a resolução de 

problemas constantes dos planos de aula, envolvendo atividades e realização 

de pesquisas. 

  

Recursos 
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Aulas teóricas: Data show, DVD, Televisão, quadro branco 

Aulas práticas: em clínicas-escola, clínicas conveniadas e  laboratório de 

semiologia/semiotécnica equipado com os seguintes materiais: manequins para 

ausculta pulmonar, manovacuômetros, sistemas de vácuo (para aspiração), 

sistema de oxigenoterapia (fluxômetros e válvulas redutoras), cateter, cânulas 

e óculo nasais, máscara de Hudson, sistema de umidificação contínua 

(macronebulização) com peças T, micronebulizadores, aerocâmeras, 

aeropuffs,traquéias corrugadas, conectores universais, geradores de fluxo, 

máscaras siliconizadas de CPAP com garras e presilhas, válvulas spring load 

(PEEP), Kits EPAP, ambús, ventiladores mecânicos não invasivos, Peak Flow, 

aparelhos de pressão, martelos reflexológicos, termômetros, estetoscópios, 

algodão, gaze, álcool a 70%, luvas estéreis e de procedimentos, capotes, 

máscaras, ocúlos, autoclave, oxímetros de pulso (não portáteis), monitores 

cardíacos e eletrodos, incentivadores inspiratórios a volume e a fluxo, 

incentivadores expiratórios, aparelhos para fortalecimento muscular respiratório 

(Threshold, Inflex, Pflex),vibradores elétricos, cateteres de aspiração, sistema 

de drenagem torácica, sondas naso-gástricas, sondas oro-gástricas, sondas 

enterais, aparelhos de oscilação oral de alta frequência (Fluter, Shaker), 

coletores de urina, coletores de secreção 

  

Procedimentos de Avaliação 
O processo de avaliação de aprendizagem será composto de três etapas: 

Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), que deverão ser 

realizadas por meio de provas (AV 1, AV2 e AV3) que valerão, no mínimo, 8,0 

(oito) pontos . A valoração de outras atividades acadêmicas de ensino poderá 

ser incluída não podendo ultrapassar 20% da composição do grau final, que 

será de até 10,0 (dez) pontos. 

A AV1 contemplará o conteúdo ministrado da disciplina até a data de sua 

realização, incluindo as atividades estruturadas.  As AV2 e AV3 abrangerão 

todo o conteúdo da disciplina, inclusive o das atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o discente deverá: 

1.   Atingir resultado final, igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as 

duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e 

AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0. 

2.   Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  
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Bibliografia Básica 
 

AZEREDO, Carlos Alberto Caetano. Fisioterapia respiratória moderna. 4. ed. 
ampl. e rev. São Paulo: Manole, 2002. 495 p. 
 

SCANLAN, C.L. Fundamentos da terapia respiratória de Egan. São Paulo: 

Mosby, 2009. 

TARANTINO, A.B. Doenças Pulmonares. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003. 

Bibliografia Complementar 
IRWIN, S. Fisioterapia Cardiopulmonar. 3. ed.São Paulo: Manole, 2003. 
 
ULTRA, R.B. Fisioterapia Intensiva. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2009. 
 
WEST, John B. Fisiologia respiratória: princípios básicos. 8. ed. Porto Alegre: 
ARTMED, 2010. 231 p 
 
SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia respiratória no paciente crítico: rotinas 
clínicas. São Paulo: Manole, 2005;   
 
PRYOR, J.A.;WEBBER,B.A. Fisioterapia para problemas respiratórios e 
cardíacos. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
 
 
SARMENTO, G.J.V. Fisioterapia Hospitalar - Pré e Pós-operatórios. São 
Paulo: Manole, 2008 
 
Indicação Material Didático 
Barbara A. Webber; Jennifer A. Pryor, Fisioterapia para Problemas 
Respiratórios e Cardíacos, editora: Guanabara Koogan, edição: 2, ano:2002 
capítulo: Técnicas Fisioterápicas, nº de páginas: 54 
 
Sérgio Saldanha Menna Barreto, Pneumologia, editora: Artmed, edição: 1, 
ano:2009 
capítulo: Capítulo 12 - Pneumonia Adquirida na Comunidade em Adultos 
Imunocompetentes, nº de páginas: 27 
capítulo: Capítulo 13 - Asma, nº de páginas: 19 
capítulo: Capítulo 15 - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, nº de páginas: 14 
capítulo: Capítulo 16 - Tuberculose, nº de páginas: 16 
capítulo: Capítulo 25 - Derrame Pleural, nº de páginas: 15 
capítulo: Capítulo 26 - Pneumotórax, nº de páginas: 14 
Total de páginas do material didático: 159 
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TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOTERAPIA - SDE0536 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta com pós-graduação stricto-sensu em Fisioterapia ou áreas afins, 

preferencialmente com experiência acadêmica e clínica. 

Contextualização 
O aluno do curso de Fisioterapia no sexto período já possui uma base 

consistente para a discussão da Fisioterapia baseada em evidências e a 

importância da pesquisa em Fisioterapia. Como ele deve, ao final do curso, 

gerar um trabalho de conclusão de curso, torna-se interessante uma discussão 

acerca de tópicos principais, como ciência, bioestatística e epidemiologia, 

interpretação de artigos científicos etc. 

Ementa 

Pesquisa em Fisioterapia: uma Visão Geral; Saúde e Fisioterapia Baseada em 

Evidências; Pesquisa Clínica; Noções de Bioestatística; Delineamento de 

Estudos Clínicos; Noções de Epidemiologia Clínica; Como Identificar um Bom 

Artigo Científico; Pensando o Trabalho de Conclusão de Curso 

Objetivos Gerais 
4. Entender a importância da pesquisa e do conceito de saúde baseada em 

evidência para a Fisioterapia;  
5. Compreender a importância de conceitos estatísticos e epidemiológicos 

para o desenvolvimento científico da profissão;  
6. Obter as competências necessárias para iniciar uma reflexão sobre o 

tema que será desenvolvido no trabalho de conclusão de curso na 
graduação em Fisioterapia. 

 

 

Objetivos Específicos 

16. Compreender a importância da pesquisa em Fisioterapia; 
17. Entender o que é a Fisioterapia baseada em evidências; 
18. Entender o que é pesquisa clínica; 
19. Compreender os conceitos básicos em Bioestatística aplicada à 

Fisioterapia; 
20. Entender como se delineia os principais estudos clínicos; 
21. Compreender os principais conceitos em epidemiologia clínica; 
22. Aprender como se identifica um bom artigo científico; 
23. Refletir sobre possibilidades de temas e delimitações de tema para o 

trabalho de conclusão de curso. 

Conteúdos 



331 
 

Unidade I - Pesquisa em Fisioterapia 

Importância para a pesquisa em Fisioterapia 

Saúde e Fisioterapia Baseada em Evidências 

Pesquisa Clínica 

Unidade II - Noções de Bioestatística 

Interpretação de gráficos 

Estatística descritiva 

Noções de probabilidade 

Estatistica inferencial 

Unidade III - Delineamento de Estudos Clínicos 

Estudos descritivos e analíticos 

Vieses na ciência 

Unidade IV - Noções de Epidemiologia Clínica 

Noções de epidemiologia clínica 

Relação saúde x doença 

Causalidade em epidemiologia 

Principais medidas de associação 

Unidade V - Como Identificar um Bom Artigo Científico 

Unidade VI - Pensando o Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Procedimentos de Ensino 
Educação à distância (EAD). Debates em fóruns. Ferramentas do ambiente 

online. 

Recursos 
Aulas online; 

Atividades propostas; 

Estudos dirigidos; 

Fóruns de discussão; 

Exercícios ao final da aula. 

 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o 

aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, 

AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de 

discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 
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A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

 

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. 

 

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. 

 

Indicação Material Didático 

Pereira, Maurício Gomes, Epidemiologia - Teoria e Prática, editora: 

Guanabara Koogan, edição: 1, ano:1995 

capítulo: Métodos Empregados em Epidemiologia, nº de páginas: 20 

capítulo: Etapas de Uma Investigação, nº de páginas: 19 

capítulo: Interpretação da Relação Causal, nº de páginas: 21 

Triola, Introdução à Estatística, editora: LTC, edição: 11, ano:2013 

capítulo: Resumos e Gráficos de Dados, nº de páginas: 32 

capítulo: Estimativas e Tamanhos Amostrais, nº de páginas: 50 

Total de páginas do material didático: 142 
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FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR - SDE0098 

 

Perfil Docente 

Fisioterapeuta pós-graduado em fisioterapia cardiofuncional, UTI, fisioterapia 

respiratória, engenharia biomédica, clínica médica, pneumologia. 

O docente deverá comprovar experiência clínica em campo nas áreas 

supracitadas. 

 

Contextualização 
Tendo em vista a necessidade do conhecimento dos princípios que norteiam a 

avaliação da condição física, a prescrição, a supervisão e o acompanhamento 

de programas preventivos e de reabilitação cardiovascular, em suas diferentes 

fases hospitalar, ambulatorial e comunitário, nesta disciplina serão estudados 

as principais doenças cardiovasculares e seus específicos programas de 

reabilitação cardíaca. 

 

Ementa 
Aspectos Epidemiológicos da Doença Cardiovascular; Métodos Diagnósticos; 

Prescrição do Exercício para a Reabilitação Cardíaca; Arritmias; Cardiopatia 

Isquêmica; Doenças Hipertensivas; Valvopatias. 

Objetivos Gerais 
Proporcionar aos discentes, conhecimento teórico-prático para que possa 

identificar, através da semiologia, as principais patologias que acometem o 

sistema cardiovascular, desenvolver atividades de prevenção e intervenção 

fisioterapêutica em pacientes acometidos de enfermidades do sistema 

cardiovascular, no ambiente ambulatorial e/ou hospitalar. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar e relacionar os fatores de risco para a doença coronariana 
com sua prevenção;  

2. Diferenciar as diferentes alterações cardiovasculares através dos 
devidos métodos diagnósticos;  

3. Prescrever o exercício físico na reabilitação cardíaca;  
4. Reabilitar precocemente o paciente infartado;  
5. Traçar programas de reabilitação cardíaca na comunidade.  

 

PERÍODO 7: 
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Conteúdos 
UNIDADE I - ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA DOENÇA 

CARDIOVASCULAR 

1.1  Fatores de risco coronariano 

1.2  Dislipidemias 

1.3  Fumo 

1.4  Síndrome metabólica / Diabetes mellitus 

1.5  Prevenção primária e secundária 

1.6  Atividade física 

  

UNIDADE II - MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

2.1 Verificação da pressão arterial sistêmica  

2.2 Exame de imagem cardiovascular 

2.3 Noções de eletrocardiograma e do Holter 

2.4 Análise da função ventricular esquerda 

2.5 Monitorização ambulatorial da pressão arterial - MAPA 

2.6 Teste ergométrico 

  

UNIDADE III - PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO PARA A REABILITAÇÃO 

CARDÍACA 

3.1 Respostas cardiovasculares, respiratórias, metabólicas e endócrinas ao 

treinamento físico aeróbico e resistido 

3.2 Reabilitação cardíaca no paciente internado - fase I 

3.3 Reabilitação cardíaca pós-alta hospitalar - fase II 

3.4 Programa de reabilitação cardíaca na comunidade - fase III e IV 

  

UNIDADE VI - ARRITMIAS 

4.1 Eletrofisiologia cardíaca básica 

4.2 Fibrilação atrial 
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4.3 Morte súbita 

4.4 Marcapasso 

  

UNIDADE V - CARDIOPATIAS ISQUÊMICAS 

5.1 Aterogênese 

5.2 Fisiopatologia da isquemia miocárdica 

5.3 Síndromes isquêmicas agudas 

   5.3.1 Angina instável 

   5.3.2 Infarto agudo do miocárdio 

5.4 Síndromes isquêmicas crônicas 

   5.4.1 Angina estável 

   5.4.2 Doença coronariana não-obstrutiva 

5.5 Revascularização do miocárdio 

5.6 Reabilitação precoce no paciente infartado 

  

UNIDADE VI - DOENÇAS HIPERTENSIVAS 

6.1 Hipertensão arterial sistêmica 

6.2 Hipertrofia ventricular esquerda 

6.3 Cardiomiopatias 

6.4 Fisioterapia nas doenças hipertensivas 

  

UNIDADE VII - VALVOPATIAS 

7.1 Aspectos cirúrgicos 

7.2 Insuficiência cardíaca 

7.3 Valvopatias isoladas e associadas 

7.4 Reabilitação cardiovascular na insuficiência cardíaca e valvopatias 
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Procedimentos de Ensino 
A disciplina se desenvolverá por meio de aulas expositivas orais com 

discussões dirigidas e interativas, mostra de vídeos para serem debatidos em 

sala de aula e atividades práticas a serem desenvolvidas no laboratório de 

semiologia, na clínica escola e no hospital conveniado, com a presença de um 

professor com o grupo de discentes nas atividades de campo. 

Recursos 
Para as aulas teóricas: Quadro branco, computador, material multimídia, data-

show e retroprojetor. 

Para demonstração prática na Unidade III: estetoscópio, tensiômetro, 

frequencímetro, oxímetro de pulso, ergômetros (esteira e/ou bicicleta) e 

espirômetro, alteres e therabands (várias resistências), bastões, bola suíça 

(vários tamanhos). 

Procedimentos de Avaliação 

O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 

(AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 e AV3 unificadas, a 

partir de um banco de questões propostas pelos professores da Estácio de 

todo o Brasil. 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas 

práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades 

acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A 

soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada 

avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido 

atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto 

pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple 

outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% 

da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o 

das atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das 

atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as 

duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, 

AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações. 
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3.    Freqüentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

Mais detalhes: Portaria D.E.nº02, de 18 de novembro de 2009. 

 

Bibliografia Básica 
GOLDMAN, Lee. Cardiologia na clínica geral. Rio de Janeiro: Guabanara 
Koogan, 2000. 494 p. 
 
FARDY, P.S.; FRANKLIN, B.A.; PORCARI, J.P.; VERRILL, D.E. Técnicas de 
Treinamento em Reabilitação Cardíaca. São Paulo: Manole, 2001. 149p. 
 
SARMENTO, George Jerre Vieira Sarmento. Recursos em fisioterapia 
cardiorrespiratória : George Jerre Vieira Sarmento. Barueri: Manole, 2012. 
348p 
 
PRYOR, J.A.; WEBBER, B.A. Fisioterapia para problemas respiratórios e 
cardíacos. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
 

 

Bibliografia Complementar 

BRAUNWALD, Tratado de doenças cardiovasculare. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. 2 v 

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. 

FARDY, P.S.; FRANKLIN, B.A.; PORCARI, J.P.; VERRILL, D.E. Técnicas de 
Treinamento em Reabilitação Cardíaca. São Paulo: Manole, 2001.  
 
POLLOCK, M.L.; SCHMIDT, D.H. Doença Cardíaca e Reabilitação. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2003. 437p 

REGENGA, M.M. Fisioterapia em Cardiologia: da UTI à reabilitação. São 

Paulo: ROCA, 2000. 417p. 

Indicação Material Didático 

Barbara A. Webber; Jennifer A. Pryor, Fisioterapia para Problemas 

Respiratórios e Cardíacos, editora: Guanabara Koogan, edição: 2, ano:2002 

capítulo: Avaliação, nº de páginas: 16 

capítulo: Testes de função cardiopulmonar, nº de páginas: 15 

capítulo: Aspectos interpessoais da assistência: comunicação, orientação e 
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educação na saúde, nº de páginas: 11 

capítulo: Reabilitação cardíaca, nº de páginas: 18 

capítulo: Transplante cardiopulmonar, nº de páginas: 11 

Allen/springhouse, Interpretação do ECG, editora: Guanabara Koogan, 

edição: 5, ano:2012 

capítulo: Parte I - Fundamentos do ECG – Capítulo 1 - Anatomia e fisiologia do 

coração, nº de páginas: 17 

capítulo: Parte I - Fundamentos do ECG – Capítulo 2 - Registro do traçado de 

ritmo, nº de páginas: 16 

capítulo: Parte I - Fundamentos do ECG – Capítulo 3 - Interpretação do traçado 

de ritmo, nº de páginas: 14 

capítulo: Parte II - Reconhecimento das Arritmias – Capítulo 5 - Arritmias 

atriais, nº de páginas: 20 

Total de páginas do material didático: 138 

 

FISIOTERAPIA ESPORTIVA - SDE0102 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta, egresso de curso de pós-graduação em 

fisioterapia desportiva, traumatológica, ortopédica, anatomia, biomecanica, 

fisiologia do exercício, esporte, treinamento, com produção acadêmica nos 

últimos três anos. 

fisioterapeuta pos-graduado na grande área da fisioterapia com vivência 

profissional em agremiações esportivas, clubes de futebol, consultor esportivo 

entre outros. 

 

Contextualização 
A fisioterapia desportiva é uma especialidade da fisioterapia. sua presença na 

matriz curricular  é imprescindível, uma vez que existe hoje na sociedade e nos 

meios esportivos uma massificação do culto ao corpo. neste contexto vem 

ocorrendo uma procura maior da população na pratica de atividades fisicas. no 

atleta de alto nível, cada vez mais a exigencia de resultados tem obrigado os 

atletas cada vez mais a melhorar o seu desempenho, gerando com isso cada 

vez mais lesões. em cima desses dados, o aluno será capaz de entender os 

aspectos do trabalho do profissional fisioterapêuta e sua importância na equipe 

multiciplinar que é uma vertente deste campo de trabalho. 

 

Ementa 
Atuação do fisioterapêuta desportivo junto à equipe multiprofissional em atletas 

de diversas modalidades esportivas. a sua atuação nas mais diversas lesões 



339 
 

que acontecem no meio esportivo tais como: lesões de todo o complexo 

superior e inferior, coluna, cabeça e lesões por sobre cargas. após avaliação e 

diferenciação do tratamento para cada tipo de lesão. 

 

Objetivos Gerais 
Compreender e aplicar os conhecimentos da fisioterapia desportiva, no 

contexto da reabilitação de patologias do esporte em diversas áreas 

(osteomioarticular, neurológica, respiratória, pediátrica e geriátrica, etc.). 

Objetivos Específicos 

o aluno deverá ser capaz de: 

1. Conhecer o surgimento da fisioterapia desportiva e seu papel no 
processo de reabilitação dos atletas, 

2. Conhecer os aspectos do ambiente esportivo e de sua importância para 
torna-lo seguro, 

3. Conhecer práticas privativas do fisioterapeuta, dentro de uma relação 
interdisciplinar e multidisciplinar, 

4. Conceituar os principais recursos fisioterápicos introduzindo as formas 
de aplicação dos mesmos, 

5. Conhecer o processo  recuperação de uma lesão e compreeensão 
profunda da seqüência e da duração das diversas fases da recuperação, 

6. Conhecer os aspectos da patomecância da lesão, 
7. Identificar os objetivos individuais, a curto, médio e a longo prazo do 

programa de reabilitação esportiva, 
8. Saber a tomada de desição para determinar quando o atleta lesado 

poderá voltar para atividade no nível pré-lesão e quando isso deve ser 
discutido com a equipe multiprofissional, 

9. Conseguir trocar de informações com os integrantes da equipe no que 
tange os aspectos psicológico, nutricional e clínico do atleta, 

10. Buscar novos conhecimentos, mostrando que o meio esportivo encontra-
se sempre em evolução. 

 

Conteúdos 
UNIDADE 1: A CONQUISTA DOS OBJETIVOS DA REABILITAÇÃO. 

1.1 Campo de atuação do Fisioterapêuta  desportivo, 

1.2 Considerações para a criação de um programa de reabilitação para  o 

atleta lesionado, 

1.3 compreender e Administrar o processo de recuperação por meio da 

reabilitação, 

1.4 a diferença entre atletas Profissionais, amadores e recreacionais, 
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1.5 Fatores Psicológicos da reabilitação. 

UNIDADE 2: AVALIAÇÃO DO ATLETA 

2.1 O ambiente de treinamento, 

2.2 Material e Vestuário, 

2.3 Avaliação funcional (testes funcionais: Jump test, Holp test e Cross Over). 

UNIDADE 3: Como Utilizar as Modalidades Terapêuticas na Reabilitação 

3.1 Modalidades de calor superficial e de Frio 

3.2 Correntes de Estimulação elétrica 

3.3 Laser de baixa Potencia 

3.4 Compressão Intermitente 

3.5 Massagem no esporte, 

3.6 Tratamento de lesões pela Utilização de Modalidades 

UNIDADE 4: TERAPÊUTICA PARA RESTAURAR A AMPLITUDE DE 

MOVIMENTO E MELHORAR A FLEXIBILIDADE 

4.1 Por que a restauração da amplitude de movimento é primordial para o 

processo de reabilitação? 

4.2 A importancia da flexibilidade para o Atleta, 

4.3 Fatores anatomicos que limitam a flexibilidade, 

4.4 Amplitude de movimento ativo e passivo, 

4.5 Avaliação da amplitude de movimento ativa e passiva, 

4.6 Técnica de alongamento, 

músculos agonistas versus antagonista, 

4.7 Alongamento balístico e estático, 

4.8 Técnica FNP para alongamento, 

4.9 Base neurofisiológica do alongamento 

4.10 O efeito do alongamento sobre as propriedades físicas e mecanicas do 

músculo, 

4.11 A importância do aquecimento antes do alongamento, 
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4.12 a relação entre força e flexibilidade 

4.13 Normas e precauções para o alongamento. 

UNIDADE 5: TERAPÊUTICA PARA  RECUPERAR A FORÇA, 

A RESISTÊNCIA E A POTENCIA MUSCULAR. 

5.1 Definir força, resistência e potencia muscular e discutir sua importância no 

program de reabilitação, 

5.2 Tipos de contração muscular, 

5.3 Fatores que determinam os níveis de força, resistência e potencia 

muscular, 

5.4 Técnicas do treinamento muscular e sua importância na reabilitação, 

5.5 Exercícios isocinéticos e sua importância na reabilitação.] 

UNIDADE 6:COMO  RESTABELECER O CONTROLE NEUROMUSCULAR 

6.1 Definir o que é controle neuromuscular, 

6.2 Fisiologia dos mecanoreceptores, 

6.3 Como restabelecer o controle neuromuscular, 

6.4 Técnicas para extremidade superior e inferior 

UNIDADE 7: TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DAS LESÕES 

MUSCULOTENDÍNEAS. 

7.1  Definição de lesões muscuotendíneas grau I, II e III, 

7.2 Mecanismo de cicatrização de lesões musculotendíneas, 

7.3 quadro clínico das lesões musculotendíneas, 

7.4 Aspectos preventivos das lesões musculotendíneas, 

7.5 Intervenção Fisioterápica nas lesões musculotendíneas, 

7.6 Novas perspectivas de tratamento. 

UNIDADE 8: REABILITAÇÃO DO COMPLEXO SUPERIOR. 

8.1 Reabilitação envolvendo o complexo ombro 

8.2 reabilitação envolvendo Cotovelo, 

8.3 Reabitação envolvendo Punho e Mão. 

UNIDADE 9: REABILITAÇÃO DO COMPLEXO INFERIOR. 
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9.1 Reabilitação envolvento o complexo do Quadril, 

9.2 Reabilitação envolvendo o complexo do joelho, 

9.3 Reabilitação envolvendo o complexo tornozelo e Pé. 

 

Procedimentos de Ensino 
Aplicação de estudo dirigido, questionários, resolução de casos clínicos, oficina 

de leitura apresentação de vídeos, interpretação e discussão de artigos 

científicos. 

Recursos 
Para as aulas teóricas será utilizado: Quadro branco +piloto, projetor de slide, 

Tevelvisão, vídeo cassete, retroprojetor, DVd e Data show. 

aulas práticas:  Laborátório de cinesioterapia ou Clínica escola dependendo da 

necessidade, Maca em sala de  aula para algumas demostrações 

Procedimentos de Avaliação 
O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 

(AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 e AV3 unificadas, a 

partir de um banco de questões propostas pelos professores da Estácio de 

todo o Brasil. 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas 

práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades 

acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A 

soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada 

avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido 

atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto 

pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas, contemple 

outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% 

da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o 

das atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das 

atividades estruturadas 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.   Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as 

duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, 

AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 
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2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

  

 

 

Bibliografia Básica 
ZATSIORSKY, Vladimir M. Biomecânica no esporte: performance do 
desempenho e prevenção de lesão. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
c2004. 519 p. 
  

ANDREWS, R. James, HARRELSON, L. Gray, WILK, E. Kevin. Reabilitação 

Física do Atleta, 3 ed. Rio de Janeiro: editora  Elsevier Ltda., 2005. 

  

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

 

Bibliografia Complementar 
FERNANDES, A. C. et al. Reabilitação. Barueri: Manole, 2015. 
  
PRENTICE, E. Willian, Modalidades Terapêuticas em Medicina Esportiva, 4 ed. 
brasileira, 1 ed brasileira: Editora Manole,2002. 
  
KENNEY, W. Larry; WILMORE, Jack H.; COSTILL, David L.; LAITANO, 
Orlando (Trad.). Fisiologia do esporte e do exercício. 5. ed. São Paulo: 
Manole, 2013. 620 p 
  
VOIGHT,   Michaell L.; HOGENBOO, M.; PRENTICE, Willina E Técnicas de 
exercícios terapêuticos: estratégia de intervenção musculoesquelética. 
Barueri: Manole, 2014. 
 
MAGEE, Davis J. Avaliação musculoesquelética. 5. ed. Barueri: Manole, 
2010. 1224 p 
  

Indicação Material Didático 

Michael L. Voight; William E. Prentice, Técnicas em Reabilitação 

Musculoesquelética, editora: Artmed, edição: 1, ano:2003 

capítulo: Capítulo 3 - Compreensão e conduta no processo de cicatrização 

durante a reabilitação, nº de páginas: 22 

capítulo: Capítulo 5 - Desempenho muscular deficiente: readquirindo a força e 

a resistência muscular, nº de páginas: 13 
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capítulo: Capítulo 7 - Mobilidade deficiente: restauração da amplitude de 

movimento e melhora da flexibilidade, nº de páginas: 8 

capítulo: Capítulo 8 - Controle neuromuscular deficiente: treinamento de 

reativação neuromuscular, nº de páginas: 28 

capítulo: Capítulo 11 - Exercício pliométrico em reabilitação, nº de páginas: 11 

capítulo: Capítulo 12 - Exercícios de cadeia cinética aberta e fechada em 

reabilitação, nº de páginas: 16 

capítulo: Capítulo 18 - Emprego de modalidades terapêuticas em reabilitação, 

nº de páginas: 14 

Moisés Cohen, Guia de Medicina do Esporte, editora: Manole, edição: 1, 

ano:2007 

capítulo: Fisiologia do Esporte - Fisiologia Musculotendínea e Movimento, nº de 

páginas: 40 

Total de páginas do material didático: 152 

 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA CRIANÇA - SDE0105 

 

Perfil Docente 
 Fisioterapeuta, pos graduado em saúde coletiva, pediatria ou áreas afins.  

Se o docente for especialista, seu título deverá ter sido obtido em um curso na 

área  de Pediatria ou Neuropediatria. 

É também esperado que o docente possua produção acadêmica na área nos 

últimos três anos. Atuação clinica em pediatria comprovada de no mínimo 5 

anos. 

Contextualização 
A fisioterapia na Saúde da Criança é uma disciplina teórico-prática cujos 

conteúdos relacionam-se com as patologias que acometem a criança, desde o 

período intra-útero até aos 10 anos de idade.  

Compreende as patologias de ordem genética, desordens neurológicas, 

ambientais, musculoesqueleticas e suas correlações clínicas. 

Ementa 
Desenvolvimento da criança normal e anormal: avaliação e abordagem 

fisioterapêutica; Fisioterapia em Pediatria; RN de alto risco; Alterações 

Neurológicas; Alterações musculoesqueléticas; Alterações Reumatológicas; 

Alterações Genéticas; Avaliação e Atendimento Fisioterapêutico; Assistencia 

nas comorbidades respiratórias em lactentes com sequelas neurologicas ou 

síndromes geneticas.  Recursos e Equipamentos em Pediatria. 

Objetivos Gerais 
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Proporcionar ao aluno o conhecimento das disfunções que acometem a criança 

integrando os conhecimentos teóricos e práticos, para que o aluno possa ter 

uma visão global e critica sobre o crescimento e desenvolvimento da criança e 

seus desvios.  

Proporcionar condições contextualizadas para que o aluno seja capaz de 

realizar  avaliações, reavaliações e alta fisioterapeutica dentro do 

constructo cinético-funcional em fisioterapia pediátrica,  

Compreender e desenvolver condutas preventivas e terapêuticas do 

fisioterapeuta nas alterações funcionais das doenças mais incidentes em 

pediatria. 

Objetivos Específicos 
O aluno deverá ser capaz de: 

Adquirir conhecimento básico da disciplina, para ser capaz de 

reconhecer e identificar as desordens mais comuns em pediatria 

     Consolidar conceitos fundamentais e linguagem técnico-científica na 

área de fisioterapia pediátrica, em todas as suas subáreas de atuação; 

      Conhecer, distinguir e aplicar as diferentes técnicas de avaliação físico-

funcional e de tratamento em pediatria; 

      Eleger e empregar meios fisioterapêuticos adequados ao tratamento de 

neonatos, lactentes, crianças e adolescentes; 

      Construir o conhecimento de base teórico-prática para saber escolher 

protocolos de avaliação e intervenção na prática dos estágios 

subseqüentes; 

      Selecionar e justificar com base na literatura os planos de atendimento;  

     Observar criticamente a atuação e pesquisa na área da fisioterapia na 

Saúde da Criança. 

 

 

Conteúdos 

Unidade I - Teorias de Controle Motor 

1.1.   -   Teoria do reflexo 

1.2.    - Teoria hierárquica 

1.3.    - Teoria dos sistemas 

1.4.    - Teoria da ação dinâmica 

1.5.    - Teoria ecológica 
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Unidade II - Desenvolvimento do Recém Nato e da Criança no 1º ano de vida 

2.1- Etapas do desenvolvimento motor 

2.2 - Marcos do Desenvolvimento Motor 

Unidade III - Perfil de Risco do Recem-Nato 

3.1 - Classificação do bebê 

3.2 - Teste de APGAR 

3.3 - Fatores de Risco 

Unidade IV - Avaliação Fisioterapêutica do Recém-Nato e da Criança  

Unidade V - Desordens Neurológicas 

5.1 - Paralisia Cerebral 

5.2 - Paralisia Obstétrica  

5.3 - Espinha Bífida 

5.4 - Correlacionar as Comorbidades  Respiratórias mais comuns nas 

neuropatias 

Unidade VI - Desordens Neuromusculares 

6.1 - D.M.P.  Duchenne 

6.2 - Amiotrofia Espinhal Progressiva 

Unidade VII - Desordes Musloesqueléticas 

7.1.1 - Luxação Congênita de Quadril 

7.1.2 - Pé Torto Congênito 

7.1.3 - Torcicolo Congênito 

Unidade VIII - Diferentes síndromes e o Transtorno do Espectro Autista. 

8.1 - Síndrome de Down  

8.2 - Síndrome de West 

8.3 - Transtorno do Espectro Autista. 

Unidade IX - Desordem Reumatológica 

9.1 - Artrite Reumática Juvenil   

 

 

Procedimentos de Ensino 

Aulas teóricas dialogadas com auxílio de recursos audiovisuais; 

Aulas práticas com demonstrações em bonecas, entre alunos no laboratório de 

Praticas Terapêuticas ou Laboratório de Cinasioterapia, uso de videos. 

Aplicação de estudo dirigido, resolução de casos clínicos pediátricos, discussão 

e pesquisa de artigos científicos em grupos, para favorecer o debate. 
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Recursos 

Para aulas teóricas: recursos audiovisuais como quadro branco, retroprojetor, 

datashow, computador, televisão e aparelho de DVD.  

Para aulas práticas: laboratório de cinesioterapia ou Praticas Terapeuticas com 

utilização do material: bolas, tatames, rolos, prancha de equilíbrio, plataforma 

elástica para propriocepção. 

Procedimentos de Avaliação 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), 

Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3). 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas 

práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades 

acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades da disciplina.  

A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada 

avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido 

atribuir valor decimal às avaliações.  

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o 

das atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das 

atividades estruturadas. 

 Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as 

duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, 

AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

 

 

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

     TECKLIN, Jan S. Fisioterapia Pediatrica. 3 ed., Porto Alegre: Artmed. 2002 

   POUNTNEY, Tereza; PALAZZIN, Alessandra. Fisioterapia pediátrica. Rio       
de Janeiro: Elsevier, 2008. 372 p. 
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Bibliografia Complementar 
  

BRITTO, Raquel Rodrigues; BRANT, Tereza Cristina Silva; PARREIRA, 
Verônica Franco. Recursos manuais e instrumentais em fisioterapia 
respiratória. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Manole, 2014. 343 p.  
  
GONÇALVES, Maria do Céu Pereira. Prematuridade - Desenvolvimento 
Neurológico e Motor - Avaliação e Tratamento. Rio de Janeiro: Revienter. 2012. 
  
FERNANDES, A. C. Reabilitação. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2015. 
  
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 
 

 

Indicação Material Didático 
Jan Stephen Tecklin, Fisioterapia Pediatrica, editora: Artmed, edição: 3, 

ano:2002 

capítulo: Capítulo 3 - A Criança de Alto Risco, nº de páginas: 29 

capítulo: Capítulo 4 - Fisioterapia para Crianças com Paralisia Cerebral, nº de 

páginas: 43 

capítulo: Capítulo 6 - Doenças Neuromusculares na Infância e Intervenção 

Fisioterapêutica, nº de páginas: 19 

capítulo: Capítulo 8 - Retardo Mental: Foco na Síndrome de Down, nº de 

páginas: 24 

 

capítulo: Capítulo 1 - Desenvolvimento Motor Normal, nº de páginas: 22 

Total de páginas do material didático: 137 

 

Outras Informações 

Os conteúdos que constam neste plano de ensino são o mínimo necessário à 

nossa disciplina. O professor da disciplina tem total liberdade e autonomia para 

acrescentar conteúdos que julgar pertinentes durante sua aula caso haja tempo 

hábil para isso, considerando a contextualização de sua região. 
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ÓRTESES E PRÓTESES - SDE0136 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta, egresso de curso de pós-graduação em fisioterapia,  de 

preferência strictu sensu. 

 

Contextualização 
A presente disciplina discute os diversos aspectos envolvidos no uso de 
dispositivos sintéticos auxiliares ao processo de reabilitação de indivíduos com 
disfunções dos sistemas neuromusculoesquelético e tegumentar, estando 
presente, de maneira complementar, em muitas propostas fisioterapêuticas que 
visam suprir necessidades e funções de indivíduos seqüelados ou mesmo 
alinhar, prevenir e até mesmo corrigir deformidades de partes móveis do corpo, 
estando, desta forma, contextualizada com todas as disciplinas direcionadas à 
prática da fisioterapia. A disciplina destaca o fundamental papel desempenhado 
pelas órteses e próteses nos bens sucedidos programas de reabilitação de 
uma grande variedade de pacientes. Além de abordar os aspectos 
fundamentais envolvidos em sua criação, desde o projeto até a mecânica de 
sua aplicabilidade nas diversas regiões do corpo. O restabelecimento da 
função dos sistemas neuromusculoesquelético e tegumentar ocorrerá de 
maneira precoce e eficiente quando as próteses e/ou órteses forem utilizadas 
precisamente, as órteses facilitando a capacidade funcional, corrigindo ou 
prevenindo deformidades e as próteses suprindo funções de segmentos 
corporais perdidos ou mal formados.  
 

Ementa 
Definições, história da criação de órteses e próteses, terminologias, objetivos, 

planejamento da prescrição, benefícios de seu uso, princípios biomecânicos, 

tipos de material para confecção, classificações, principais distúrbios a serem 

aplicadas, tipos de órteses e próteses, associação com outras técnicas 

fisioterapêuticas, prognóstico e resultado. 

 

Objetivos Gerais 
O objetivo geral desta disciplina é descrever as características dos principais 

tipos de órteses e próteses aplicadas nas diversas áreas de abrangência da 

fisioterapia, assim como estudar os aspectos fundamentais envolvidos em sua 

aplicabilidade. O aluno deverá adquirir ao longo do período letivo, o 

conhecimento necessário para prescrever, aplicar, substituir e retirar os 

variados tipos de próteses e órteses.  

 

Objetivos Específicos 
O aluno deverá ser capaz de: 
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1. Conceituar os principais termos utilizados na aplicação das órteses e 
próteses; 

2. Enumerar as diferenças entre próteses e órteses; 
3. Conhecer a história e evolução mundial da criação das órteses 

e próteses;  
4. Conhecer os métodos de construção das próteses e órteses; 
5. Descrever os tipos de material utilizados na confecção das 

órteses e próteses; 
6. Conhecer a biomecânica envolvida na criação das órteses e 

próteses; 
7. Compreender a inteiração das órteses e próteses com os 

diversos aspectos neuromusculoesqueléticos, tegumentares e 
psicossociais dos pacientes; 

8. Classificar funcionalmente os diversos tipos de órteses; 
9. Classificar estruturalmente os principais tipos de próteses; 
10. Prescrever a prótese ou órtese correta para utilização nas 

disfunções ou ausência das partes móveis do corpo; 
11. Aplicar corretamente as órteses e próteses nos seus respectivos 

segmentos; 
12. Enumerar os diversos tipos de órteses e próteses utilizados nas 

disfunções dos membros superior e inferior; 
13. Correlacionar a utilização das próteses ou órteses com as 

diversas técnicas ou abordagens fisioterapêuticas; 
14. Traçar prognósticos para as situações de uso de órteses ou 

próteses;  
15. Substituir ou retirar as próteses ou órteses quando as mesmas 

não estiverem realizando seus objetivos; 
16. Enumerar as complicações mais freqüentes envolvidas no uso. 

das órteses e próteses.  

 

Conteúdos 
UNIDADE 1: Introdução à Ortótica 

Terminologia 

Origem histórica 

Fatores relacionados com a prescrição 

Nomenclaturas ortótica; 

Princípios biomecânicos; 

Materiais;  

UNIDADE 2: Órteses Tornozelo Pé 

Órteses tornozelo-pé plásticas; 

Órteses tornozelo-pé em couro-metal 
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Materiais compostos; 

Órteses tornozelo-pé para diminuição de carga 

Órteses tornozelo-pé para redução de contratura; 

Orientações para prescrição. 

UNIDADE 3: Órteses Joelho-Tornozelo-Pé e Órtese para Joelho 

 OJTP de plástico e metal; 

Imobilizações para o joelho; 

OJTP supracondilianas; 

Órteses para redução de carga; 

Órteses de couro metal; 

Órteses para joelho; 

Orientações para prescrição. 

UNIDADE 4: Órteses para Paraplegia e Transtornos do Quadril 

Introdução básica a paraplegia; 

Estruturas para ficar de pé; 

Órteses para deambulação; 

Órteses para o quadril; 

Diretrizes para prescrição. 

UNIDADE 5: Órteses para Tronco e Pescoço 

Órteses para o tronco; 

Órteses para escoliose e hipercifose; 

Órteses cervicais 

Diretrizes para prescrição. 

UNIDADE 6: Órteses para Membros Superiores 

Órteses para dedos, mão e punho-mão; 

Órteses para antebraço e cotovelo; 

Órteses para ombro; 
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Diretrizes para Prescrição. 

 UNIDADE 7: Órteses para Transtornos de Tecido Mole 

Órteses para queimados; 

Órteses para pacientes com miopatias e neuropatias (prevenção e melhora da 

função). 

 UNIDADE 8: Próteses para Membros Inferiores. 

Tipos de próteses (exoesqueléticas e endoesqueléticas); 

Componentes protéticos; 

Tipos encaixes; 

Tipos de joelhos protéticos; 

Tipos de pés protéticos; 

Próteses para amputações parciais do pé e tornozelo; 

Próteses para amputações transtibiais; 

Próteses para desarticulação do joelho; 

Próteses para amputação transfemoral; 

Próteses para desarticulação do quadril. 

 

Procedimentos de Ensino 
Explanações teóricas e práticas, estímulo a discussões entre os 

alunos,discussão de artigos científicos,  visitas aos laboratórios. 

 

Recursos 
Quadro branco, data show, vídeos e possibilidade de demonstrações práticas. 

 

Procedimentos de Avaliação 

O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 

(AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3). 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas e realização 

de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de 

ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas 

as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não 

poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal 
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às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada 

curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades 

acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do 

grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as 

duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, 

AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na 

disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações. 

3.    Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

Mais detalhes: Portaria D.E.nº02, de 18 de novembro de 2009 

 

 

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. 

O’SULLIVAN, Suzan B. O. e SCHIMITZ, Thomaz J.  Fisioterapia - Avaliação e 
Tratamento. 5 ed. Rio de Janeiro:  Manole. 2010. 
 

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. 

CARVALHO, José André. Órteses: Um Recurso Terapêutico Complementar. 2. 
ed. São Paulo: Manole, 2013. 
FERNANDES, A. C. et al. Reabilitação. Barueri: Manole, 2015. 
KISNER, Carolyn & COLBY, Lynn Allen. Exercícios Terapêuticos. 5. ed. Rio 
de Janeiro: Ed. Manole. 2009. 
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Indicação Material Didático 
Michael L. Voight; William E. Prentice, Técnicas em Reabilitação 

Musculoesquelética, editora: Artmed, edição: 1, ano:2003 

capítulo: Capítulo 21 - Ortótica em reabilitação, nº de páginas: 21 

Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, Fisioterapia, editora: Manole, edição: 

5, ano:2010 

capítulo: Órteses, nº de páginas: 40 

capítulo: Próteses, nº de páginas: 39 

Total de páginas do material didático: 100 

 

Outras Informações 
Para complementar o material didático serão utilizados manuais fornecidos 

pelos fabricantes de próteses e órteses. 

 

FISIOTERAPIA EM DOR - SDE0231 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta com pos-graduação em patologia, fisiologia, neurofisiologia, dor, 

ou áreas afins que permeiam o conhecimento do trato com a dor 

e/ou experiência clínica com dor garante ao docente aderência para ministrar 

esta disciplina on line 

Contextualização 
A dor está entre as principais causas do sofrimento, desgaste físico, psíquico, 

prejuízo as atividades da vida diária, absenteísmo, licenças, baixa 

produtividade. A prevalência de dor crônica na população brasileira ainda é um 

pouco desconhecida. Um estudo realizado em 1995, baseado na informação 

de 800 médicos, sugeriu que a dor crônica é um problema que acomente 50% 

da população brasileira. Apesar desta prevalência, o tema é pouco estudado na 

graduação em cursos da saúde. Por isso, na matriz do curso de fisioterapia, 

está contemplada esta disciplina que aborda conteúdos essencias para o 

tratamento da dor crônica. 

 

Ementa 
Conceito de dor. Anatomia e Fisiologia da Dor. Classificação temporal da dor. 

Avaliação clínica e mensuração da dor. Aboradgem multidisciplinar da dor. 

Recursos fisioterapêuticos para analgesia. Principais síndromes de dor de 

interesse ao fisioterapeuta. Dor e restauração funcional 
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Objetivos Gerais 
Ao final dessa disciplina o aluno deverá compreender as implicações funcionais 

da dor em indivíduos portadores desta e conhecer as técnicas de tratamento da 

dor pela Fisioterapia. 

Objetivos Específicos 
- Diferenciar a classificação dos tipos de dor, além dos conceitos destas e as 

implicações funcionais. 

- Identificar o tipo de dor que o indivíduo acometido por esta possui. 

- Distinguir as técnicas fisioterápicas aplicadas ao controle da dor. 

- Escolher de maneira organizada e baseado em evidências clínicas a melhor 

estratégia de tratamento para a terapêutica de dor. 

Conteúdos 
Unidade 1 - Conceito de dor como experiência multidimensional 

Unidade 2 - Anatomia e Fisiologia da Dor  

Unidade 3 - Classificação temporal da dor aguda, recorrente ou crônica 

Unidade 4 - Avaliação clínica e mensuração da dor 

Unidade 5 - Abordagem multidisciplinar da dor: as clínicas de dor e o papel do 

fisioterapeuta 

Unidade 6 - Recursos fisioterapêuticos para analgesia  

Cinesioterapia 

Massagem, mobilização, manipulação e tração 

Calor e frio 

TENS e outros protocolos elétricos 

Laserterapia 

Biofeedback 

Unidade 7 - Principais síndromes de dor de interesse ao fisioterapeuta  

Neuralgias centrais e periféricas 

Dores musculoesqueléticas 

Atralgias 

Enxaquecas e cefaléias 
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Dores orofaciais 

Dores cervicais e lombares 

Fibromialgias 

Dores de origem ocupacional 

Dores associadas a doenças prograssivas e terminais 

Câncer e outros cuidados paleativos 

Dores agudas (analgesia pós-operatória) 

Unidade 8 - Dor e restauração funcional 

Procedimentos de Ensino 
Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o 

conhecimento é exposto ao aluno de acordo com um desenho didático 

planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da 

disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo 

contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, 

leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos 

de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores 

virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o 

conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 

envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente 

organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas 

de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de 

mensagem, anotações etc.). 

Recursos 
Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula 

virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML 

etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e 

executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas 

regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu 

desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua 

participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 
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etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

Bibliografia Básica 
MENSE, Siegfried; SIMONS, David G. Dor muscular: natureza, diagnóstico e 
tratamento. São Paulo: Manole, 2008. 473p  
 
KISNER, Carolyn & COLBY, Lynn Allen. Exercícios Terapêuticos. 5. ed. Rio 
de Janeiro: Ed. Manole. 2009. 
 
MENEZES, Renaud Alves. Síndromes dolorosas: diagnóstico, terapêutica, 
saúde física e mental. Rio de Janeiro: Revinter, c1999. 320 p. 
 

Bibliografia Complementar 
CAILLIET, Rene. Síndrome da dor lombar. Tradução Walkiria M. F. 
Settineri. 5. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2001. 343 p. 
 
ANDRADE FILHO, Antônio Carlos de Camargo (Ed.). Dor: diagnóstico e 
tratamento. São Paulo: Roca, c2001. 
 
FERNANDES, A. C. et al. Reabilitação. Barueri: Manole, 2015. 
 
NAIME, F. S. Manual de tratamento da dor. 2. ed. Barueri: Manole, 2009. 
 
VOIGHT,   Michaell L.; HOGENBOO, M.; PRENTICE, Willina E Técnicas de 
exercícios terapêuticos: estratégia de intervenção musculoesquelética. 
Barueri: Manole, 2014. 
 
NELSON, Roger M.; HAYES, Karen W.; CURRIER, Dean P. (Ed.). 
Eletroterapia clínica. 3. ed. São Paulo: Manole, 2003. 578 p 
 
MARQUES, Amélia Pasqual; ASSUMPÇÃO, Ana; MATSUTANI, Luciano 
Akenci. Fibromialgia e Fisioterapia. Manole. 2006. 
  

 

Indicação Material Didático 
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Michael L. Voight; William E. Prentice, Técnicas em Reabilitação 

Musculoesquelética, editora: Artmed, edição: 1, ano:2003 

capítulo: Capítulo 4 - Deficiência causada pela dor: controle da dor durante o 

processo de reabilitação, nº de páginas: 12 

capítulo: Capítulo 18 - Emprego de modalidades terapêuticas em reabilitação, 

nº de páginas: 14 

capítulo: Capítulo 19 - Emprego do biofeedback em reabilitação, nº de páginas: 

8 

capítulo: Capítulo 34 - Considerações sobre a reabilitação de pacientes 

geriátricos, nº de páginas: 16 

Chad Starkey, Recursos Terapêuticos em Fisioterapia, editora: Manole, 

edição: 2, ano:2001 

capítulo: Capítulo 2: A Fisiologia e a Psicologia da Dor, nº de páginas: 33 

Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, Fisioterapia, editora: Manole, edição: 

5, ano:2010 

capítulo: Dor crônica, nº de páginas: 34 

Total de páginas do material didático: 117 

 

FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA - SDE0246 

 

Perfil Docente 
Profissional graduado em qualquer área do conhecimento, com experiência 

em pesquisa e, preferencialmente, com pós-graduação stricto sensu.  

Contextualização 
A disciplina iniciará o discente no saber estatístico. Ela é importante para 

formação geral de todos os profissionais, permitindo aos alunos competência 

para organizar dados e interpretar tabelas e gráficos. No Curso de Farmácia, 

as técnicas aprendidas servirão também para melhor compreensão e 

aproveitamento das disciplinas Epidemiologia e Química Analítica. 

 

Ementa 
Importância da estatística para a área de saúde.  População e amostra. Séries 

estatísticas. Dados absolutos e relativos. Organização de dados em tabelas e 

gráficos. Medidas de Tendência Central. Medidas de Dispersão.  Noções de 

correlação.  

Objetivos Gerais 
Introduzir as noções básicas de estatística com foco na área de saúde. 

Capacitar o aluno para ler, interpretar e organizar dados em tabelas e gráficos. 

Desenvolver a capacidade de interpretação de dados estatísticos e análise 

crítica de informações divulgadas pelos meios de comunicação. Capacitar o 
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aluno a calcular medidas estatísticas com o objetivo de avaliar as informações 

contidas em grande conjunto de dados.                

 

Objetivos Específicos 
O aluno deverá ser capaz de: 

- Reconhecer a importância da estatística para seu curso. 

- Diferenciar população e amostra em estatística. 

- Conhecer algumas técnicas de amostragem 

- Classificar as séries estatístic 

- Identificar variáveis de interesse e classificá-las. 

 - Saber a diferença entre dados absolutos e relativos. 

 - Saber o que são índices, coeficientes e taxas 

 - Saber organizar dados em tabelas e gráficos. 

 - Saber interpretar tabelas e gráficos. 

 - Calcular as medidas descritivas de uma série estatística. 

 - Saber detectar a presença, ou ausência, de uma relação entre duas variáveis 

arbitrárias através do coeficiente de correlação. 

 

 

Conteúdos 

Unidade I:      Conceitos Básicos 

1.1 -   Função da estatística 

1.2 -   Parâmetro e estatística 

1.3 -   Variáveis, tipos de dados e níveis de mensuração 

1.4 -   População e Amostra 

1.5 -   Técnicas de amostragem 

1.6 -   Séries estatísticas 

Unidade II:    Dados absolutos e relativos 

2. 1 -    Percentagens 

2. 2 -    Índices 

2. 3 -    Coeficientes 

2. 4 -    Taxas 
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Unidade III:  Organização de Dados 

3. 1 -     Rol 

3. 2 -     Tabelas para dados qualitativos 

3. 3 -     Tabelas para dados discretos 

3. 4 -     Tabelas para dados contínuos 

3. 5 -     Gráficos 

Unidade IV: Medidas de Tendência Central 

4. 1 -     Conceituação 

4. 2 -     Moda 

4. 3 -     Mediana 

4. 4 -     Quartil, Decil, Percentil 

4. 5 -     Média Aritmética 

Unidade V: Medidas de Dispersão 

5. 1 -    Conceituação 

5. 2 -     Amplitude Total 

5. 3 -     Desvio Médio 

5. 4 -     Variância 

5. 5 -     Desvio Padrão 

5. 6 -     Coeficiente de Variação 

Unidade VI: Noções de correlação  

6. 1 -    Conceituação 

6. 2 -    Diagrama de dispersão 

6. 3 -    Coeficiente de correlação 

6. 4 -    Interpretação do coeficiente de correlação 

 

Procedimentos de Ensino 
  

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o 

conhecimento é exposto ao aluno de acordo com um desenho didático 

planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da 

disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo 

contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, 

leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos 
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de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores 

virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o 

conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 

envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente 

organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas 

de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de 

mensagem, anotações etc.). 

Recursos 
  

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula 

virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML 

etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e 

executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o 

aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, 

AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de 

discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

 

 

Bibliografia Básica 
 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. São Paulo: Editora Saraiva, 19ª Ed. 



362 
 

2009. 

 

VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. Rio de Janeiro:  Elsevier Editora. 2009 

VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. Rio de Janeiro:  Elsevier Editora. 
2009. 
 
SOARES, Elisângela. Fundamentos da Estatística. Rio de Janeiro: Editora 
Universidade Estácio de Sá, 2015. 
 

Bibliografia Complementar 
CALLEGARI-JACQUES, S.M. Bioestatística: Princípios e Aplicações. Porto 
Alegre: ARTMED, 2004. 
 
FONSECA, Jairo Simon de; MARTINS, Gilberto de Andrade; TOLEDO, Geraldo 
Luciano. Estatística aplicada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
LEVINE, M. D.; STEPHAN, D.; KREHBIEL, T. C. [et al]. Estatística. Teoria e 
Aplicações Usando o Microsoft Excel. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros 
Técnicos e Científicos, 2005. 
 
DORIA FILHO, Ulysses. Introdução à bioestatística: para simples mortais. 3. 
ed. rev. e ampl. São Paulo: Negócio, 2001. 158 p. 
 
MEDRONHO, Roberto Andrade. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 685 p 
 

LEVIN, Jack; FOX, James Alan. Estatística para Ciências Humanas. 11. ed. 
São Paulo: Prentice Hall, 2012. 
 

 

Indicação Material Didático 

Soares, Elisângela. Fundamentos da Estatística. Rio de Janeiro: Editora 

Universidade Estácio de Sá, 2015. 

 

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

 

Perfil Docente 

O docente deverá ser fisioterapeuta, egresso de curso de pos-graduação em 

saúde da família, saúde coletiva, saúde da mulher, epidemiologia. 

Contextualização 
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Considerando as normativas da Resolução CNE nº04/2002 e a 

regulamentação da especialidade em Fisioterapia em Saúde Coletiva pelo 

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Resolução COFFITO 

nº. 363, de 20 de maio de 2009), cria-se a disciplina Fisioterapia na Saúde da 

mulher e nas dif. do assoalho pélvico uma vez que a formação do 

Fisioterapeuta deverá atender ao sistema de saúde vigente no país (SUS), a 

atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de 

referência e contra-referência e o trabalho em equipe. 

A Fisioterapia na saúde da mulher é uma disciplina que acompanha a 

universalização das práticas em saúde. É fundamental conhecer os principais 

aspectos abordados na disciplina fisioterapia na saúde da mulher para prevenir 

e/ou minimizar os impactos negativos à saúde na sociedade contemporânea.  

Ementa 

Introdução à Disciplina Fisioterapia na saúde da mulher e nas disfunções do 

assoalho pélvico; Gestação, Parto, Puerpério e seus aspectos fisiológicos e 

patológicos; Fisioterapia aplicada à Urologia e Ginecologia; Fisioterapia 

aplicada à Uroginecologia; Doenças sexualmente transmissíveis; Disfunções 

Sexuais Femininas; Fisioterapia em Oncologia; Fisioterapia Dermato-funcional; 

Revisão Geral Fisioterapia na Saúde da Mulher   

Objetivos Gerais 

Compreender a importância da disciplina no contexto geral de saúde; 

Entender a importância funcional, econômica e social do papel do 

Fisioterapeuta nas funções e/ou disfunções do assoalho pélvico feminino, 

gestação, parto, puerpério, doenças sexualmente transmissíveis, disfunções 

sexuais femininas, oncologia, dermatologia. 

Objetivos Específicos 

Abordar as alterações relacionadas ao ciclo gravídico; compreender as 

particularidades puerperais e identificar os principais aspectos da assistência 

fisioterapêutica na gestação, parto e puerpério.  

Analisar as circustâncias do desenvolvimento fisiológico e patológico do 

sistema  uroginecológico nos diferentes contextos biopsicossociais. 

Conhecer as principais causas e consequências das cirurgias uroginecológicas, 

entender as bases de atuação fisioterapêuticas no pré e pós operatório, 

compreender as principais causas e consequências das cirurgias 

uroginecológicas na contexto biopsicossocial da mulher e atuar na prevenção e 

reabilitação uroginecológica. 

 

Conhecer os melhores métodos de tratamento uroginecológico. 



364 
 

Conhecer as formas de transmissão e prevenção das DST's, identificar os 

fatores sócio demográficos das DST's. 

 

Reconhecer os fatores de risco associados ao câncer de mama. 

 

Conteúdos 

UNIDADE I: OBSTETRÍCIA.  

     1. Contextualização da disciplina no cenário epidemiológico nacional e 

mundial; 

1.1. Políticas públicas de atenção à saúde da mulher;  

1.2. Importância funcional, econômica e social do papel do Fisioterapeuta nas 

disfunções do assoalho pélvico feminino. 

    2. Anatomia e Fisiologia do sistema reprodutor feminino; 

2.1. Fisiologia da gravidez;  

2.2. Gestação patológica;  

2.3. Assistência pré-natal.  

2.4. Tipos de parto; Principais complicações;  

2.5. Puerpério; 

2.6. Infertilidade;  

2.7. Assistência fisioterapêutica na gestação, parto e puerpério 

UNIDADE II: UROGINECOLOGIA 

7. Ciclo menstrual; 

1.1. Endocrinologia e Fisiopatologia do sistema uroginecológico; 

1.2. Métodos contraceptivos 

      2.   Doenças benignas do trato reprodutor feminino: Dor pélvica aguda e 

crônica, Dismenorréia, Endometriose, Miomatose, Distopia genital, Infecções; 

Climatério;   Anatomia anurretal: incontinência fecal e constipação; Métodos de 

diagnóstico por imagens. 
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     3.   Principais métodos, causas e conseqüências biopsicossociais das 

cirurgias uroginecológicas; 

3.1. Avaliação fisioterapêutica no pré e pós operatório; 

3.2. Prescrição de fisioterapia para minimização dos impactos cirúrgicos 

uroginecológicos  

    4.   Continência e Incontinência Urinária; 

4.1. Fatores de risco para incontinência urinária; 

4.2. Tipos de incontinência urinária: Esforço, Urgência, Mista; 

4.3. Bexiga neurogênica; 

4.4. Avaliação perineal 

4.5. Cinesioterapia; Exercícios de Kegel; Biofeedback; Eletroterapia e 

funcionamento dos equipamentos utilizados na prática em uroginecologia; 

4.6. Fisioterapia no pré e pós operatório de cirurgias uroginecológicas. 

UNIDADE III: DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

24. Doenças Sexualmente Transmissíveis:  

25. AIDS, Hepatite B, Herpes, Condiloma acuminado, Gonorréia, Sífilis, 

Clamídia, Candidíase, Tricomoníase, Políticas públicas de prevenção e 

tratamento das DST's. 

UNIDADE IV: DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS 

2. Gênero e Sexualidade: uma discussão necessária;  

3. Disfunções Sexuais Femininas: Desejo Sexual Hipoativo (DSH), 

Disfunção de excitação,  

4. Dispareunia, Vaginismo, Anorgasmia 

UNIDADE V: FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA 

3. Revisão da anatomia e fisiologia da mama e sistema linfático; 

1.1.Tipos e estágios do câncer de mama: Carcinoma ductal, Lobular e 

Inflamatório; 

1.2.Fatores de risco; Métodos diagnósticos do câncer de mama; Tratamento e 

prognóstico 

1.3. Fisioterapia na prevenção de complicações da oncologia clínica; 

Fisioterapia nas complicações da radioterapia; Fisioterapia nas complicações 
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da quimioterapia;  Fisioterapia nas complicações da reconstrução; Fisioterapia 

nos cuidados paliativos 

 

 

Procedimentos de Ensino 

Aulas teóricas, práticas em laboratórios ou unidades de saúde da mulher, 

ambulatórios, maternidades, exposição de vídeos ilustrativos. 

Recursos 

Sala de aula, quadro branco, data-show, vídeos explicativos, materiais 

cinesioterápicos para fisioterapia uroginecológica 

Procedimentos de Avaliação 

Ao término de cada unidade de conteúdo, a turma deverá elaborar e apresentar 

seminários com temas pré-determinados pelo professor, em toda aula prática o 

aluno deverá emitir relatório descritivo das atividades realizadas. 

Bibliografia Básica 

REZENDE, Jorge de; MONTENEGRO, Carlos Antônio Barbosa. Obstetrícia 
fundamental. 13 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 750 p 

KISNER, Carolyn; COLBY, Lynn Allen. Exercícios terapêuticos: fundamentos 
e técnicas. 5. ed. Barueri-SP: Manole, 2009. 972 p 

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

 

Bibliografia Complementar 

MATHEUS, LM et al . Influência dos exercícios perineais e dos cones vaginais, 

associados à correção postural, no tratamento da incontinência urinária 

feminina. Rev. bras. fisioter.,  São Carlos,  v. 10,  n. 4, dez.  2006 . 

BARACHO, Elza. Fisioterapia aplicada à saúde da mulher. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. 444 p. 

 
HAYES, K. W. Manual de agentes físicos: recursos fisioterapêuticos. Porto 
Alegre: ARTMED, 2002. 
 
FERNANDES, A. C. Reabilitação. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2015. 
 
BASTOS, Francisco I; CUNHA, Cynthia B; HACKER, Mariana A. Sinais e 
sintomas associados às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil, 2005. 
Rev. Saúde Pública,  São Paulo,  2011 .   
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LARA, Lúcia Alves da Silva et al. Abordagem das disfunções sexuais 
Femininas. Rev. Bras. Ginecol. Obstet.  Rio de Janeiro, v. 30, n. 6 de Junho 
de 2008. 

Disponível em:<www.cirurgiaplastica.org.br> 

Disponível em:<www.abrafidef.org.br> 

Disponível em:<www.cancer.org> 

Indicação Material Didático 

Adriana L. Moreno, Fisioterapia em Uroginecologia, editora: Manole, edição: 

2, ano:2009 

capítulo: Capítulo 3. Fisiopatologia e classificação da incontinência urinária, nº 

de páginas: 9 

capítulo: Capítulo 9. Avaliação do assoalho pélvico, nº de páginas: 10 

capítulo: Capítulo 10. Cinesioterapia funcional do assoalho pélvico, nº de 

páginas: 7 

Elza Baracho, Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher, editora: Guanabara 

Koogan, edição: 1, ano:2012 

capítulo: Anatomia Feminina, nº de páginas: 10 

capítulo: Adaptações Fisiológicas da Gestação, nº de páginas: 9 

capítulo: Adaptações Respiratórias na Gravidez, nº de páginas: 10 

capítulo: Avaliação e Intervenção da Fisioterapia na Gravidez, nº de páginas: 

14 

capítulo: Ergonomia no Período Gestacional, nº de páginas: 9 

capítulo: Atuação do Fisioterapeuta no Controle do Diabetes Melito 

Gestacional, nº de páginas: 8 

capítulo: Exercícios na Gravidez, nº de páginas: 5 

capítulo: Hidroterapia para Gestantes, nº de páginas: 5 

capítulo: Técnicas Alternativas Aplicadas à Gestante, nº de páginas: 10 

capítulo: Aspectos Fisioterapêuticos Durante Trabalho de Parto, nº de páginas: 

9 

capítulo: Atuação do Fisioterapeuta no Puerpério Imediato, nº de páginas: 9 

capítulo: Atenção Fisioterapêutica no Aleitamento Materno, nº de páginas: 14 

Total de páginas do material didático: 138 

 

 

 

 

PERÍODO 8: 

http://www.cirurgiaplastica.org.br/
http://www.abrafidef.org.br/
http://www.cancer.org/
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FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO HOMEM - SDE0103 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta, de preferência com pós graduação strictu sensu, com domínio 

em área de saúde publica, coletiva e políticas públicas. 

Contextualização 

O Ministério da Saúde, nos 20 anos do SUS, apresenta uma das prioridades 

desse governo, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, 

desenvolvida em parceria entre gestores dos SUS, sociedades científicas, 

sociedade civil organizada, pesquisadores acadêmicos e agências de 

cooperação internacional.  

Nesse sentido, a política traduz um longo anseio da sociedade ao 

reconhecerque os agravos do sexo masculino constituem verdadeiros 

problemas de saúde pública. Um de seus principais objetivos é promover ações 

de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade 

singular masculina nos seus diversos contextos, que possibilitem o aumento da 

expectativa de vida e a redução dos índices de morbimortalidade por causas 

preveníveis e evitáveis nessa população. 

Vários estudos comparativos entre homens e mulheres têm comprovado o fato 

de que os homens são mais vulneráveis às doenças, sobretudo às 

enfermidades graves e crônicas, e que morrem mais precocemente que as 

mulheres (Nardi et all, 2007; Courtenay, 2007; IDB, 2006 Laurenti et all, 2005; 

Luck et all, 2000). A despeito da maior vulnerabilidade e das altas taxas de 

morbimortalidade, os homens não buscam, como o fazem as mulheres, os 

serviços de atenção primária (Figueiredo, 2005; Pinheiro et all, 2002), 

adentrando o sistema de saúde pela atenção ambulatorial e hospitalar de 

média e alta complexidade, o que tem como conseqüência agravo da 

morbidade pelo retardamento na atenção. 

Ementa 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Políticas públicas. 

Atuação fisioterapêutica na promoção de saúde e prevenção na saúde coletiva 

masculina. 

Objetivos Gerais 
Capacitar o aluno a compreender a ação fisioterapêutica na promoção e 

prevenção na saúde masculina, com uma visão atualizada e crítica  no 

processo de Saúde Integral do Homem.  

Fortalecer as ações de atenção básica no cuidado do homem, facilitando e 

garantindo o acolhimento, acesso e a qualidade da atenção necessária ao 

enfrentamento dos fatores de risco das doenças e dos agravos de saúde. 
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Formar e qualificar os profissionais da rede básica para o correto atendimento 

à saúde do Homem. 

Objetivos Específicos 
Atuar de forma integral e interdisciplinar na atenção a saúde do homem. 

Refletir sobre o acolhimento e o acesso de forma humanizada de homens nas 

unidades de atenção básica de saúde. 

Atuar com excelência na prevenção de disfunções cardiovasculares, 

respiratórias, urinárias, linfáticas, sexuais e álgicas do homem.  

 

Conteúdos 
UNIDADE 1 

1.1.Implantação e desenvolvimento do SUS. 

1.2. Formação de políticas públicas. 

1.3. Administração eficiente das políticas públicas. 

UNIDADE 2 

2.1. Perfil da situação de saúde do homem no Brasil. 

2.2. Política Nacional de Atenção à Saúde Integral do Homem. 

2.3. Ações na atenção básica. 

2.4. Acesso e Acolhimento. 

UNIDADE 3 

3.1.Saúde Sexual e reprodutiva.  

3.2. Paternidade e cuidado. 

3.3. Prevenção de Violência e Acidentes. 

3.4. Alcoolismo e Tabagismo 

3.5. Saúde no trabalho. 

Procedimentos de Ensino 
Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o 

conhecimento é exposto ao aluno de acordo com um desenho didático 

planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da 

disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo 

contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, 

leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos 

de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores 

virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o 

conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 

envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente 
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organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas 

de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de 

mensagem, anotações etc.). 

 

Recursos 
Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula 

virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML 

etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e 

executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas 

regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu 

desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua 

participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão). 

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

Bibliografia Básica 
GRANDJEAN, Etienne. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao 
homem. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
  

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. 
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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/978859841678

6. 

DELIBERATO, Paulo César Porto. Fisioterapia preventiva: fundamentos e 

aplicações. São Paulo: Manole, 2002. Livro 

virtual: http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/978852041420

0.  

ARCHANJO, Daniela Resende; ARCHANJO, Léa Resende; SILVA, Lincoln 
Luciano da Silva, Saúde da família na atenção primária. editora: Editora 
Intersaberes, edição: 1, ano:2007  
 

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 

MACHADO, Henrique Battaglin; LEANDRO, José Augusto; MICHALISZYN, 
Mário Sérgio.  Saúde Coletiva: um campo em construção. Ed. Florence. 2006. 
Livro virtual:   
   

Indicação Material Didático 

Luna, Medicina de Família, editora: Guanabara Koogan, edição: 1, ano:2006 

capítulo: Doenças Pulmonares Ocupacionais, nº de páginas: 5 

capítulo: Câncer de Pulmão, nº de páginas: 9 

capítulo: Metástases Pulmonares de Neoplasias Extrapulmonares, nº de 

páginas: 3 

capítulo: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, nº de páginas: 10 

capítulo: Diagnóstico em Cardiologia, nº de páginas: 8 

capítulo: Hipertensão Arterial, nº de páginas: 11 

capítulo: Infarto Agudo do Miocárdio: Diagnóstico, Tratamento, Prognóstico e 

Prevenção Secundária, nº de páginas: 8 

capítulo: Infecção do Trato Urinário em Adultos e Idosos, nº de páginas: 8 

Daniela Resende Archanjo;Léa Resende Archanjo;Lincoln Luciano da Silva, 

Saúde da família na atenção primária, editora: Editora Intersaberes, edição: 

1, ano:2007 

capítulo: Saúde do Adulto no Contexto da Atenção Primária em Saúde, nº de 

páginas: 25 

 

Edmund Chada Baracat, Leonardo da Silva, José Luiz Gomes do Amaral, 
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Atualização em Saúde da Família, editora: Manole, edição: 1, ano:2010 

capítulo: Tabagismo, nº de páginas: 10 

capítulo: Diagnóstico e Intervenção Precoce no Uso Problemático do Álcool, nº 

de páginas: 14 

Marina Celly Martins Ribeiro de Souza;Natália de Cássia Horta ;, Enfermagem 

em Saúde Coletiva, editora: Guanabara Koogan, edição: 1, ano:2012 

capítulo: Homem, Saúde e Cuidado | Uma Trajetória em Construção, nº de 

páginas: 14 

Total de páginas do material didático: 125 

 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO I-FISIOTERAPIA - SDE0239 

 

Perfil Docente 

PERFIL DO DOCENTE: 

 O docente deve ser fisioterapeuta, egresso do curso de pós-graduação lato 

sensu ou stricto sensu nas seguintes áreas: saúde da família, saúde coletiva, 

epidemiologia, gestão em saúde ou residência multiprofissional em saúde da 

família. 
 

Contextualização 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

Disciplina caracterizada pela atenção básica, que no Brasil é regulamentada 

pela portaria da GM n° 648/2006 e compreende o conjunto de ações de saúde 

no âmbito individual e coletivo. A Atenção Básica abrange ações de promoção 

e proteção a saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde. Nesse contexto, a disciplina prevê a 

vivência do aluno em serviços responsáveis pela organização e gerenciamento 

do cuidado á saúde do paciente e da população, integrando os aspectos 

sociais, econômicos e culturais e a  incorporação de novos saberes, 

viabilizando a integração de atitudes críticas e reflexivas com práticas 

interdisciplinares na saúde da população. Os espaços para construção de 

práticas de saúde na Atenção Básica podem ser exemplificados por campos de 

atendimentos coletivos, familiares e individuais como os núcleos de apoio a 

saúde da família(NASF); escolas; centros de referência; módulos de práticas 

corporais; instituições asilares; residências terapêuticas; ONGs, unidades de 

saúde, programas de saúde da família, empresas, centros de atendimento ao 

trabalhador, entre outros.  

  
Ementa 

Epidemiologia como instrumental para o reconhecimento da situação de saúde. 

Problematização como instrumento para planejamento das ações em saúde 

coletiva. Identificação de indicadores de avaliação e monitoramento, em 
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conjunto com a equipe multiprofissional. Construção das ações em conjunto 

com a equipe multiprofissional e população local. Prática fisioterapêutica nos 

diversos espaços da atenção básica. 

 

Objetivos Gerais 

OBJETIVO GERAL:  

  

Desenvolver habilidades e competências para o trabalho na Atenção Básica. 
 

Objetivos Específicos 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

  

Participar dos processos de transformação dos serviços de saúde regionais, 

trabalhando na perspectiva das diretrizes do SUS: Integralidade, 

Universalidade e Equidade. 

Coletar e analisar dados epidemiológicos; 

  

Planejar ações em saúde com base nas coletas epidemiológicas e demanda do 

território de saúde; 

Aplicar as práticas das diversas áreas de especialidade da Fisioterapia em 

domicílio e/ou nos demais espaços comunitários. 

 

Vivenciar a prática multiprofissional e interdisciplinar 

 

Conhecer os programas em funcionamento da Rede Pública/ESF tais como 

HIPERDIA, GESTANTES, entre outros.  

 

Conteúdos 

CONTEÚDO:  

Unidade I: Epidemiologia como instrumental para o reconhecimento da 

situação de saúde e direcionadora de ações. 

I.a - Coleta e armazenamento e tratamento dos dados. 

Unidade II: Diagnóstico de Saúde da Comunidade: (Metodologia da 

problematização). 

II.a -  Análise dos dados coletados 

II.b -  Identificação do problema de saúde da comunidade 
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II.c -  Identificação das prioridades 

II.d - Elaboração das estratégias de ação 

II.e - Identificação dos  indicadores e/ou instrumento de avaliação e 

monitoramento da ação. 

Unidade III: Mobilizando recursos sociais para construção de ações coletivas. 

III.a - Identificando os equipamentos  sociais e recursos humanos para 

organização das ações de saúde previamente planejadas: escolas, centros de 

referência, módulos de práticas corporais, instituições asilares, residência 

terapêutica, ONGs, conselhos municipais e estaduais de saúde, entre outros. 

III.b - Articulando parcerias com vários equipamentos sociais para 

operacionalização da ação. 

Unidade IV: Atuação do fisioterapeuta na Atenção Básica 

IV.a - Atendimento clínico individual e/ou coletivo. 

IV.b - Aplicando a estratégia de ação, previamente elaborada,  na comunidade 

.(II.d) 

Unidade V:  Aplicação de indicadores e instrumentos de avaliação e 

monitoramento do serviço de saúde. 

Procedimentos de Ensino 
 

Recursos 
 

Procedimentos de Avaliação 

 Avaliação quali-quantitativa conforme regulamento regional. 

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 
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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_2

006.pdf 

  

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 

Indicação Material Didático 

Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, Fisioterapia, editora: Manole, edição: 

5, ano:2010 

capítulo: Tomada de Decisão Clínica, nº de páginas: 25 

capítulo: Influência dos Fatores Psicossociais na Reabilitação, nº de páginas: 

41 

Laércio Joel Franco, Afonso Dinis Costa Passos, Fundamentos de 

Epidemiologia, editora: Manole, edição: 2, ano:2010 

capítulo: Epidemiologia e Políticas de Saúde, nº de páginas: 19 

capítulo: Epidemiologia na Administração dos Serviços de Saúde, nº de 

páginas: 21 

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
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/PoliticaNacionalPromocaoSaude.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.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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Bruce B. Duncan;Maria Inês Schmidt;Elsa R. J. Giugliani;Michael Schmidt 

Duncan;Camila Giugliani, Medicina Ambulatorial, editora: Artmed, edição: 4, 

ano:2013 

capítulo: Seção I - Atenção Primária à Saúde no Brasil, nº de páginas: 45 

Total de páginas do material didático: 151 

 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO II-FISIOTERAPIA - SDE0240 

 

Perfil Docente 

PERFIL DO DOCENTE: 

 O docente deve ser fisioterapeuta, egresso do curso de pós-graduação lato 

sensu ou stricto sensu nas seguintes áreas: saúde da família, saúde coletiva, 

epidemiologia, gestão em saúde ou residência multiprofissional em saúde da 

família. 

  

Contextualização 

Disciplina caracterizada pela atenção básica, que no Brasil é regulamentada 

pela portaria da GM n° 648/2006 e compreende o conjunto de ações de saúde 

no âmbito individual e coletivo. A Atenção Básica abrange ações de promoção 

e proteção a saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde. Nesse contexto, a disciplina prevê a 

vivência do aluno em serviços responsáveis pela organização e gerenciamento 

do cuidado á saúde do paciente e da população, integrando os aspectos 

sociais, econômicos e culturais e a  incorporação de novos saberes, 

viabilizando a integração de atitudes críticas e reflexivas com práticas 

interdisciplinares na saúde da população. Os espaços para construção de 

práticas em saúde na Atenção Básica podem ser caracterizados por espaços 

de atendimentos coletivos, familiares e individuais como os núcleos de apoio a 

saúde da família(NASF); escolas; centros de referência; módulos de práticas 

corporais; instituições asilares; residências terapêuticas; ONGs, unidades de 

saúde, programas de saúde da família, empresas, entre outros.  

 

 

Ementa 

EMENTA:  

Epidemiologia como instrumental para o reconhecimento da situação de saúde. 

Problematização como instrumento para planejamento das ações em saúde 

coletiva. Identificação de indicadores de avaliação e monitoramento, em 

conjunto com a equipe multiprofissional. Construção das ações em conjunto 
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com a equipe multiprofissional e população local. Prática fisioterapêutica nos 

diversos espaços da atenção básica. 

 

 

Objetivos Gerais 

OBJETIVO GERAL:  

 Desenvolver habilidades e competências para o trabalho na Atenção Básica. 

  

Objetivos Específicos 

Participar dos processos de transformação dos serviços de saúde regionais, 

trabalhando na perspectiva das diretrizes do SUS: Integralidade, 

Universalidade e Equidade. 

Coletar e analisar dados epidemiológicos; 

Planejar ações em saúde com base nas coletas epidemiológicas e demanda do 

território de saúde; 

Aplicar as práticas das diversas áreas de especialidade da Fisioterapia em 

domicílio e/ou nos demais espaços comunitários. 

Vivenciar a prática multiprofissional e interdisciplinar 

 

 

Conteúdos 

CONTEÚDO:  

Unidade I: Epidemiologia como instrumental para o reconhecimento da 

situação de saúde e direcionadora de ações. 

I.a - Coleta e armazenamento e tratamento dos dados. 

Unidade II: Diagnóstico de Saúde da Comunidade: (Metodologia da 

problematização). 

II.a -  Análise dos dados coletados 

II.b -  Identificação do problema de saúde da comunidade 

II.c -  Identificação das prioridades 

II.d - Elaboração das estratégias de ação 
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II.e - Identificação dos  indicadores e/ou instrumento de avaliação e 

monitoramento da ação. 

Unidade III: Mobilizando recursos sociais para construção de ações coletivas. 

III.a - Identificando os equipamentos  sociais e recursos humanos: escolas, 

centros de referência, módulos de práticas corporais, instituições asilares, 

residência terapêutica, ONGs, conselhos municipais e estaduais de saúde, 

entre outros. 

III.b - Articulando parcerias com vários equipamentos sociais para 

operacionalização da ação. 

Unidade IV: Atuação do fisioterapeuta na Atenção Básica 

IV.a - Atendimento clínico individual e/ou coletivo. 

IV.b - Aplicando a estratégia de ação, previamente elaborada,  na comunidade 

.(II.d) 

Unidade V:  Aplicação de indicadores e instrumentos de avaliação e 

monitoramento do serviço de saúde. 

Avaliação: Avaliação quali-quantitativa conforme regulamento regional. 

 

Procedimentos de Ensino 
Acompanhamento diário dos alunos e dos pacientes, ensinando, sugerindo, 

propondo e corrigindo prontuários, avaliações e tratamentos realizados. 

Estimulação de leitura prévia de textos pré estabelecidos em consonância com 

o estágio supervisionado, dramatizações de situações-problema, 

esclarecimentos de dúvidas pertinentes ao estágio supervisionado. 

Apresentação de seminários pelos discentes referentes aos casos clínicos 

atendidos no estágio. 

Recursos 
I - Clínica ambulatórial contendo em sua totalidade: 

5. Rescursos eletrotermofototerapeuticos;  
6. Equipamento para linfedemas: Angiotron;  
7. Piscina terapêutica e seus acessórios;  
8. recursos mecanocinesioterapeuticos;  
9. recursos para avaliação cinético funcional;  
10. espaldar e barra paralelas;  
11. macas, tablados e tatames;  
12. recursos para atendimento traumatortopédico (talas, férulas, maca 

ortostática); 
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II - Sala de aula, data-show, material impresso. 

Procedimentos de Avaliação 
Considerando a PORTARIA D.E. No 02, de 29 de outubro de 2009, que 

estabelece os critérios de avaliação da aprendizagem e aprovação dos alunos 

dos cursos de graduação das Instituições de Ensino da Estácio, matriculados 

nos currículos vigentes em 2009.2, nas modalidades presencial, A DIRETORA 

DE ENSINO, no uso das suas atribuições, resolve em seu artigo 3°: 

  

§ 2° À avaliação da aprendizagem do Estágio Supervisionado e do Trabalho de 

Conclusão de Curso não se aplica a AV1, AV2 e AV3, e será atribuído, a cada 

um deles, um único grau de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, admitindo-se uma 

decimal, e este se constituirá no grau final obtido pelo aluno. 

No seu artigo 5° resolve: 

§ 2° O aluno será considerado aprovado no Estágio Supervisionado e no 

Trabalho de Conclusão de Curso caso obtenha, no mínimo, a nota 6 (seis). 

  

Portanto, considerando as premissas adotadas pela companhia: 

O aluno será avaliado mediante relatórios durante toda a realização do estágio 

e sua nota será uma somatória de seu rendimento ao longo do estágio e de 

uma avaliação, cuja média final deverá ser no mínimo 6,0. 

  

Este relatório de avaliação, a critério de cada instituição deve contemplar:  

1. Conduta ética e vestuário do aluno; 
2. relação discente-docente; 
3. relação discente-paciente e discente funcionário; 
4. rendimento teórico e prático ao longo do estágio. 

 

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. 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 
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Bibliografia Complementar 
 GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Orgs.). Tratado de medicina 
de família comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 
2012. 2 v.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Política Nacional de 

Atenção Básica. Brasília: Ministério   

 

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

Indicação Material Didático 

Bernardi, Daniela Filócomo, Fisioterapia Preventiva em Foco, editora: 

Guanabara Koogan, edição: 1, ano:2010 

capítulo: Cuidados ao Cuidador, nº de páginas: 17 

capítulo: Fisioterapia Preventiva na Saúde Materno-infantil, nº de páginas: 25 

capítulo: Fisioterapia Preventiva no Envelhecimento, nº de páginas: 11 

capítulo: Hipertensão Arterial Sistêmica, nº de páginas: 13 

capítulo: Diabetes Melito, nº de páginas: 9 

capítulo: Osteoporose, nº de páginas: 7 

capítulo: Síndrome da Imobilização, nº de páginas: 7 

capítulo: Hanseníase, nº de páginas: 18 

capítulo: Anexo - Avaliação das Atividades Básicas da Vida Diária – Índice de 

AVDs (Katz) / Avaliação das Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) – 

Escala de Lawton, nº de páginas: 3 

Total de páginas do material didático: 110 

 

FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA - SDE0245 

 

Perfil Docente 
Docente pós-graduado na área de epidemiologia ou em saúde coletiva e todas 

as suas variações. 

Contextualização 
A formação de um profissional da área da saúde,generalista, humanista, ético, 

com ampla capacidade crítica e reflexiva requer uma elaboração adequada dos 

planos de ensino das disciplinas. A disciplina Fundamentos da Epidemiologia 

encontra-se articulada com as outras disciplinas direcionadas à formação dos 

profissionais de saúde. A importância a respeito do conhecimento 

epidemiológico sobre as práticas de prevenção de doenças e promoção de 

Saúde e sobre o modo de vida contemporâneo foi determinante para a 

consolidação da Epidemiologia como a principal ciência da informação em 

saúde. Dentro desse contexto é imprescindível destacar  a articulação da 



381 
 

Epidemiologia com a Filosofia e com as Ciências Sociais e Humanas. Cada vez 

mais, pretende-se incorporar à problematização da saúde conceitos políticos, 

como classes sociais, poder, justiça e desigualdades, permitindo, dessa forma, 

o conhecimento pleno da saúde dos indivíduos e das sociedades humanas, 

dos seus determinantes e dos meios para sua preservação. Além disso, o 

estudo da epidemiologia permite uma articulação ideal entre a Educação e a 

Comunicação nas práticas de Saúde, que é imprescindível para a formação 

dos profissionais de saúde. Pierre Lévy define interface como "... superfície de 

contato, de tradução, de articulação entre dois espaços, duas espécies, duas 

ordens de realidade diferentes." Dessa forma, a disciplina Fundamentos da 

Epidemiologia encontra-se dividida em 4 unidades estruturadas de forma a 

demonstrar a importância e a influência da epidemiologia na compreensão das 

questões da saúde-doença-cuidado nas populações humanas, no 

planejamento de práticas de prevenção de doenças e promoção de Saúde e no 

desenvolvimento de pesquisas científicas em saúde. Os conceitos básicos 

sobre Epidemiologia, Saúde Coletiva e Saúde Pública, um breve histórico 

sobre a epidemiologia e os determinantes sociais da saúde correspondem aos  

primeiros temas das aulas que compõem a unidade 1.  Para a aplicação do 

conhecimento epidemiológico na intervenção das situações de saúde é 

importante conhecer a metodologia epidemiológica e os principais indicadores 

de epidemiológicos, cujos temas são abordados na unidade 2. Em virtude do 

aumento crescente na produção científica dos pesquisadores pertencentes aos 

principais centros de pesquisa em Epidemiologia no Brasil, no decorrer das 

aulas, vários exemplos e ilustrações, pertinentes ao contexto da realidade 

sanitária nacional, são dados. Por fim, serão abordadas as aplicações do 

conhecimento epidemiológico a sistemas de saúde (planejamento, gestão, 

avaliação e vigilância) com dados extraídos da realidade nacional. O aumento 

da demanda de profissionais qualificados no campo da saúde coletiva no Brasil 

é evidente. Portanto, o estudo da Epidemiologia torna-se essencial na 

formação técnico científica dos profissionais da saúde. Dessa forma, a 

aproximação da ciência epidemiológica proporcionará ao aluno uma reflexão 

sobre temas contemporâneos. Nesta disciplina, o prazer da descoberta, da 

investigação, da leitura e da reflexão crítica são ingredientes fundamentais. 

Trata-se de uma verdadeira aventura do espírito humano, em uma busca 

incessante por respostas sobre as mais variadas questões que transcendem a 

ciência e encontram-se inseridas em diversos campos de saberes sendo 

orientadas por demandas filosóficas, morais, políticas e outras. Dessa forma, 

uma das propostas da disciplina é intensificar as trocas de saberes e ampliar o 

campo de conhecimentos compartilhados, destacando a importância da 

interdisciplinaridade.  

  

Ementa 
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Epidemiologia, saúde coletiva e saúde pública. Indicadores 

epidemiológicos e metodologia epidemiológica. Epidemiologia e a construção 

de políticas públicas de saúde no Brasil. Determinantes sociais em saúde. 

Disfunções ecológicas geradas ao longo do processo de evolução da 

humanidade, em nível global, nacional e regional (principais problemas 

ambientais no Brasil e suas consequências para as populaçõese sua saúde). 

Epidemiologia aplicada a sistemas de saúde. 

Objetivos Gerais 
Reconhecer a importância da epidemiologia no controle dos diversos 

problemas de saúde da população e na evolução da situação social da saúde. 

Objetivos Específicos 
1. Analisar os conceitos básicos em Epidemiologia; 

2. Descrever as atuais aplicações e objetivos da epidemiologia; 

3. Relacionar as interfaces disciplinares da epidemiologia; 

4. Descrever a determinação social da saúde; 

5. Relacionar promoção da saúde e prevenção de doenças 

6.  Analisar o enfrentamento dos Determinantes Sociais da Saúde no Brasil 

na perspectiva da integralidade dos direitos humanos; 

7. principais problemas ambientais no Brasil e suas consequências para as 

populaçõese sua saúde 

8. Identificar as iniquidades em saúde; 

9. O ambiente como chave da saúde ; 

10. Meio Ambiente e Epidemias (grandes histórias); 

11. Ecologia e a Causa das Doenças; 

12. Saber ambiental e saber cuidar: promoção à saúde e qualidade de vida; 

13. Descrever os conceitos e aplicações dos principais indicadores 

epidemiológicos, os indicadores básicos para a saúde no Brasil 

14. Reconhecer o cálculo e a interpretação das medidas de ocorrência de 

doenças, agravos e óbitos; 

15.  Relacionar a prevalência e a incidência de doenças; 
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16. Identificar os objetivos e estrutura da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (PNAD); 

17. Analisar o conceito de desenvolvimento humano. 

18. Identificar as etapas do método epidemiológico; 

19. Reconhecer as estratégias de formulação de hipóteses epidemiológicas; 

20. Relacionar as variáveis epidemiológicas 

21.  Identificar as formas de ocorrência das doenças; 

22. Comparar os conceitos de risco e vulnerabilidade; 

23. Descrever os principais desenhos de pesquisa em epidemiologia. 

24.  Desenvolver raciocínio lógico e estratégico para as práticas de prevenção 

de doenças e promoção de saúde; 

25. Compreender a situação atual da pesquisa epidemiológica no Brasil; 

26. Evidenciar a importância da Epidemiologia para a construção de políticas 

públicas de saúde no Brasil; 

27. Desenvolver a habilidade da leitura e reflexão crítica de artigos científicos;  

28. Reconhecer a importância da Vigilância Epidemiológica e Sanitária como 

prática de Saúde Pública no Brasil.  

Conteúdos 
UNIDADE I EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE COLETIVA E SAÚDE PÚBLICA 

1.1 Introdução à epidemiologia  

1.1.1 Conceitos básicos em Epidemiologia, Saúde Coletiva e Saúde Pública  

1.1.2 Epidemiologia como ciência e um breve histórico 

1.1.3 Atualidades da epidemiologia e suas interfaces 

1.2 Perspectivas sobre o processo saúde/doença  

1.2.1 A evolução nos conceitos de saúde e os diversos paradigmas explicativos 

dos modelos saúde/doença no âmbito das sociedades 

1.2.1.1 História Natural da Doença 

1.2.1.2 Níveis de Atenção à saúde 

1.2.2 Saúde e qualidade de vida  
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1.2.2.1 O instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização 

Mundial da Saúde (WHOQOL-100 - World Health Organization Quality of Life) 

1.3 Determinantes Sociais da Saúde  

1.3.1 Determinação social da saúde 

1.3.2 Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças 

1.3.3 Iniquidades em saúde: panorama nacional 

1.3.4 Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) 

UNIDADE II INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS E METODOLOGIA 

EPIDEMIOLÓGICA 

  

2.1 Indicadores Epidemiológicos  

2.1.1 Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações 

2.1.1.1 Medidas de ocorrência de doenças, agravos e óbitos 

2.1.2 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 

2.1.3 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

2.2 Metodologia Epidemiológica 

2.2.1 Introdução ao método epidemiológico  

2.2.1.1 Problematização da pesquisa epidemiológica  

2.2.1.2 Hipóteses epidemiológicas 

2.2.1.3 Variáveis epidemiológicas 

2.2.1.3.1 Formas de ocorrência das doenças 

2.2.2 Risco e Vulnerabilidade 

2.2.3 Desenhos de pesquisa em epidemiologia 

UNIDADE III: EPIDEMIOLOGIA E A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL 

3.1 Institucionalização e desenvolvimento da Epidemiologia no Brasil e a 

construção de políticas públicas de saúde  

3.1.1 História da Epidemiologia no Brasil 
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3.2 Situação atual da pesquisa epidemiológica no Brasil e Perspectivas para 

uma epidemiologia brasileira  

  

UNIDADE IV EPIDEMIOLOGIA APLICADA AO SISTEMA ÚNICO  DE SAÚDE 

(SUS) 

  

4.1 Epidemiologia e Práticas de Prevenção de doenças e Promoção de Saúde: 

Planejamento estratégico de ações em Saúde  

4.2 Epidemiologia e Gestão de serviços de saúde  

4.3 Vigilância Epidemiológica no Brasil  

Procedimentos de Ensino 
Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o 

conhecimento é exposto ao aluno de acordo com um desenho didático 

planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da 

disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo 

contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, 

leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, 

estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, 

simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc. 

Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o 

conteúdo e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e 

colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores 

envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao 

docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem como nas outras 

ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, 

central de mensagem, anotações etc.). 

Recursos 
Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de 

aula virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos 

HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para 

baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados. 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas 

regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu 

desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua 

participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão). 
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Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior 

a 6 (seis) na média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três 

etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser 

igual ou superior a 4,0 (quatro). 

A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá 

ser realizada pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, 

conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 

(dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da 

disciplina. 

As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de 

informática da Instituição, mediante agendamento em períodos pré-

estabelecidos no calendário acadêmico. 

Bibliografia Básica 
ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Maurício Lima. Epidemiologia e 
Saúde: fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 
 
ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à 
epidemiologia.  4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
 
SOUZA, Andressa Rodrigues. Fundamentos da Epidemiologia. Rio de 
Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 
 

Bibliografia Complementar 
FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W.  Epidemiologia clínica:  
elementos essenciais.  4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006. 288 p. 
 
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008 
 
ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e 
saúde. 6. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003.   
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de vigilância epidemiológica. 6. ed. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 815 
 
TIETZMANN, Daniela. Epidemiologia. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2014. (Coleção Bibliografia Universitária Pearson 
 
MEDRONHO, R. A.; Bloch, K.V; Luiz, R.R.; Werneck, G.L. (Orgs) 
Epidemiologia.  2. Ed. São Paulo: Atheneu, 2009  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Indicação Material Didático 
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Souza, Andressa Rodrigues. Fundamentos da Epidemiologia. Rio de Janeiro: 

Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

FISIOTERAPIA EM UTI - SDE0535 

 

Perfil Docente 
Graduação em Fisioterapia com curso de especialização em Fisioterapia 

respiratória, Fisioterapia em UTI e/ou Fisioterapia Pneumofuncional com 

experiência comprovada em Terapia Intensiva. 

Contextualização 
A crescente busca pelo mercado de profissionais fisioterapeutas com 

capacidade para atuar numa Unidade de Terapia Intensiva demanda a 

formação de um sujeito crítico e reflexivo, que assuma sua prática a partir dos 

significados e saberes fundamentais ao exercício da profissão, de forma a 

atuar em uma equipe multiprofissional no âmbito hospitalar. Neste sentido, esta 

disciplina tem como objetivo proporcionar ao discente de Fisioterapia, 

embasamento teórico-prático acerca do paciente crítico por meio de discussões 

e resoluções de situações-problemas, com envolvimento em atividades de 

pesquisa de forma que o discente possa construir o conhecimento de forma 

reflexiva em ação conjunta.  

Ementa 
Introdução e Estrutura da Unidade de Terapia Intensiva (UTI); Avaliação 

Fisioterápica do paciente crítico; Mecânica ventilatória; Ventilação mecânica e 

correlações patológicas; Desmame do suporte ventilatório. 

Objetivos Gerais 
Proporcionar aos discentes de Fisioterapia embasamento teórico-prático para 

que possa desenvolver atividades de prevenção e intervenção fisioterapêutica 

em pacientes acometidos de enfermidades do sistema respiratório e/ou 

complicações e secundárias a outras disfunções, em uma Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). 

Objetivos Específicos 
Possibilitar o conhecimento amplo sobre a UTI e suas correlações com a 

atuação do fisioterapeuta junto à equipe multiprofissional. 

  

Proporcionar a associação de princípios básicos da Fisioterapia às 

características do paciente crítico sob o ponto de vista fisiopatológico, 

ventilatório e funcional. 

Possibilitar que os discentes desenvolvam conhecimentos específicos a fim de 

realizar avaliações cinético-funcionais em pacientes críticos e compreender a 
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importância das abordagens preventiva e terapêutica nas diversas alterações 

funcionais.  

Promover o conhecimento e atualização sobre a mecânica ventilatória e o 

suporte ventilatório invasivo e suas repercussões. 

Desenvolver o senso crítico quanto à importância da monitorização 

hemodinâmica de um paciente na UTI, assim como da ventilação mecânica, 

considerando a intervenção fisioterápica. 

 

Conteúdos 
UNIDADE1. INTRODUÇÃO E ESTRUTURA DA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA (UTI) 

1.1- Conceito de UTI; equipe multiprofissional e papel de cada categoria; 

atuação do fisioterapeuta na UTI. 

1.2  Importância arquitetônica e humanística da UTI; Principais aparelhos e 

utensílios.  

1.3  Prevenção e controle de Infecção Hospitalar. 

1.3.1 SRIS, SEPSE e SDOM 

UNIDADE 2. AVALIAÇÃO FISIOTERÁPICA DO PACIENTE CRÍTICO 

2.1Anamnese                                                                       

2.2 Exame Físico 

2.3 Monitorização realizada à beira do leito 

2.3.1 Ventilometria;manovacuometria;oximetria e capnometria 

2.3.2 Interpretação da gasometria arterial: equilíbrio ácido-base e troca gasosa, 

valores normais do exame, análise das situações anormais e sua correlação 

com a Fisioterapia. 

2.3.3 Distúrbios eletrolíticos: interpretação de resultados bioquímicos 

  

UNIDADE 3.MECÂNICA VENTILATÓRIA 

3.1 Comportamento das pressões durante a respiração.  

3.2 Componente elástico e resistivo do sistema respiratório. 

3.3 Método de Oclusão. 

3.4 AUTO PEEP: definição, medição e complicações 
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UNIDADE 4.VENTILAÇÃO MECÂNICA E CORRELAÇÕES PATOLÓGICAS 

4.1 Histórico de Ventilação Mecânica.  

4.2 Definições, indicações, objetivos.  

4.3 Ciclo Respiratório na ventilação mecânica.  

4.4 Parâmetros ventilatórios e alarmes. 

4.5 Principais modos ventilatórios: Ventilação controlada (A/C); Ventilação 

Assistida. 

4.6 Principais tipos de ventiladores e características. 

4.7 Repercussões da Ventilação Mecânica 

4.8 Insuficiência Respiratória Pulmonar Aguda (IRpA).  

4.8.1 Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) 

                  

UNIDADE 5. DESMAME DO SUPORTE VENTILATÓRIO 

5.1  Definição  

5.2 Tipos de Desmame 

5.3 Parâmetros avaliados 

5.4Extubação/Decanulação 

5.5 Atuação do fisioterapeuta no processo de desmame 

Procedimentos de Ensino 

8. O curso se desenvolverá por meio de encontros que incluirão aulas 
expositivas orais com discussões dirigidas e interativas, mostra de 
vídeos para serem debatidos em sala de aula e atividades práticas a 
serem desenvolvidas no laboratório de semiologia e no hospital 
conveniado, com a presença de um professor com o grupo de discentes 
nas atividades de campo. 

26. Leitura e aplicação de dispositivos legais voltados para a resolução de 
problemas constantes dos planos de aula, envolvendo atividades e 
realização de pesquisas. 

  

Recursos 
Aulas teóricas: Data show, DVD, Televisão, quadro branco 

Aulas práticas:hospitais conveniados e no laboratório de 

semiologia/semiotécnica equipado com os seguintes materiais: vias aéreas 

artificiais(tubos oro-traqueais  e cânulas de traqueostomia), laringoscópios, 

manequins de parada cardio-respiratória e intubação endotraqueal, 

manovacuômetros, cuffômetros, sistemas de vácuo (aspiração aberta e 

aspiração fechada), sistema de oxigenoterapia (fluxômetros e válvulas 

redutoras), cateter e cânulas nasais, cânulas de Guedel, máscara de Hudson, 

sistema de umidificação contínua (macronebulização) com peças T, traquéias 
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corrugadas, geradores de fluxo, máscaras siliconizadas de CPAP com garras e 

presilhas, ambús, ventiladores mecânicos não invasivos, ventiladores 

mecânicos invasivos (pressóricos e a volume), ventilômetros de 

Wright, capnógrafos, aparelhos de pressão, martelos reflexológicos, 

termômetros, estetoscópios, algodão, gaze, álcool a 70%, capotes, luvas 

estéreis e de procedimento, autoclave,oxímetros de pulso (não portáteis), 

monitores cardíacos, eletrodos e desfibriladores portáteis. 

  

Procedimentos de Avaliação 
O processo de avaliação de aprendizagem será composto de três etapas: 

Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), que deverão ser 

realizadas por meio de provas (AV 1, AV2 e AV3) que valerão, no mínimo, 8,0 

(oito) pontos . A valoração de outras atividades acadêmicas de ensino poderá 

ser incluída não podendo ultrapassar 20% da composição do grau final, que 

será de até 10,0 (dez) pontos. 

A AV1 contemplará o conteúdo ministrado da disciplina até a data de sua 

realização, incluindo as atividades estruturadas.  As AV2 e AV3 abrangerão 

todo o conteúdo da disciplina, inclusive o das atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o discente deverá: 

1.   Atingir resultado final, igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as 

duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e 

AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0. 

2.   Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas 

 

Bibliografia Básica 
SARMENTO, G.,J.,V. Fisioterapia Respiratória no Paciente Crítico: rotinas 
clínicas. São Paulo: Manole, 2010. 
  

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

Janeiro: Revinter, 2001.  

SCANLAN, C.L. Fundamentos da terapia respiratória de Egan. São Paulo: 

Mosby, 2009.  

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

Bibliografia Complementar 
CARVALHO, C. R. R. Situações extremas em terapia intensiva.  Barueri: 
Manole, 2010. 
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LEVITZKY, M. G. Fisiologia pulmonar.  8. Ed. Barueri: Manole, 2016. 
  

PRYOR, J.A.;WEBBER,B.A. Fisioterapia para problemas respiratórios e 

cardíacos.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

  

TROSTER,E.J;CARVALHO,W.B.de;FREDDI,N.A;PROENLA FILHA, J.O.; 
HIRSCHHEIMER, M.R. Ventilação Pulmonar Mecânica em Pediatria e 
Neonatologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2004. 
  

ULTRA , R.B; FERRARI, D.; COCA, V. Diretrizes para assistência 

ventilatória.Rio de Janeiro:  Cultura Médica, 2009. 

Indicação Material Didático 
Barbara A. Webber; Jennifer A. Pryor, Fisioterapia para Problemas 

Respiratórios e Cardíacos, editora: Guanabara Koogan, edição: 2, ano:2002 

capítulo: Suporte mecânico, nº de páginas: 8 

 

capítulo: Cuidados intensivos para o adulto crítico, nº de páginas: 19 

 

Rocco, Patrícia Rieken Macêdo; Zin, Walter Araujo, Fisioterapia: Teoria e 

Prática Clínica - Fisiologia Respiratória Aplicada, editora: Guanabara 

Koogan, edição: 1, ano:2009 

capítulo: Regulação Respiratória do Equilíbrio Ácido-Base, nº de páginas: 14 

capítulo: Monitorização da Mecânica Respiratória em Indivíduos Respirando 

Espontaneamente e Ventilados Mecanicamente, nº de páginas: 7 

capítulo: Repercussão da Ventilação Mecânica no Sistema Respiratório, nº de 

páginas: 18 

Richard S. Irwin;James M. Rippe, Irwin&Rippe - Terapia Intensiva, editora: 

Guanabara Koogan, edição: 6, ano:2009 

capítulo: Monitoramento Respiratório Durante a Ventilação Mecânica, nº de 

páginas: 11 

capítulo: Insuficiência Respiratória Parte I: Uma Abordagem Fisiológica à 

Insuficiência Respiratória, nº de páginas: 7 

capítulo: Insuficiência Respiratória Parte II: Insuficiência Respiratória Aguda 

Decorrente de Síndrome da Angústia Respiratória Aguda e de Edema 

Pulmonar, nº de páginas: 13 

capítulo: Insuficiência Respiratória Parte V: Causas Extrapulmonares de 

Insuficiência Respiratória, nº de páginas: 11 

capítulo: Ventilação Mecânica Parte I: Invasiva, nº de páginas: 14 

capítulo: Ventilação Mecânica Parte III: Interrupção, nº de páginas: 10 

capítulo: Prevenção e Controle da Infecção Hospitalar na Unidade de 

Tratamento Intensivo, nº de páginas: 5 
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capítulo: Manejo da Sepse, nº de páginas: 11 

Total de páginas do material didático: 148 

 

Outras Informações 
As atividades de campo se constituirão em atividades estruturadas. 

Deverão ser realizadas 8 atividades estruturadas ao longo do curso, 

constituídas de visitas e acompanhamento de atendimento em uma Unidade de 

Terapia Intensiva conveniada com a Instituição de Ensino, sob orientação de 

um professor da mesma. Estas atividades se complementam com 

apresentação de relatórios a serem entregues em datas específicas ao 

professor da disciplina, contendo conteúdos inerentes aos planos de aula, com 

estudo e discussão de casos clínicos a serem apresentados. Todas as 

atividades necessitarão não somente da experimentação vivenciada na UTI, 

como pesquisas acerca do observado como instrumento de motivação, 

comunicação e construção coletiva do conhecimento.  

FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL - SDE0538 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta com pós graduação nesta área de conhecimento. ação 

As mudanças no mercado de trabalho e a busca pela beleza e a juventude 

levam a dmenada para um profissional com conhecimentos na área. 

 

Ementa 
Atuação do profissional fisioterapeuta na abordagem dermatofuncional. 

Fisiopatologia das principais afecções e patologias dermatofuncionais. 

Recursos fisioterapicos mais utilizados: eletrotermofototerápicos, manuais e 

cosmetológicos.  

 

 

Objetivos Gerais 
Conhecer as terapêuticas manuais, termoeletrofototerápicas e cosméticas que 

envolvem todo o processo no atendimento dermatofuncional, de forma isolada 

ou associada, baseadas em tecnologias atuais. Entender a aplicação e o 

acompanhamento na reabilitação das disfunções relacionadas aos sistemas 

tegumentar, muscular e circulatório.  

Objetivos Específicos 
Compreender a integração em equipe multi e interdisciplinar para melhores 

resultados com menores riscos aos cuidados direcionados à saúde, 



393 
 

estimulando o bem estar e a qualidade de vida, assim como a auto-estima de 

seus pacientes.  

Desenvolver o alunado para compreensão do atual mercado de trabalho e 

vertentes da dermatofuncional  

Conteúdos 
Unidade I. CONCEITO DE DERMATOFUNCIONAL 

1.1         Reconhecimento 

1.2         Atuação e Responsabilidades 

  

Unidade II. MERCADO DE TRABALHO 

Unidade III. SISTEMA TEGUMENTAR 

3.1         Pele e suas divisões 

3.2         Anexos de Pele 

3.3         Funções da Pele 

3.4         Lesões Elementares. 

3.4.1. Manchas Pigmentares (vitiligo, pitiríase versicolor, pelagra) 

3.4.2. Pápula (Leishmaniose, Blastomicose, Acne, Hanseníase) 

3.4.3. Úlceras de decúbito. Critérios de avaliação. Recursos 

fisioterapêuticos. 

3.5         Involução Cutânea 

  

Unidade IV. BASES DA COSMETOLOGIA  

4.1          Formulação Cosmética 1 (Bases Cosméticas) 

4.2          Formulação Cosmética 2 (Produtos de Superfície, Loções, 

Esfoliantes, Umectantes, Emolientes, Hidratantes, Nutritivos, Máscaras, 

Filtro e Bloqueador Solar) 

4.3          Formulação Cosmética 3 (Veículos e Princípios Ativos - Iontos, 

Lipossomas, Nanocosméticos e Ácidos) 

  

Unidade V. TÉCNICAS E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

5.1         Anamnese Facial 
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5.2         Anamnese e Biometria Corporal 

  

Unidade VI. BIOSSEGURANÇA E NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Unidade VII. FISIOPATOLOGIA DAS PRINCIPAIS AFECÇÕES E 

PATOLOGIAS EM DERMATOFUNCIONAL 

7.1         Acne e suas manifestações 

7.2         Rosácea e Rinofima 

7.3         Teorias do Envelhecimento 

7.4         Cicatriz Hipertrófica e Queloide 

7.5         Regeneração e Fibroplasia (Aderências e Fibroses no Pós Operatório) 

7.6         Fibroedemagelóide 

7.7         Estrias 

7.8         Hipotonia Tissular e Muscular 

7.9         Lipodistrofia Localizada e Obesidade 

7.10      Linfedema 

Unidade VIII. DERMATOFUNCIONAL EM GESTANTES E PUÉRPERA 

Unidade IX. DERMATOFUNCIONAL EM QUEIMADOS  

9.1     Definição de Queimadura 

9.2     Complicações de Grandes Queimados 

9.3     Processos de Regeneração em Lesões de Queimadura 

9.4     Tratamento Fisioterapêutico na fase Hospitalar e Ambulatorial 

Unidade X - RECURSOS FISIOTERÁPICOS EM DERMATOFUNCIONAL 

APLICADA 

10.1    Corrente Galvânica e Eletroestimulação 

         10.1.1          Desincruste 

10.1.2          Iontoforese 

         10.1.3          Eletrolipoforese 

         10.1.4          Eletrolifting 
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         10.1.5          Microcorrente 

         10.1.6          Corrente Russa 

         10.1.7          FES 

10.2    Altafrequência 

10.3    Ozonioterapia 

10.4    Ultrassom 

10.5    Laserterapia 

10.6    Infravermelho 

10.7    Luz Pulsada  

10.8    Radiofrequência 

10.9    Eletroporação 

10.10  Endermoterapia e Pressoterapia 

10.11  Carboxiterapia 

10.12  Microdermoabrasão de Cristais e Diamantes 

10.13  Massoterapia 

10.14  Drenagem Linfática 

10.15  Bandagem 

10.16  Gessoterapia 

10.17  Peelings (Criopeeling ? Neve Carbônica e Criocautério; Ácidos) 

Procedimentos de Ensino 
Aulas dialógicas, expositivas, participativas, utilizando material áudio-visual de 

multimídia, com apresentação de slides e filmes em DVD. 

Demonstrar e apresentar possibilidade de uso prático individual através do 

manuseio de equipamentos termoeletrofototerápicos e técnicas manuais, 

simulando o atendimento clínico. 

Estudo de Casos (individual ou em grupo); Debates e Relatos de Experiência 

Acompanhamento e indicação de Seminários internos e externos.  

Visitas supervisionadas em Clínicas, Consultórios e/ou Hospitais com serviços 

de atendimento em Dermatofuncional, Dermatologia e Cirurgia Plástica; 
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Centros de atendimento e acompanhamento aos pacientes mastectomizados e 

CTQ. 

Recursos 
Para as aulas práticas serão neessários os seguintes equipamentos: 

Estes itens integram o laboratório de eletrotermofototerapia queé comum com o 

lab de dermatofuncional 

1. Carrinhos auxiliares (apoio de equipamentos eletroterápicos e 
acessórios diversos) 

2. Lupas de pé/mesa 
3. Lupas de pala 
4. Lâmpada de Wood Gabinete 
5. Dermatoscópio - 200 x aumento 
6. Cosméticos faciais e corporais 
7. Ataduras de Crepe 
8. Touca, máscara cirúrgica, lençóis descartáveis 
9. Luvas de procedimento 
10. Agulhas de eletrolipólise, eletrolifting, insulina BD 30x13 
11. Algodão 
12. Pincéis 
13. Cubetas de silicone 
14. Cubas rim 
15. Álcool 70º 
16. Lixeiras c/ pedal  
17. Extensões 
18. Toalha de papel 
19.  Abaixador de língua (espátula de madeira) 
20. Cx. material perfurocortante 
21. Estufa ou Autoclave 
22. Gel antisséptico 
23. Tesouras 
24. Compressas de gaze quadradinha 
25. Gel de contato 
26. Microcristais de Óxido de Al. 

Procedimentos de Avaliação 
 

 

Bibliografia Básica 
DU VIVIER, Anthony. Atlas de dermatologia clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2014. 724 p 
 
RIVITTI, Evandro A. Manual de dermatologia clínica. São Paulo: Artes 
Medicas, 2014. 736 p. 
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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 
NETO, C. F.; CUCE, C. L.; REIS, V. M. S. Manual de dermatologia. 3. Ed. 
Barueri, SP: Manole, 2013. 
 
BELANGER, Alayn-Yvan.  Recursos fisioterapêuticos: evidências que 
fundamentam a prática clínica. 2. Ed. Barueri: Manole, 2012. 
 
LEDUC, Albert. Drenagem linfática: teoria e pratica. 2. ed. São Paulo: Manole, 

2000.   

KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg (Ed.). Dermatologia 
estética. São Paulo: Atheneu, 2004. 771 p. 
 

 HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
1151 p 
 
FERNANDES, A. C. Reabilitação. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2015. 
 
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto 
& atlas. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 538 p. 
 

Indicação Material Didático 
Elaine Guirro, Rinaldo Guirro, Fisioterapia Dermato-Funcional, editora: 

Manole, edição: 3, ano:2004 

capítulo: Envelhecimento, nº de páginas: 24 

capítulo: Fibro Edema Gelóide (Celulite), nº de páginas: 43 

capítulo: Estrias, nº de páginas: 22 

capítulo: Cicatriz Hipertrófica e Quelóide, nº de páginas: 12 

capítulo: Pré e Pós-Cirurgia Plástica, nº de páginas: 27 

capítulo: Mastectomia, nº de páginas: 26 

capítulo: Queimaduras, nº de páginas: 18 

Total de páginas do material didático: 172 

 

 

 

PROJETO DE PESQUISA EM FISIOTERAPIA - SDE0229 

 

Perfil Docente 

PERÍODO 9: 
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Fisioterapeuta, com pos graduação strictu sensu, experiência como docente, 

participação em grupos e/ou eventos  de pesquisa e currículum lattes 

atualizado. 

Contextualização 
Esta disciplina vem aprimorar a formação do fisioterapeuta na Graduação 

interligando teoria, prática e pesquisa com o intuito de identificar e estabelecer 

propostas de pesquisa para resolução de problemas na saúde da população e 

melhorar a qualidade do cuidado de fisioterapia através do conhecimento dos 

instrumentos utilizados no método científico e sua aplicabilidade. Neste 

contexto, a disciplina articula conhecimentos interdisciplinares, desenvolvendo 

no discente a reflexividade necessária para levantar questões e apontar 

soluções para a melhoria da qualidade de seu trabalho e da assistência de 

fisioterapia, além de contribuir substancialmente para a elaboração do TCC 

(Trabalho de Conclusão de Curso).  

Ementa 
Tipos de pesquisa nas ciências da saúde, esporte, profilaxia, terapêutica, re-

educação e qualidade de vida. Conhecimentos inerentes à Fisioterapia. A 

construção do conhecimento em Fisioterapia. Elaboração, acompanhamento e 

apresentação de um projeto de trabalho de conclusão de curso vivenciada 

durante todo o curso e que contribua com a solidificação da formação 

acadêmica em Fisioterapia. 

Objetivos Gerais 

O aluno deverá ser capaz de: 

Compreender e utilizar os elementos da pesquisa para identificar problemas 

de saúde na sociedade; 

Sugerir projetos que possam minimizar ou solucionar os problemas de 

saúde levantados. 

Objetivos Específicos 
  

1 Proporcionar ao aluno de Fisioterapia o desenvolvimento das habilidades 

necessárias à confecção de um projeto de pesquisa, em todas as suas fases, 

bem como despertar o interesse pelo estudo sistematizado e fundamentado na 

produção de conhecimento científico, fatores determinantes da qualidade em 

sua formação profissional. 

2 Desenvolver a reflexão crítica sobre temas relacionados às ciências da 

saúde, sob a perspectiva da  Fioterapia; 

3 Compreender e apreender a utilizar diferentes instrumentos e metodologias 

de pesquisa em Fisioterapia, com vistas à produção científica, com base na 
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articulação teoria-prática, buscando alternativas da investigação no campo de 

saber da 

4 Desenvolver um projeto de pesquisa relevante cientifica e socialmente, capaz 

de viabilizar a elaboração do trabalho de conclusão de curso de curso. 

Conteúdos 

UNIDADE I - A PESQUISA COMO PRODUÇÃO DE SABER 

1.1. O conceito de pesquisa científica e suas características 

1.2. Tipos de pesquisa aplicáveis à Fisioterapia 

1.3. Projeto de Pesquisa Científica: As Etapas de Preparação e Execução 

  

UNIDADE II - INTRODUÇÃO À PESQUISA 

2.1.Caracterização da produção textual em pesquisas acadêmico-científicas 

2.2. Leitura e produção textual 

2.3.Coesão e coerência textual 

  

UNIDADE III - PASSOS DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE 

PESQUISA 

3.1.Escolha do tema e sua problematização; 

3.2.Delimitação do estudo; 

3.3.Justificativa da escolha; 

3.4.Revisão da literatura; 

3.5.Formulação do problema e da hipótese; 

3.6.Definição da população e amostragem; 

3.7.Elaboração dos instrumentos de pesquisa (formulário, entrevista, 

questionário, observação); 

3.8.Validação dos instrumentos e procedimentos; 

3.9.Coleta de dados: definição e coleta documental 

3.10.Análise dos dados; 
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UNIDADE IV - NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 

4.1.Capas; 

4.2.Folha de avaliação; 

4.3.Sumário; 

4.5.Introdução; 

4.6.Revisão da literatura e Fundamentação teórica; 

4.7.Materiais e Métodos; 

4.8.Instrumento de pesquisa; 

4.9.Procedimentos para coleta dos dados; 

4.10Referências; 

4.11Anexos. 

Procedimentos de Ensino 

Aulas expositivas, interativas, discussões dirigidas; 

Uso da internet (e-mail) para retirar dúvidas em dias pré-estabelecidos pelo 

orientador;         

Apresentação de pesquisas modelo e debates para fixação do aprendizado; 

Aulas com visitas guiada em grupos pelo orientador à biblioteca do Campus 

e a biblioteca virtual; 

Laboratório de pesquisa; 

Visita de campo de acordo com o objeto de pesquisa escolhido. 

 

Recursos 

Quadro e pilot, retroprojetor, data show, computador com internet 

(laboratório). 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação tem como objetivo não apenas a nota ou conceito, mas o 

desenvolvimento das habilidades e competências desenvolvidas e 

adquiridas no processo de aprendizagem da disciplina. 

É necessário estabelecer e esclarecer de forma clara os critérios de 

avaliação para os discentes no inicio da disciplina ou quantas vezes forem 

necessárias para demonstrar objetividade e exatidão nos propósitos. 

O processo de avaliação de aprendizagem será composto de três etapas, 
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Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo a AV3 

para todos os alunos que queiram aumentar sua média, alunos com falta no 

dia da avaliação ou alunos que não atingiram a média na AV1 e AV2. 

As avaliações deverão ser realizadas por meio de apresentações dos 

projetos na AV 1, AV2 e AV3 de acordo com as etapa e critérios 

estabelecidos na construção do projetos 

Sobre disposições gerais da disciplina, estabelecido no manual do projeto 

de trabalho de conclusão de curso ? o orientador e educando deverão 

saber: 

1.    O índice de ausência superior a 25% implicará em reprovação do 

aluno2 

2.    O processo de avaliação será sempre realizado de modo uniforme para 

todos os grupos, tendo em vista que a modalidade de trabalho pode ser em 

grupo; 

3.    A avaliação seguirá critério conceitual de: E (Excelente); MB (Muito 

Bom); B (Bom); C (Incompleto) ou D (Insuficiente) 

 

 

Bibliografia Básica 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 184 p. 

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 
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: 
metodologia científica-fundamentos técnicos. 16. ed. Campinas: Papirus, 2005. 
 
ANDRADE, Maria Margarida De. Introdução a metodologia do trabalho 
científico. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p. 

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. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica: 
ciência e conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e 
variáveis. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008. 312 p. 
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Indicação Material Didático 
Antonio Carlos Gil, Como Elaborar Projetos de Pesquisa, editora: Atlas, 

edição: 5, ano:2010 

capítulo: 2 Como Formular um Problema de Pesquisa?, 7, nº de páginas: 9 

capítulo: 3 Como Construir Hipóteses?, 17, nº de páginas: 8 

capítulo: 4 Como Classificar as Pesquisas?, 25, nº de páginas: 19 

capítulo: 5 Como Delinear uma Pesquisa Bibliográfica?, 45, nº de páginas: 20 

capítulo: 6 Como Delinear Uma Pesquisa Documental, 65, nº de páginas: 5 

capítulo: 7 Como Delinear Uma Pesquisa Experimental?, 71, nº de páginas: 10 

capítulo: 8 Como Delinear um Ensaio Clínico?, 81, nº de páginas: 10 

capítulo: 9 Como Delinear um Estudo de Coorte?, 91, nº de páginas: 4 

capítulo: 10 Como Delinear um Estudo Caso-controle?, 95, nº de páginas: 4 

capítulo: 11 Como Delinear um Levantamento?, 99, nº de páginas: 18 

capítulo: 12 Como Delinear um Estudo de Caso?, 117, nº de páginas: 10 

capítulo: 15 Como Delinear Uma Pesquisa para Desenvolver Teoria 

Fundamentada (grounded Theory)?, 143, nº de páginas: 8 

capítulo: 16 Como Delinear Uma Pesquisa-ação?, 151, nº de páginas: 5 

capítulo: 17 Como Delinear Uma Pesquisa Participante?, 157, nº de páginas: 5 

capítulo: 18 Como Calcular o Tempo e o Custo do Projeto?, 163, nº de páginas: 

5 

 

capítulo: 19 Como Redigir o Projeto de Pesquisa?, 169, nº de páginas: 11 

Total de páginas do material didático: 151 

 

 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO III-FISIOTERAPIA - SDE0241 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta, egresso de curso de pós-graduação em Fisioterapia. Este 

docente, necessariamente deverá estar atuando em campos de estágio da IES 

ou atuando em algum estabelecimento de saúde em nível ambulatorial. 

Contextualização 
Na evolução do processo natural da matriz curricular em Fisioterapia, após 

cursar oito períodos e diversas disciplinas fundamentais e específicas da 

atuação profissional, o aluno está apto, neste momento, a aprender e 

desenvolver suas habilidades teóricas e práticas adquiridas ao longo do curso 

sob a supervisão de docentes Fisioterapeutas. Nesta etapa o aprendizado é 

estritamente ambulatorial focado nas afecções ortopédicas e traumatológicas, 

reumatológicas, uroginecológicas e obstétricas e pediátricas. 

Ementa 
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Atividade prática real supervisionada. Atendimento Ambulatorial nas 

Especialidades de Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia 

Reumatológica, Fisioterapia em, Uroginecologia e Obstetrícia e Fisioterapia em 

Pediatria. 

Objetivos Gerais 
Propor a prática real supervisionada em ambiente ambulatorial, tornando o 

aluno capaz de preservar, desenvolver e restaurar a integridade de órgãos, 

sistemas e funções em indivíduos acometidos por afecções ortopédicas e 

traumatológicas, reumatológicas, uroginecológicas e obstétricas e pediátricas. 

Objetivos Específicos 

1. Consolidar conceitos fundamentais e a linguagem técnica-científica durante 
a prática real supervisionada no tratamento das afecções ortopédicas e 
traumatológicas, reumatológicas, uroginecológicas e obstétricas e 
pediátricas; 

2. Conhecer e aplicar as diferentes técnicas de avaliação cinético-funcional 
nas afecções ortopédicas e traumatológicas, reumatológicas, 
uroginecológicas e obstétricas e pediátricas; 

3. Elaborar o diagnóstico fisioterapêutico nas afecções ortopédicas e 
traumatológicas, reumatológicas, uroginecológicas e obstétricas e 
pediátricas; 

4. Desenvolver um plano de intervenção para tratamento das afecções 
ortopédicas e traumatológicas, reumatológicas, uroginecológicas e 
obstétricas e pediátricas; 

5. Buscar o conhecimento para a interpretação e solução de problemas 
associados aos casos clínicos apresentados; 

6. Utilizar os diferentes recursos fisioterapêuticos para o tratamento das 
disfunções ortopédicas e traumatológicas, reumatológicas, 
uroginecológicas e obstétricas e pediátricas; 

7. Reconhecer a relevância do trabalho com a equipe multi e interdisciplinar 
(fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, médicos, entre 
outros) em suas atividades; 

8. Exercitar o senso crítico e os valores éticos durante a prática real 
supervisionada. 

Conteúdos 
I - FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA:  

Semiologia e Avaliação em Afecções Ortopédicas e Traumatológicas  

Patologias Ortopédicas  

Patologias Traumáticas  
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Abordagem Clínica e Fisioterapêutica dos distúrbios ortopédicas e 

traumatológicas.  

II - FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA:  

Semiologia e Avaliação em Afecções Reumatológicas  

Patologias Reumatológicas  

Abordagem Clínica e Fisioterapêutica dos distúrbios reumatológicos  

III - FISIOTERAPIA EM UROGINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA:  

Semiologia e Avaliação em Afecções Uroginecológicas e Obstétricas  

Patologias Uroginecológicas  

Patologias Obstétricas  

Abordagem Clínica e Fisioterapêutica dos distúrbios uroginecológicas e 

obstétricas  

IV - FISIOTERAPIA EM PEDIATRIA  

Semiologia e Avaliação em Afecções Pediátricas  

Patologias Pediátricas  

Abordagem Clínica e Fisioterapêutica dos distúrbios pediátricos  

Procedimentos de Ensino 
Acompanhamento diário dos alunos e dos pacientes, ensinando, sugerindo, 

propondo e corrigindo prontuários, avaliações e tratamentos realizados. 

Estimulação de leitura prévia de textos pré estabelecidos em consonância com 

o estágio supervisionado, dramatizações de situações-problema, 

esclarecimentos de dúvidas pertinentes ao estágio supervisionado. 

Apresentação de seminários pelos discentes referentes aos casos clínicos 

atendidos no estágio. 

Recursos 

I Ambiente ambulatorial contendo em sua totalidade: 

27. Recursos para avaliação cinético funcional;  

28. Rescursos eletrotermofototerapêuticos;  

29. Recursos mecanocinesioterapêuticos;  

30. Recursos hidroterapêuticos; 
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31. Recursos terapêuticos manuais. 

II - Sala de aula, Data-show. 

Procedimentos de Avaliação 
Avaliação quali-quantitativa conforme regulamento regional. 

Bibliografia Básica 
BARROS FILHO, T.E.P. de; LECH, O. Exame físico em ortopedia. 2 ed.São 

Paulo: Sarvier, 2005.  

O'SULLIVAN, Susan B.; SCHMITZ, Thomaz J. Fisioterapia: avaliação e 
tratamento. 5. ed. São Paulo: Manole, 2010. 1506 p. 
 
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 
   

 

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. 

 

 

Indicação Material Didático 
Mark Dutton, Fisioterapia ortopédica, editora: Artmed, edição: 2, ano:2010 

  capítulo: Capítulo 3. Cinesiologia do Sistema Musculoesquelético, nº de 

páginas: 12 

capítulo: Capítulo 7. Conceito de Função, nº de páginas: 20 

capítulo: Capítulo 10. Princípios de Intervenção, nº de páginas: 36 

Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, Fisioterapia, editora: Manole, edição: 

5, ano:2010 

capítulo: Influência dos Fatores Psicossociais na Reabilitação, nº de páginas: 

41 

capítulo: Influência de Valores no Tratamento do Paciente: Base para a 

Tomada de Decisão, nº de páginas: 15 
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capítulo: Artrite, nº de páginas: 37 

Total de páginas do material didático: 161 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO IV-FISIOTERAPIA - SDE0242 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta, egresso de curso de pós-graduação em Fisioterapia. Este 

docente, necessariamente deverá estar atuando em campos de estágio da IES 

ou atuando em algum estabelecimento de saúde em nível ambulatorial. 

Contextualização 
Na evolução do processo natural da matriz curricular em Fisioterapia, após 

cursar oito períodos e diversas disciplinas fundamentais e específicas da 

atuação profissional, o aluno está apto, neste momento, a aprender e 

desenvolver suas habilidades teóricas e práticas adquiridas ao longo do curso 

sob a supervisão de docentes Fisioterapeutas. Nesta etapa o aprendizado é 

estritamente ambulatorial focado nas afecções neurológicas e 

neuromusculares. 

Ementa 
Atividade prática real supervisionada. Atendimento Ambulatorial nas 

Especialidades de Fisioterapia em Neurofuncional e neuropediatria 

Objetivos Gerais 
Propor a prática real supervisionada em ambiente ambulatorial, tornando o 

aluno capaz de preservar, desenvolver e restaurar a integridade de órgãos, 

sistemas e funções em indivíduos acometidos por afecções neurológicas e 

neuromusculares, disfunções neurológicas traumáticas, vasculares e 

degenerativas. 

Objetivos Específicos 
Consolidar conceitos fundamentais e a linguagem técnica-científica durante a 

prática real supervisionada no tratamento  afecções neurológicas e 

neuromusculares, disfunções neurológicas traumáticas, vasculares e 

degenerativas. 

Conhecer e aplicar as diferentes técnicas de avaliação cinético-funcional nas 

afecções neurológicas e neuromusculares, disfunções neurológicas 

traumáticas, vasculares e degenerativas. 

Elaborar o diagnóstico fisioterapêutico nas afecções neurológicas e 

neuromusculares, disfunções neurológicas traumáticas, vasculares e 

degenerativas. 

Desenvolver um plano de intervenção para tratamento das afecções 

neurológicas e neuromusculares, disfunções neurológicas traumáticas, 

vasculares e degenerativas. 
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Buscar o conhecimento para a interpretação e solução de problemas 
associados aos casos clínicos apresentados; 
Utilizar os diferentes recursos fisioterapêuticos para o tratamento das afecções 

neurológicas e neuromusculares, disfunções neurológicas traumáticas, 

vasculares e degenerativas. 

Reconhecer a relevância do trabalho com a equipe multi e interdisciplinar 
(fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, médicos, entre outros) 
em suas atividades; 
Exercitar o senso crítico e os valores éticos durante a prática real 
supervisionada. 

Conteúdos 
UNIDADE 1: Semiologia Neurológica 

Exame neurológico, avaliação funcional, diagnóstico neurofuncional, 

estabelecimento de objetivo e plano de tratamento  

UNIDADE 2: Principais Técnicas de Tratamento em Fisioterapia 

Neurofuncional 

Aplicação de Facilitação neuromuscular proprioceptiva, técnicas de Bobath, 

terapia por restrição e indução do movimento,  F.E.S., Uso de bolas suíças, 

treino de marcha com suporte parcial de peso, uso do Biofeedback como 

ferramenta analgésica.  

UNIDADE 3: Fisioterapia Aplicada às Disfunções Neurológicas 

Conhecer, avaliar e tratar as doenças vasculares encefálicas, traumatismo 

craniano, lesões medulares, doenças degenerativas e desmielinizantes, 

parkinsonismo, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, doenças do 

sistema nervoso periférico, síndrome de Guillain-Barré, paralisia facial, 

plexopatias de membro superior, doença de Machado Joseph  

Procedimentos de Ensino 
Acompanhamento diário dos alunos e dos pacientes, ensinando, sugerindo, 

propondo e corrigindo prontuários, avaliações e tratamentos realizados. 

Estimulação de leitura prévia de textos pré estabelecidos em consonância com 

o estágio supervisionado, dramatizações de situações-problema, 

esclarecimentos de dúvidas pertinentes ao estágio supervisionado. 

Apresentação de seminários pelos discentes referentes aos casos clínicos 

atendidos no estágio. 

Recursos 

I Ambiente ambulatorial contendo em sua totalidade: 

32. Recursos para avaliação cinético funcional;  
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33. Rescursos eletrotermofototerapêuticos;  

34. Recursos mecanocinesioterapêuticos;  

35. Recursos hidroterapêuticos; 

36. Recursos terapêuticos manuais. 

II - Sala de aula, Data-show. 

Procedimentos de Avaliação 
Avaliação quali-quantitativa conforme regulamento regional. 

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: Teoria e 

aplicações práticas. 2 ed. São Pauo: Manole, 2002.  

 

 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM FISIOTERAPIA - SDE0840 

 

Perfil Docente 
Graduação em Fisioterapia, com pós graduação, preferencialmente, strictu 

sensu, com domínio do PPC, das Diretrizes Curriculares Nacionais, legislação 

profissional e do Ciclo SINAES. 

 

Contextualização 
A disciplina Seminários Integrados em Fisioterapia trata-se de uma disciplina 

integradora e abrangente para acompanhar o processo de aprendizagem e o 

desempenho acadêmico dos alunos, em relação as competências, habilidades 
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e atitudes. Este acompanhamento propicia a construção de referenciais para a 

formulação de ações voltadas à melhoria da qualidade do curso e, por 

consequência, dos seus egressos. 

 

Assim, a disciplina propõe-se a abordar os conteúdos programáticos previstos 

nas diretrizes curriculares do curso, suas habilidades para ajustamento às 

exigências decorrentes da evolução do conhecimento, suas competências para 

compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à 

realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento com as quais 

estabelece algum tipo de interface e atitudes frente a casos clínicos e a equipe 

multiprofissional na qual estará inserido. Dessa forma, tem como meta a 

integração dos conteúdos curriculares, competências e habilidades 

desenvolvidos ao longo do curso, capacitando o estudante para um 

desempenho profissional pautado na qualidade, em acordo com o perfil 

definido no projeto pedagógico do curso. 

 

Ementa 
O SINAES, Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em 

Fisioterapia,  PPC e sua relação com o perfil do egresso do curso de 

Fisioterapia, Fisioterapia Ciência e Profissão, História da Fisioterapia, Técnicas 

de Avaliação em Fisioterapia, Diagnóstico Cinesiológico Funcional, Autonomia 

profissional (Resolução COFFITO 8, 80 e 10), Presença e atuação do 

Fisioterapeuta na Atenção Básica, Grupos Terapêuticos e equipe 

Interdisciplinar, Fisioterapia Aplicada: clínica, hospitalar e no trabalho. 

 

Objetivos Gerais 
Propiciar ao aluno a discussão da Fisioterapia como ciência e profissão.  

Apresentar as Diretrizes Curriculares de sua relação com o curso e o perfil do 

egresso. 

Apresentar aos discentes a integração dos conteúdos ministrados durante o 

curso, proporcionando aos mesmos a reflexão de suas interfaces. 

Fornecer ao discente possibilidade de avaliar suas habilidades e competências 

que são necessárias a sua vida profissional, em relação ao conteúdo do curso.  

 

Objetivos Específicos 

Apresentar o Ciclo SINAES e a sua importância no processo de qualificação 

das instituições e dos seus egressos;  

Estimular a conscientização dos alunos sobre a relevância de discussões 

relacionadas as habilidades e atitudes para a carreira profissional;  

Identificar e contextualizar na prática profissional a relação entre a qualidade de 
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vida humana na perspectiva ecológica da sua interação com o meio ambiente, 

as pessoas e suas relações;    

Identificar e conhecer as potencialidades da intervenção em Fisioterapia 

considerando a relação entre contextos socioeconômicos e a saúde humana 

deles proveniente;  

Estabelecer relações e formas de aplicabilidade prática da intervenção em 

Fisioterapia como componente das políticas públicas de educação, saúde, 

segurança, desenvolvimento sustentável e esporte.  

 

Conteúdos 

Unidade 1. Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Fisioterapia. 

1.1.  Diretrizes Curriculares Nacionais 

1.2.  Projeto Pedagógico de Curso e sua relação com o corpo docente e o 

espaço físico. 

1.3.  Perfil do egresso de Fisioterapia da Universidade Estácio de Sá. 

1.4.  Habilidade e competências necessárias ao fisioterapeuta atual. 

Unidade 2.  História da Fisioterapia e o mercado de trabalho atual. 

2.1. O que é Fisioterapia?  

2.2. Fisioterapia: Ciência e Profissão. 

2.3. Fisioterapia baseada em evidências científicas. 

2.4. Atuação do fisioterapeuta e mercado de trabalho atual. 

Unidade 3. Técnicas de Avaliação na Fisioterapia. 

3.1. Anamnese e exame físico. 

3.2. O indivíduo bio-psicossocial que procura a Fisioterapia. 

3.3. Diagnóstico Cinesiológico Funcional e a o Fisioterapeuta como profissional 

de primeira escolha. 

3.4. Objetivos a serem alcançados após avaliação e escolha das condutas 

fisioterapêuticas. 

Unidade 4. Prescrição da Fisioterapia.  

4.1. Escolha das condutas e o tratamento fisioterapêutico. 

4.2. Orientação fisioterapêutica. 

4.3. Autonomia profissional. 

4.3.1. Resolução COFFITO 8 

4.3.2. Resolução COFFITO 80. 

Unidade 5. O fisioterapeuta nos atendimentos de Atenção Básica 

5.1. Relações etnico raciais, desigualdades sociais e a saúde pública – 

avanços e desafios. 

5.2. Política Nacional de Saúde e Programas Preventivos  - uma visão da 

atuação do fisioterapeuta. 
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5.3. Sala de espera: uma atuação do fisioterapeuta? 

5.4. Competências e habilidades do fisioterapeuta na atenção básica. 

5.5. Ambiente e estratégias de atuação de um fisioterapeuta. 

Unidade 6. Fisioterapia aplicada na média e baixa complexidade: clínica, 

hospitalar e no trabalho.  

6.1. Fisioterapia Ambulatorial. 

6.2. Fisioterapia Hospitalar. 

6.3. Fisioterapia no trabalho. 

6.4. Competências e habilidades para atuação fisioterapêutica na média 

complexidade. 

Unidade 7. Perfil ético profissional. 

7.1. Código de Ética Profissional: Resolução COFFITO 10. 

7.2. COFFITO E CREFITOs: suas funções e a relação com o profissional. 

7.3. A ciência e a ética: pesquisa e confidencialidade de dados profissionais.  

7.4. Consentimento livre esclarecido e sua relação com estudos de caso. 

7.5. Principialismo e direitos humanos. 

Unidade 8. SINAES 

8.1. O que é o SINAES? 

8.2. Os indicadores do SINAES  

8.3. O ENADE. 

8.4. Os componentes do ENADE. 

8.5.. A importância do ENADE para a vida profissional do formando. 

Procedimentos de Ensino 

Visando a consolidação e a construção de conhecimentos e, o despertar de 

uma postura crítico-reflexiva sobre os temas abordados, os conteúdos serão 

desenvolvidos por intermédio de: aulas expositivas dialogadas; seminários de 

leitura, interpretação e discussão de textos e artigos científicos; estudos de 

caso; estudos dirigidos; apresentação de vídeos com debate; aulas práticas 

dirigidas, interativas e laboratórios de exercícios e; atividades estruturadas, por 

intermédio de visitas técnicas e levantamento de dados. Além disso, serão 

desenvolvidas atividades práticas com propósito de permitir aplicação dos 

conceitos e ferramentas específicas à este público. 

Diante desse quadro propõe-se as seguintes ações docentes: 

a) Aplicação do questionário no início do período (laboratório de informática) e 

elaboração de relatório de identificação das fragilidades; 

b) Indicação das fragilidades em tempo hábil para ações corretivas;  

c) Estimular a realização das atividades complementares on-line, 

especificamente criadas. 

d) No final do período, oferecer feedback aos estudantes apresentando as 

providências tomadas em termos de manutenção e melhorias e orientar os 
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alunos quanto ao preenchimento do questionário do MEC;  

e) Trabalhar na desconstrução das questões junto com os alunos analisando a 

lógica das respostas corretas e incorretas a partir de discussões orientadas 

para a assertividade; 

f) Fomentar a pesquisa em jornais, revistas, portais científicos e demais fontes 

de enriquecimento cultural além do site do ENADE 

http://www.enade.estacio.br/. 

 

Recursos 

Quadro branco magnético, projetor multimídia, computador portátil e 

sonorização do ambiente para apresentações dos vídeos em sala de aula. 

Procedimentos de Avaliação 
 

 

Bibliografia Básica 
O'SULLIVAN, Susan B & SCHMITZ, Thomaz J. Fisioterapia - Avaliação e 
Tratamento. 5. ed. 2010. Rio de Janeiro: Editora Manole. 2010. 
 
DELIBERATO, Paulo César Porto. Fisioterapia preventiva: fundamentos e 
aplicações. São Paulo: Manole, 2002. 362 p. 
 
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.  
 
LAFER, Celso. Internacionalização dos direitos humanos: Constituição, 
racismo e relações internacionais[livro eletrônico].  . São Paulo: Manole, 
2005. 135 p.  
 
BÉLANGER, Alain-Yvan. Recursos fisioterapêuticos: evidências que 
fundamentam a prática  [livro eletrônico]. 2.ed. Barueri: Manole, 2012. 
 
LIANZA, Sérgio. Medicina de Reabilitação. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007 
 

FISIOTERAPIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA - SDE0940 

 

http://www.enade.estacio.br/
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Perfil Docente 

Fisioterapeuta, com pós graduação, de preferência strictu sensu, com 

experiência clínica na área. 

Contextualização 

O tratamento multidisciplinar de pacientes com câncer é essencial.  

Profissionais de diversas áreas necessitam ter conhecimentos sobre o seu 

papel e de outros, na eficácia do diagnóstico e do tratamento dessa 

especialidade. 

Ementa 

O Câncer no Brasil.Oncogênese.Intervenções terapêuticas. 

Intervenções fisioterapêuticas na oncologia, nos três níveis de atenção da 

saúde: Básica, média e alta complexidade, inserindo-o na significância 

epidemiológica do problema para o nosso país. 

 

 

Objetivos Gerais 

Promover conhecimentos aos acadêmicos a fim de torna-los aptos a 

desenvolver habilidades para identificar e exercer a melhor abordagem 

fisioterapêutica em cada paciente oncológico. 

 

Objetivos Específicos 

Oferecer conhecimentos das políticas públicas de saúde e prevenção do 

câncer no Brasil, do processo de oncogênese e da classificação dos tumores; 

Promover compreensão sobre as patologias oncológicas e as limitações 

hematológicas que advêm dos tratamentos; 

Proporcionar esclarecimento na abordagem fisioterapêutica direcionada a 

pacientes portadores de câncer, fornecendo os subsídios teóricos e técnicos 

indispensáveis para atender a esta população; 

Abordar a importância da assistência multidisciplinar para o paciente 

oncológico e do compromisso final de buscar a melhoria da qualidade do 

atendimento integral a este paciente 

Conteúdos 
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Unidade I. Câncer no Brasil. 

1. O histórico do câncer no Brasil; 

2. Ações de controle e desafios no combate ao câncer no Brasil; 

3. Câncer de Mama no Brasil. 

4. História e evolução da fisioterapia oncológica. 

 

Unidade II. Introdução a Oncogênese. 

1. Acúmulo de alterações genéticas vantajosas; 

2. Oncogênese; 

3. Classificação e Nomenclatura dos tumores; 

4. Graduação e estadiamento dos tumores; 

 

Unidade III. Intervenções terapêuticas. 

1. Radioterapia; 

2.Quimioterapia; 

3. Hormonioterapia; 

4. Cirurgia Oncológica. 

 

Unidade IV. Intervenção da fisioterapia. 

1. A dor em pacientes oncológicos; 

2. A Fisioterapia no controle da dor oncológica; 

3. Fisioterapia respiratória em Oncologia; 

4. Fisioterapia motora em oncologia. 

Procedimentos de Ensino 

Aulas expositivas, dialogadas, com discussão de casos clínicos. 

Vivência de procedimentos fisioterapêuticos em laboratórios. 

Recursos 

Quadro, pilots, recursos audiovisuais. Laboratórios. 

  

Procedimentos de Avaliação 
 

 

Bibliografia Básica 

MARTINS, C. Perspectivas da relação Médico ? Paciente. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2000 

SCWARTSMANN, Gilberto e Cols. Oncologia Princípios e Práticas. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2005 
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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 

 

Perfil Docente 

Fisioterapeuta, preferencialmente mestrado em áreas afins de saúde do 

trabalhador, ou profissional atuante em fisioterapia do trabalho. 

Contextualização 
 

 

Ementa 

O trabalho no mundo atual: os modelos ideológicos e suas implicações na 

ST. O campo da saúde do trabalhador no Brasil.   

 O papel assistencial da Fisioterapia na ST e as diversas técnicas e 

metodologias utilizadas: cinesioterapia laboral, orientações e escola de 

posturas.  

- Legislação: Normas regulamentadoras - ISO 9000:2000 / OSHAS 1800 

Perícia Judicial em Fisioterapia.  

 

Objetivos Gerais 

Pretende-se ter a formação de um futuro profissional de saúde fisioterapeuta, 

comprometido com as políticas de saúde do trabalhador através da 

compreensão deste no SUS, entendendo o usuário/cidadão, seu meio e todos 

os fatores e determinantes biopsicosociais que envolve o campo de saúde do 
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trabalhador. 

O aluno deverá ter competências para desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção, diagnóstico precoce e limitação do dano, assistência e 

reabilitação em saúde do trabalhador, nos espaços individual e coletivo e 

compreender a rede assistencial e de vigilância à saúde do trabalhador (ST) 

com vistas a melhoria da qualidade de vida e trabalho. 

Objetivos Específicos 
1. Capacitar para atuação no campo da saúde do trabalhador, 

compreendendo seus princípios organizativos e aplicá-los na práxis 
assistencial em saúde;  

2. Favorecer o uso da fisioterapia enquanto instrumento para a prática 
preventiva e assistencial em ST, com métodos e técnicas próprios de seu 
objeto de trabalho. 

3.  Capacitar para o trabalho interdisciplinar, com ações de promoção, 
prevenção, proteção, e recuperação da saúde, individual e coletiva em ST;  

4. Contribuir na formação de um profissional apto, de forma interdisciplinar, 
para a construção de parcerias no campo da ST, visando ações integrais e 
resolutivas de saúde; 

5. Aplicar técnicas e metodologias de assistência de fisioterapia na ST, na 
atenção primária, secundária e terciária, individual, e coletiva, de forma 
integral, equânime e interdisciplinar em ST;   

6.  Estimular a produção de estudos através pesquisa científica sobre a 
realidade das condições de saúde no campo da ST, com o objetivo de 
contribuir para diagnóstico e ações resolutivas. 

 

 

Conteúdos 

UNIDADE I   

- O trabalho no mundo atual: os modelos ideológicos e suas implicações na ST  

- O campo da saúde do trabalhador no Brasil;  

- A organização do campo da ST e o SUS   

- A Fisioterapia no campo da ST  

UNIDADE II  

- O papel assistencial da Fisioterapia na ST e as diversas técnicas e 

metodologias utilizadas: cinesioterapia laboral, orientações e escola de 

posturas;  

- A ergonomia de ?Fatores Humanos? e a ?Análise Ergonômica do Trabalho?.  

- A Vigilância em Saúde do Trabalhador;  

- Legislação: Normas regulamentadoras  -  ISO 9000:2000 / OSHAS 1800 

- A utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e 

Saúde (CIF/OMS) para abordagem da funcionalidade em trabalhadores com 

LER/DORT.   

UNIDADE III 

- Perícia Judicial em Fisioterapia.  
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UNIDADE IV 

- A Fisioterapia e a produção científica em ST. 

Procedimentos de Ensino 

- Abordagem expositiva teórica-prática de temas objeto da disciplina;  

- Pesquisa e elaboração de trabalhos sobre temas objeto da disciplina;  

- Seminários e painéis temáticos produzidos a partir da experiência 

teórica/prática na disciplina;  

- Estudos orientados em grupo com textos, artigos científicos, etc.  

- Produção de trabalhos científicos (pesquisa, artigos, resumos, etc.);  

- Oficinas, dinâmicas e vivências de grupos 

 

Recursos 

- Sala de aula, quadro, recursos audio-visuais (data-show, retroprojetor, etc,);   

- Visitas técnicas: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Referência  

em Saúde do Trabalhador, Empresas etc.   

- Assistência supervisionada na Clínica Escola; 

Procedimentos de Avaliação 
 

 

Bibliografia Básica 

BARBOSA, Luis Guilherme. Fisioterapia Preventiva nos Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho - DORTs. Rio de Janeiro: Ed. 

Guanabar 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. 

 

Geraldo José Ballone, Eurico Pereira Neto, Ida Vani Ortolani. Da Emoção à 

Lesão - Um Guia de Medicina Psicossomática 2ª Edição. Rio de Janeiro: 

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

edição. Rio de Janeiro: Ed. Manole. 

 

FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA - SDE0942 

 

Perfil Docente 

Fisioterapeuta, egresso de curso de pos-graduação lato ou stricto-sensu, 

preferencialmente,  em Traumatologia, Ortopedia ou Reumatologia.  

 

Contextualização 

Considerando que a Fisioterapia por decorrência de sua evolução acadêmica, 

científica e social, está exigente de maiores graus de aprimoramento científico 

e tecnológico para, com maior propriedade e resolutividade, cuidar da saúde 

funcional do indivíduo, definiu-se a disciplina Fisioterapia reumatofuncional, 

desde 2004. Desta, forma, como alicerce para a prática profissional em amplo 

espectro de ação, oferece-se esta disciplina seguida das anatomias, fisiologias, 

cinesiologia e avaliação cinético-funcional. 

 

Ementa 

Doenças reumáticas, etiologia, patogênese, evolução e tratamentos clínicos. 

Alterações morfofuncionais corporais relacionadas às enfermidades 

reumatológicas: deformidades, distúrbios de força e de amplitude de 

movimento. Procedimentos fisioterapêuticos nestes distúrbios com indicações, 

contraindicações, precauções e prognósticos. Diagnóstico funcional. 

 

Objetivos Gerais 

Desenvolver a capacidade de interpretação clínica das palotologias 

reumatológicas, associada a escolha da intervenção fisioterapêutica mais 

adequada pela fisioterapia baseada em evidências. 

Adquirir maturidade para a eleição do tratamento fisioterapêutico mais indicado 

de acordo com a análise clínica das disfunções em conseqüência das lesões 

reumatológicas. 

 

Objetivos Específicos 
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1. Diferenciar os tipos de tratamento prescritos pelo reumatologista e o 

fisioterapeuta;  

2.  Relacionar as patologias com as disfunções cinético-funcionais;  

3. Construir linhas de raciocínio clínico baseado na análise dos movimentos 

alterados em função das patologias reumatológicas;  

4. Demonstrar formas de tratamento utilizando os recursos fisioterapêuticos.   

 

Conteúdos 

1. Introdução a Reumatologia. Imunologia Básica. 

2.  Doenças reumáticas, etiologia, patogênese, evolução e tratamentos 

clínicos.  

2.1. Artrite Reumatóide   2.2. Espondilite Anquilosante  

2.3. Artropatia Psoriática  

2.4. Poliartrite Juvenil Crônica  

2.5. Febre Reumática  

2.6.  Artrite por Cristais -  Gota Úrica  

2.7. Doenças do Tecido Conectivo - Lúpus Eritematoso 

Sistêmico, Esclerodermia, Polimialgia Reumática 

3. Alterações morfofuncionais corporais relacionadas às enfermidades 

reumatológicas: deformidades, distúrbios de força e de amplitude de 

movimento.  

4. Procedimentos fisioterapêuticos nestes distúrbios com indicações, 

contraindicações, precauções e prognósticos.  

5. Diagnóstico cinesiológico funcional. 

 

Procedimentos de Ensino 

Explanação teórica dialogada com demonstração prática dentro da sala de 

aula, em laboratório de aula prática ou na clínica escola. 

 

Recursos 

Quadro branco, multimídia, retroprojetor e negatoscópio. 

Laboratório de cinesioterapia e eletrotermofototerapia. 

 

Procedimentos de Avaliação 
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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 - SDE0943 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta com pós graduação, de preferência strictu sensu. 

 

Contextualização 
As disciplinas eletivas dão a possibilidade da regionalização do curso. 

 

Ementa 
Aspectos epidemiológicos e de mercado na região. Exercício do fisioterapeuta. 

 

Objetivos Gerais 
Dar oportunidade a uma formação regional aos egressos do curso. 

 

Objetivos Específicos 
Verificar perfil epidemiológico regional.  

Verificar oportunidades no mercado de trabalho regional. 

Preparar egresso para as necessidades sociais da região. 
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Conteúdos 
Unidade I. Dados epidemiológicos regionais. 

Unidade II. Necessidades sociais. 

Unidade III. Fisioterapia aplicada a região. 

 

Procedimentos de Ensino 
Aulas teóricas, expositivas, dialogadas. 

Leitura de artigos científicos.  

Prática através de vivências corporais.  

Recursos 
Quadro, pilot, projetor multimídia. 

Laboratório de Cinesioterapia. 

Procedimentos de Avaliação 
Av1, Av2 e Av3. Seminários e apresentação de trabalhos. 

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 

 

 

 

 

PERÍODO 10: 
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TCC EM FISIOTERAPIA - SDE0228 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta, com pós graduação strictu sensu, experiência como docente, 

participação em grupos e (ou) eventos de pesquisa, Currículum Lattes 

atualizado. 

 

Contextualização 
A pesquisa atinge plenamente os seus objetivos quando compartilha seus 

resultados e soluções,  estabelecendo funcionalidades sociais, criando um 

espaço de retro-alimentação entre a Universidade (educação) e a Sociedade. 

Por estas razões o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é tão necessário e 

importante. O discente desenvolve no decorrer do curso habilidades e 

 competências para demonstrar seu aprimoramento prático com embasamento 

científico através do conhecimento aprendido no ensino e na pesquisa. O 

desenvolvimento da postura investigativa do aluno se estabelece em etapas, 

na produção de trabalhos em diversas disciplinas gerais do curso e é passo a 

passo fundamentada com as disciplinas: Tópicos Especiais em Fisioterapia e 

Projeto de Pesquisa em Fisioterapia. Corroborando com argumentações 

presentes no Projeto Pedagógico (PPC), estas disciplinas pretendem 

desenvolver competências necessárias para que o aluno possa realizar o 

trabalho de conclusão de curso (TCC) com interesse pela pesquisa e pela 

construção de novos conhecimentos, possibilitando-os interferir positivamente 

nas realidades de saúde do país. Para nortear a construção do Trabalho de 

Conclusão de Curso existente também está disponibilizado para alunos e 

professores, um manual com as diretrizes e normas do TCC (anexo).         

 

Ementa 
 Elaboração e acompanhamento de trabalho de conclusão de curso, com base 

na articulação teórico-prática, vivenciada durante todo o curso, numa dimensão 

global, criativa e inovadora. 

 

Objetivos Gerais 

O aluno deverá ser capaz de: 

Utilizar com segurança as abordagens e instrumentos de pesquisa 

estudados na elaboração do TCC; 

Apresentar Trabalhos de relevância social e profissional. 
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Objetivos Específicos 
1. Desenvolver a reflexão critica pelo corpo discente através da discussão 

sobre questões relacionadas a Fisioterapia que servirão de alicerce para 

construção de conclusão de curso. 

2. Apreender a utilização de instrumentos de pesquisa em Fisioterapia para a 

produção cientifica, com base na articulação teoria-prática, buscando 

alternativas da investigação no campo de saber da Fisioterapia. 

3. Avaliar em todas as etapas da construção do conhecimento em Fisioterapia, 

a metodologia cientifica utilizada para elaboração do Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

Conteúdos 
UNIDADE I - APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Revisão com o aluno do projeto de trabalho elaborado em Prática de 

Pesquisa 

 UNIDADE 2 - METODOLOGIA 

2. 1. Revisão da metodologia 

2. 2. Orientação para prosseguimento do trabalho 

2.2.1. Definição da população e amostragem; 

2.2.2. Coleta de dados: definição e coleta documental 

2.2.3. Análise dos dados; 

2.2.4. Discussão dos resultados; 

2.2.5. Considerações finais do trabalho 

2.2.6. Referências Bibliográficas 

2.2.7. Anexos 

 UNIDADE 3 - FECHAMENTO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO. 

3.1. Apresentação pública do Trabalho de Conclusão de Curso 

3.2. Encaminhamento para publicação. 

 

Procedimentos de Ensino 

Orientações em sala de aula, Seminários interativos, discussões dirigidas;  

Uso da internet (e-mail) para retirar dúvidas em dias pré-estabelecidos pelo 

orientador; Laboratório de pesquisa. 
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Recursos 

Quadro e pilot, Retroprojetor, Datashow, Computador com internet 

(laboratório) 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação tem como objetivo não apenas a nota ou conceito, mas o 

desenvolvimento das habilidades e competências desenvolvidas e 

adquiridas no processo de aprendizagem da disciplina. 

É necessário estabelecer e esclarecer de forma clara os critérios de 

avaliação para o discente no inicio da disciplina ou quantas vezes forem 

necessárias para demonstrar objetividade e exatidão nos propósitos.   

O processo de avaliação de aprendizagem será composto de três etapas, 

Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo a AV3 

para todos os alunos que queiram aumentar sua média, alunos com falta no 

dia da avaliação ou alunos que não atingiram a média na AV1 e AV2. 

As avaliações deverão ser realizadas por meio de seminários, atividade de 

campo e   apresentações dos Trabalhos de conclusão de curso - TCC na 

AV 1, AV2 e AV3 de acordo com as etapa e critérios estabelecidos 

Sobre disposições gerais da disciplina, estabelecido no Manual de trabalho 

de conclusão de curso,  o orientador e educando deverão saber: 

1.    O índice de ausência superior a 25% implicará em reprovação do 

aluno; 

2.    O processo de avaliação será sempre realizado de modo uniforme para 

todos, ou para os grupos (3 alunos), tendo em vista que a modalidade de 

trabalho pode ser em grupo; 

3.    O conceito resultante da apresentação pôster, escrita e a produção de 

atividades de campo, será atribuído a todos os alunos pertencentes ao 

grupo, excetuando-se a situação em que o aluno falte à apresentação sem 

justificativas legais e/ou estar em regime especial; 

4.    Em caso de ausência com apresentação de justificativas previstas em 

lei o aluno poderá fazer uma apresentação posterior, para que se possa 

proceder a avaliação. Este direito somente será concedido pelo professor, 

mediante documentação administrativa de autorização da gerência 

acadêmica previamente e a informação deverá constar no relatório 

semestral com a devida resolutividade; 

5.    Os alunos deverão comparecer à reunião promovida pelo professor-

orientador da disciplina na primeira semana de aula, na qual serão 

apresentados as normas e os esclarecimentos para a execução da 

atividade, deverão proceder à entrega do Projeto de TCC  devidamente 

encadernado e realizar apresentação utilizando os mesmos recursos 
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audiovisuais utilizados  do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, na 

data combinada com o professor-orientador. Neste momento também serão 

realizados os ajustes necessários aos grupos como trocas, inclusões e 

exclusões, permanecendo a organização dos grupos com máximo de três 

alunos, respeitando a afinidade com o tema; 

6.    O professor-orientador e seus alunos deverão fazer uma reunião 

semanal no horário destinado à disciplina para que o desenvolvimento do 

Trabalho de Conclusão de Curso seja acompanhado, colhendo assinaturas 

de freqüência do grupo e registro das faltas. 

9.    Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso deverão ser 

utilizados os anexos, no momento da apresentação do TCC em sala de aula 

através da técnica de Seminário, com presença do orientador e mais dois 

docentes. A nota final da AV resultará da média da nota da ficha de 

avaliação, do cumprimento das horas campo e da nota do seminário. 

10.  As avaliações deverão ocorrer mediante presença de todos os alunos 

participantes do grupo, e do sorteio do aluno no momento que apresentará 

o trabalho e lembramos que todos os grupos deverão ter o direito 

institucional de cumprir os momentos avaliativos na AV-1, AV-2 e AV-3, nos 

casos de pendências de avaliação. 

 

 

Bibliografia Básica 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 184 p. 
 

MATIAS, Antônio Viana; ALEXANDRE FILHO, Sylvio Moreira. Monografia: 

do projeto à execução. 2. ed. Rio de Janeiro : Ed. Rio, 2006. 

VIEIRA, Sônia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área 
de saúde. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 177 p. 
 

Bibliografia Complementar 

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. 

MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 23. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
 
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: 
metodologia científica-fundamentos técnicos. 16. ed. Campinas: Papirus, 2005. 
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SILVA, Alcion Alves. Prática clínica baseada em evidências na área da 
saúde. São Paulo: Santos, 2009. 293 p. 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do 
trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e 
relatório, publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 225 
p. 
 
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 
5. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 

Indicação Material Didático 
Amado L. Cervo, Pedro A. Bervian e Roberto da Silva, Metodologia Científica, 

editora: Pearson Education, edição: 6, ano:2006 

capítulo: Comunicação da Pesquisa: Estrutura, Forma e Conteúdo dos 

Relatórios Acadêmicos, nº de páginas: 58 

Alves, Magda, Como Escrever Teses e Monografias, editora: Elsevier, 

edição: 2, ano:2006 

capítulo: Ciência: Significado, Critérios e Sentido de Neutralidade, nº de 

páginas: 2 

capítulo: O Conhecimento, nº de páginas: 4 

capítulo: TRABALHOS CIENTÍFICOS USUAIS: caracterização e estrutura, nº 

de páginas: 24 

capítulo: Pesquisa: Natureza do Trabalho Científico e Ética, nº de páginas: 26 

capítulo: Plano de Manuseio de Materiais, nº de páginas: 5 

capítulo: O TRABALHO CIENTÍFICO: aspectos gráficos e materiais, nº de 

páginas: 13 

capítulo: COMO ELABORAR REFERÊNCIAS, nº de páginas: 24 

Total de páginas do material didático: 156 

 

PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO V-FISIOTERAPIA - SDE0243 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeutas, egresso de Curso de Pós-graduação lato sensu ou strictu 

sensu, com produção acadêmica nos últimos três anos.  

Contextualização 
Tendo em vista a necessidade do conhecimento dos princípios que norteiam a 

avaliação e a intervenção em fisioterapia em área hospitalar em nível de alta 

complexidade, os estágios curriculares serão articulados em torno do serviço 

de fisioterapia nos diversos setores hospitalar e sob supervisão docente. O 

princípio articulador dos estágios supervisionados pressupõe que as atividades 

práticas sejam desenvolvidas integrando a observação, a prática-assistida e a 
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intervenção aluno-paciente, em uma perspectiva teórico-pratica capaz de 

qualificar o fisioterapeuta em processo de formação.  

Ementa 
Consta da prática fisioterapêutica supervisionada com integração dos 

acadêmicos na rotina hospitalar e junto à equipe multiprofissional, associando 

os conceitos teóricos com a prática profissionalizante. Acompanhando 

pacientes clínicos e cirúrgicos nas diversas especialidades. Prática 

supervisionada de Pneumologia, Cardiologia e Angiologia. Prática 

supervisionada em Pediatria, Prática supervisionada em Ortopedia e 

Traumatologia hospitalar. Prática supervisionada em Neurologia e 

Neurocirurgia, Prática supervisionada em Oncologia e Cirurgia oncológica, 

Prática supervisionada em Urologia, Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia 

Hospitalar. 

Objetivos Gerais 
fornecer fundamentação prática para capacitar o aluno a realizar avaliação e 

intervenção fisioterapêutica em pacientes acometidos por condições dos 

sistemas cardiovascular e respiratório, neurológicos, oncológicos, pacientes 

acometidos por condições dos sistemas osteomioarticular em condições 

decorrentes de trauma ou intervenção ortopédica, pacientes com problemas 

ginecológicos e mulheres no ciclo gravídico puerperal. Capacitar o aluno a 

propor e implementar as condutas fisioterapêuticas pertinentes nestas áreas 

nos níveis hospitalar terciário. Através do conhecimento e da prática hospitalar 

diária, o aluno se familiarizará com o atendimento em nível de alta 

complexidade e se tornará capaz de avaliar, propor o tratamento e a alta 

fisioterapêutica na fase precoce da atenção ao pós-operado. Capacitar o aluno 

a trabalhar em uma perspectiva multiprofissional, contribuindo para uma 

assistência integral à saúde dos indivíduos. 

 

Objetivos Específicos 
Oportunizar ao aluno à prática de recursos fisioterapêuticos junto às diversas 

unidades de internação hospitalar (enfermarias e utis), favorecendo o manuseio 

de prontuários, rotinas e procedimentos hospitalares;  

Capacitar o aluno no desenvolvimento de técnicas fisioterapêuticas do ponto de 

vista preventivo e curativo a nível hospitalar, apreendidas ao longo do curso;  

Realizar avaliações e reavaliações sistemáticas em enfermarias e unidades de 

tratamento intensivo de hospitais gerais nas diversas especialidades médicas; 

prescrever o plano de assistência fisioterapêutica baseado na avaliação inicial; 

Manipular adequadamente os recursos terapêuticos (manuais e mecânicos) 

fundamentados no mecanismo de ação e a sua aplicação prática para cada 

patologia dentro das diversas especialidades clínicas; 

Conhecer e identificar as técnicas de monitorização invasiva e não invasiva nas 

diversas especialidades médicas; 
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Administrar assistência ventilatória incluindo o manejo de via aérea artificial e 

ventilação mecânica nas fases de indicação, manutenção e desmame;  

Analisar e interpretar o resultado dos exames complementares ressaltando sua 

importância para a realização do tratamento fisioterápico;  

Participar de atividades científicas como sessões científicas, simpósios, 

estudos de casos, estudos de artigos, exposições individuais e coletivas, tendo 

parecer crítico e reflexivo;  

Respeitar e conhecer o código de ética profissional praticando-o dentro de 

valores morais e humanos; Valorização e prática de ações humanas nas inter-

relações entre professor-paciente-aluno;  

Integrar o discente à equipe multidisciplinar nas instituições hospitalares 

conveniadas. 

Conteúdos 
1-Estudo fisioterapêutico teórico-prático na atenção ao paciente queimado  

2-Estudo fisioterapêutico teórico-prático no nível hospitalar das patologias 

presentes em indivíduos internados em enfermarias de neurologia clinica.  

3-Estudo fisioterapêutico teórico-prático no nível hospitalar das patologias 

presentes em indivíduos internados em pós-operatório de neuro-cirurgia. 

4-Estudo fisioterapêutico teórico-prático no nível hospitalar das patologias 

presentes em indivíduos internados em enfermarias de oncologia adulto.  

5-Estudo fisioterapêutico teórico-prático no nível hospitalar das patologias 

presentes em indivíduos internados em enfermarias de oncologia feminina.  

6-Estudo fisioterapêutico teórico-prático no nível hospitalar das doenças onco-

hematológicas da infância.  

7-Estudo fisioterapêutico teórico-prático no nível hospitalar de tumores sólidos 

em oncologia infantil.  

8-Estudo fisioterapêutico teórico-prático no nível hospitalar de atendimento ao 

politraumatizado.  

9-Estudo fisioterapêutico teórico-prático no nível hospitalar das disfunções em 

ortopedia e traumatologia.  

10-Estudo fisioterapêutico teórico-prático no nível hospitalar das cirurgias de 

cabeca e pescoco.  

11-Estudo fisioterapêutico teórico-prático no nível hospitalar da gestação de 

alto risco  

12-Estudo fisioterapêutico teórico-prático no nível hospitalar do atendimento a 

fase ativa do trabalho de parto.  

13-Estudo fisioterapêutico teórico-prático no nível hospitalar das cirurgias 

urologicas e uroginecologicas.  

14-Estudo fisioterapêutico teórico-prático no nível hospitalar nas doencas 

respiratorias da infancia.  

15-Estudo fisioterapêutico teórico-prático no nível hospitalar dos disturbios 

neuro-motores na infancia.  

16-Estudo fisioterapêutico teórico-prático no nível hospitalar das doenças 
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reumatologicas. 

 

Procedimentos de Ensino 
Os atendimentos ocorrem com a supervisão de um docente, fisioterapeuta 

especialista na respectiva área de atuação. Os alunos deverão conduzir a 

avaliação, determinanção do diagnóstico cinético-funcional, planejamento e 

implementação de tratamento fisioterapêutico e alta em casos de alta 

complexidade em nível hospitalar. Além disto, o docente supervisor irá 

acompanhar, orientar e dirigir leituras dirigidas, seminários e discussão dos 

casos com o grupo de estagiários, com a equipe multidisciplinar e em 

orientações individuais. 

 

Recursos 
- luvas de procedimento, luvas estéreis, máscaras descartáveis, aventais, 

descartáveis, propés, gorros,sonda de aspiração nº 12, sonda de aspiração nº 

10, sabão líquido hospitalar, óculos de proteção, flaconetes de soro, papel 

toalha, copos descartáveis, máscaras bico de pato, incentivadores respiratórios 

Procedimentos de Avaliação 
avaliação de desempenho durante as atividades do estágio, que inclui os 

seguintes pontos: a) Assiduidade e freqüência na respectiva área de atuação. 

b) Desempenho nas atividades práticas, observando-se habilidade técnica, 

destreza, criatividade, desprendimento e correção. c) Desempenho das 

atividades teórico-práticas, envolvendo seminários, estudos de caso, etc. d) 

Desempenho na relação terapeuta-paciente: capacidade de comunicação e 

interação interpessoal. e) Postura ético-profissional. f) Desempenho as 

atividades de trabalho em equipe. g) Responsabilidade no cumprimento das 

atividades programadas pelo supervisor. h) Reposição de eventuais ausências 

justificadas e comunicadas com antecedência. i) Desempenho na prova teórica.  

 

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. 
ZANELA, César. Fisiologia humana. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 188 p. 
 

 

Bibliografia Complementar 
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MOURA, Elcinete Wentz de (Coord.). fisioterapia: aspectos clínicos e práticos 
da reabilitação. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2010. 720 p.  
 
BRUSCHINI, S. Ortopedia pediátrica. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2001. 
 
POLLOCK, Michael L.; SCHMIDT, Donald H. Doença cardíaca e reabilitação. 
Rio de Janeiro: Revinter, 2003. 437 p. 
 
MORENO, A. L. Fisioterapia em Uroginecologia. São Paulo. Ed. Manole, 2004. 
 

 

Indicação Material Didático 
Marcus Vinicius Gava; Patrícia Salerno de Almeida Picanço, Fisioterapia 

Pneumológica, editora: Manole, edição: 1, ano:2007 

capítulo: Fisioterapia no Pré e Pós-Operatório de Cirurgia Torácica, nº de 

páginas: 23 

capítulo: Fisioterapia nas Laparotomias, nº de páginas: 15 

Mark Dutton, Fisioterapia ortopédica, editora: Artmed, edição: 2, ano:2010 

capítulo: Capítulo 28. Reabilitação Pós-cirúrgica da Extremidade Superior , nº 

de páginas: 30 

capítulo: Capítulo 29. Reabilitação Pós-cirúrgica da Extremidade Inferior, nº de 

páginas: 36 

Elza Baracho, Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher, editora: Guanabara 

Koogan, edição: 1, ano:2012 

capítulo: Considerações Sobre as Doenças de Mama, nº de páginas: 14 

capítulo: Abordagem Fisioterapêutica em Mastologia Oncológica, nº de 

páginas: 11 

capítulo: Avaliação da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde, nº de páginas: 

9 

capítulo: Atuação da Fisioterapia nas Disfunções Vasculares Periféricas, nº de 

páginas: 10 

Total de páginas do material didático: 148 

 

 

FISIOTERAPIA BUCOMAXILOFACIAL - SDE0320 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta, de preferência com especialização em disfunções de ATM e/ou 

pós-graduação strictu sensu.  

 

Contextualização 
Responsáveis por amplo e variado quadro de sinais e sintomas de difícil 

diagnóstico, as desordens da articulação temporomandibular vem crescendo 
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no mundo atual, e exigem tratamento complexo e multifatorial, já que envolvem 

ruptura do equilíbrio biomecânico e a forte presença de componentes 

emocionais.  

Ementa 
Estudo teórico-científico das afecções crânio-mandibulares, diagnóstico 

diferencial e disfunções com interferência das desordens musculares, 

analisar e interpretar os exames complementares e proposta de  abordagem 

terapêutica. 

Objetivos Gerais 
Dar ao aluno bases teóricas e práticas de avaliação e tratamento das 

disfunções temporomandibulares dentro de uma abordagem multidisciplinar, 

mediante casos clínicos reais, tornando-o apto ao atendimento 

fisioterapêutico nesta área. 

Objetivos Específicos 
Rever conhecimento sobre anatomia, fisiologia e biomecânica da articulação 

temporomandibular, estimular o raciocínio crítico das disfunções 

temporomandibulares e sua inter-relação com as desordens posturais.  

 

Conteúdos 
1.       Primeira Unidade 

Anatomia funcional da ATM 

Biomecânica e relação com a cadeia postural descendente 

Disfunções da ATM 

Desordens craniocervicais, oclusão e postura 

2.       Segunda Unidade 

Abordagem da Fisioterapia Geral 

Terapia Manual para a ATM 

Cinesioterapia aplicada as disfunções na ATM 

Tratamento Global da cadeia descendente 

Tratamento multidisciplinar 

3.       Terceira Unidade 

Avaliação e Tratamento de Pacientes 

Noções de mobilização craniana 
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Procedimentos de Ensino 
Apresentação do conteúdo programático através de aulas expositivas com a 

bibliografia recomendada; aulas práticas; seminários, estudo orientado em 

equipes e estudo de casos, sobre temas pertinentes ao curso para 

aprofundamento do assunto; incentivo à pesquisa 

  

Recursos 
Quadro branco, retro projetor, data show, equipamentos e acessórios para 

avaliação e tratamento dos distúrbios craniomandibulares. 

Procedimentos de Avaliação 
A avaliação da aprendizagem do aluno será de forma contínuas através de: 

Provas teóricas-práticas, objetivas e/ou subjetivas; 

Atividades complementares (relatórios parciais, seminários, estudos de 

casos, atividades em grupo). 

Avaliação e tratamento de pacientes 

Participação e presença do aluno em sala e nas aulas práticas. 

  

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. 
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GROSS, J. FETTO, J. ROSEN, E. Exame musculoesquelético. 2 ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2005. 469p.  

 REVISTA TERAPIA MANUAL FISIOTERAPIA MANUPULATIVA. São Paulo: 

Andreoli. (Periódicos)  

INTRODUÇÃO À ACUPUNTURA - SDE0325 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta, com pós graduação, de preferencia strictu sensu, com 

experiência profissional do exercício da acupuntura. 

 

Contextualização 

Com as tecnologias modernas a acupuntura vem agregando recursos, como a 

eletricidade (eletroacupuntura, ryodoraku e moxa elétrica), agulhas mais 

seguras e práticas, ventosas de material plástico ou acrílico com válvulas de 

pressão, ventosas de borracha, porém sempre observando os mesmos 

princípios da Medicina Tradicional Chinesa. 

Ementa 
Processo histórico da acupuntura. Abertura e introdução. Meridianos. 

 

Objetivos Gerais 
Conhecer a anatomia de superfície que orienta o acupunturista a introduzir as 

agulhas ou aplicar a moxabustão nos locais corretos do corpo humano, visando 

a um tratamento adequado e a maior segurança para o profissional. 

 

Objetivos Específicos 
Conhecer a anatomia de superfície que orienta o acupunturista a introduzir as 

agulhas ou aplicar a moxabustão nos locais corretos do corpo humano, visando 

a um tratamento adequado e a maior segurança para o profissional. 

 

Conteúdos 
Unidade 1. Historia e introdução a acupuntura.  

Unidade 2. Teoria do Yin Yang e dos cinco elementos.  

Unidade 3. Abertura e introdução.  

Unidade 4. Meridianos pulmão- intestino. 

Unidade 5. Meridianos - circulação, sexo triplo. 

Unidade 6. . Fisioterapia e acupuntura. 

Unidade 7. Experiências clinicas.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletroacupuntura
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ryodoraku&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina_Tradicional_Chinesa
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Procedimentos de Ensino 
Aulas teóricas, expositivas, dialogadas. 

Leitura de artigos científicos.  

Prática através de vivências corporais.  

 

Recursos 
Quadro, pilot, projetor multimídia. 

Laboratório de Cinesioterapia. 

 

Procedimentos de Avaliação 
Av1, Av2 e Av3. Seminários e apresentação de posters. 

 

Bibliografia Básica 
CRICENTI, Serafim Vincenzo. Acupuntura e Moxabustão 1. Rio de Janeiro: Ed. 

Manole. 2001. 

WEN, Tom Sintan. Manual Terapêutico de Acupuntura. Rio de Janeiro: Ed. 

Manole. 2008. 

HECKER 1. Atlas colorido de acupuntura. Guanabara Koogan.  

 

 

 

Bibliografia Complementar 
CHAITON, Leon. O tratamento da dor pela acupuntura. Rio de Janeiro: Ed. 

Manole 

HECKER 1. Atlas colorido de acupuntura. Guanabara Koogan.  

FOCKS, Claudia e MARZ, Ulrich. Guia prático de acupuntura. Rio de Janeiro. 

Manole. 

 

TÓPICOS EM FISIOTERAPIA - SDE0326 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeuta, com pós graduação strictu sensu, de preferência, com 

experiência clínica para discussão de casos clínicos. 

 

Contextualização 
 

Ementa 
Tomada de decisão clinica. Avaliação e procedimentos fisioterapêuticos. 
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Objetivos Gerais 
 

Objetivos Específicos 
 

Conteúdos 

Unidade 1. Tomada de decisão clínica. 

Unidade 2. Sinais vitais. 

Unidade 3. Avaliação funcional. 

Unidade 4. Estratégias  para promoção de saúde funcional e recuperação de 

função motora. 

 

 

Procedimentos de Ensino 
Aulas teóricas, expositivas, dialogadas. 

Leitura de artigos científicos.  

Prática através de vivências corporais.  

 

Recursos 
Quadro, pilot, projetor multimídia. 

Laboratório de Cinesioterapia. 

 

Procedimentos de Avaliação 
Av1, Av2 e Av3. Seminários e apresentação de trabalhos. 

 

Bibliografia Básica 
BRODY, LT; HALL, CM. Exercícios terapêuticos na busca da função. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan,  

2006.  

KISNER, C., COLBY, L. A. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. 

São Paulo: Manole, 2004.  

BRICOT, B. Posturologia. São Paulo : Ícone, 2001. 270p.  

 

Bibliografia Complementar 
CAMPIGNION P. Respir-Ações. São Paulo: Summus; 1998. 

BERTHERAT, T. O corpo tem suas razões: antiginástica e consciência de si. 

13. ed. Tradução: Estela dos Santos Abreu). São Paulo : Martins Fontes, 1987.  

BIENFAIT, M. Os desequilíbrios estáticos ? Fisiologia, patologia e tratamento 

fisioterápico. São Paulo : Summus, 1993. 
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PRÁTICA SUPER. ESTÁGIO VI-FISIOTERAPIA - SDE0537 

 

Perfil Docente 
Fisioterapeutas, pós-graduados em latu sensu ou strictu sensu na(s) área(s) de 

Fisioterapia cardiofuncional, respiratória, ortopedia e traumatologia, 

neurofuncional e ou urogineco-funcional. Os docentes deverão comprovar 

experiência clínica em campo e produção científica na área nos últimos 3 anos. 

 

 

Contextualização 
Tendo em vista a necessidade do conhecimento dos princípios que norteiam a 

avaliação e a intervenção da fisioterapia em Unidades e Centros de terapia 

intensiva adulto e infantil faz-se necessário a formação do aluno em níveis de 

alta complexidade hospitalar. 

Ementa 
Prática supervisionada em Pneumo-funcional, Cardio-funcional em Unidade de 

Terapia Intensiva, Prática supervisionada em Pronto-atendimento de urgência e 

emergência. Prática supervisionada de Pediatria e Neuropediatria.  

Objetivos Gerais 
Fornecer fundamentação prática para capacitar o aluno a realizar avaliação e 

intervenção fisioterapêutica em pacientes acometidos por condições dos 

sistemas cardiovascular e respiratório, neurológicos, oncológicos, pacientes 

acometidos por condições dos sistemas osteomioarticular em condições 

decorrentes de trauma ou intervenção ortopédica internados em Unidades de 

terapia intensiva ou Centros de terapia intensiva. Capacitar o aluno a propor e 

implementar as condutas fisioterapêuticas pertinentes nestas áreas nos níveis 

hospitalar terciário. Familiarizar o aluno com o ambiente de terapia intensiva, 

em situações de urgência e de emergência mais freqüentes da Fisioterapia. 

Capacitar o aluno a trabalhar em uma perspectiva multiprofissional, 

contribuindo para uma assistência integral à saúde dos indivíduos. 

 

Objetivos Específicos 
Proporcionar ao aluno vivenciar a abordagem prática do paciente de alto risco 

e com alto grau de complexidade no âmbito da Unidade de terapia intensiva, 

centro de terapia intensiva adulto e pediátrico. Desenvolver e ampliar seus 

conhecimentos desde princípios básicos da fisioterapia até as técnicas e 

recursos utilizados no paciente crítico bem como suas correlações com a 

atuação do fisioterapeuta junto a equipe multiprofissional neste nível de 

complexidade. O aluno será capaz de: Realizar avaliação cinético-funcional do 

paciente a beira do leito; Elaborar o diagnóstico fisioterapêutico; Desenvolver 

um plano de tratamento envolvendo recursos, métodos e técnicas fisioterápicas 



437 
 

para pacientes de alto risco; Exercer capacidade de comunicação interpessoal 

com a equipe multiprofissional e cuidador.  

Conteúdos 
1-introdução e estrutura das unidades de terapia intensiva  

2-avaliação do paciente crítico  

3-mecânica respiratória do paciente adulto  

4- síndrome da angústia respiratória  

5- ventilação mecânica invasiva e não-invasiva  

6-métodos e técnicas de desobstrução, reexpansão pulmonar e suporte ao 

paciente de alto risco.  

7-introdução e estrutura da unidades de terapia intensiva neonatal  

8- avaliação do neonato a termo e pré -termo  

9- mecânica respiratória pediátrica  

10- síndrome da angustia respiratória neonatal 11- desmame da ventilação 

mecânica  

12- estimulação sensorial e neuro-motora  

13- avaliação fisioterapêutica em urgência e emergência.  

14- condutas fisioterapêuticas em urgência e emergência.  

15-composição e articulação de uma equipe multi-profissional em centros e 

unidades de terapia intensiva enfoque na ação do fisioterapeuta  

16- emissão de laudos e pareceres técnicos em fisioterapia 

 

Procedimentos de Ensino 
Os atendimentos ocorrem com a supervisão de um docente, fisioterapeuta 

especialista na respectiva área de atuação. Os alunos deverão conduzir a 

avaliação, determinanção do diagnóstico cinético-funcional, planejamento e 

implementação de tratamento fisioterapêutico e alta em casos de alta 

complexidade em nível hospitalar. Além disto, o docente supervisor irá 

acompanhar, orientar e dirigir leituras dirigidas, seminários e discussão dos 

casos com o grupo de estagiários, com a equipe multidisciplinar e em 

orientações individuais. 

Recursos 
Os atendimentos serão realizados nos centros de terapia intensiva adulto (CTI), 

unidade de terapia intensiva adulto (UTI), unidade de terapia intensiva neonatal 

(UTI NEO), centro de terapia intensiva pediátrico (CTI Ped) e unidades de 

emergência e pronto-atendimento (EU-PAM) de hospitais conveniados à 

Instituição. Serão utilizados os seguintes materiais: luva de procedimentos, 

máscara, touca, estetoscópio, estesiômetro, frequencímetro, oximetro de pulso, 

espirômetro, CPAP, EPAP.  

Procedimentos de Avaliação 
avaliação de desempenho durante as atividades do estágio, que inclui os 

seguintes pontos: a) Assiduidade e freqüência na respectiva área de atuação. 
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b) Desempenho nas atividades práticas, observando-se habilidade técnica, 

destreza, criatividade, desprendimento e correção. c) Desempenho das 

atividades teórico-práticas, envolvendo seminários, estudos de caso, etc. d) 

Desempenho na relação terapeuta-paciente: capacidade de comunicação e 

interação interpessoal. e) Postura ético-profissional. f) Desempenho as 

atividades de trabalho em equipe. g) Responsabilidade no cumprimento das 

atividades programadas pelo supervisor. h) Reposição de eventuais ausências 

justificadas e comunicadas com antecedência. i) Desempenho na prova teórica.  

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 Complementar 
POLLOCK, Michael L.; SCHMIDT, Donald H. Doença cardíaca e reabilitação. 
Rio de Janeiro: Revinter, 2003. 437 p. 
 
FARDY, Paul S. et al. Técnicas de treinamento em reabilitação cardíaca. 
São Paulo: Manole, 2001. 149 p 
 
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.  
MOURA, Elcinete Wentz de (Coord.). fisioterapia: aspectos clínicos e práticos 
da reabilitação. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2010. 720 p. 
 

Indicação Material Didático 
Cristiane do Prado, Luciana Assis Vale, Fisioterapia neonatal e pediátrica, 

editora: Manole, edição: 1, ano:2012 

capítulo: Anatomia e Fisiologia Respiratória do Neonato e da Criança, nº de 

páginas: 31 

capítulo: Avaliação Respiratória, nº de páginas: 25 

capítulo: Fisioterapia nas Doenças Respiratórias do Período Neonatal, nº de 

páginas: 42 

Rogério Brito Ultra, Fisioterapia Intensiva, editora: Guanabara Koogan, 

edição: 2, ano:2009 

capítulo: Unidade de Terapia Intensiva X Fisioterapeuta Intensivista, nº de 

páginas: 5 

capítulo: Prevenção e Controle de Infecção na UTI, nº de páginas: 8 

capítulo: Avaliação Fisioterapêutica Intensiva, nº de páginas: 13 

capítulo: Manobras Fisioterapêuticas na UTI, nº de páginas: 24 
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Total de páginas do material didático: 148 
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ANEXO B 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR DO CURSO 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR - CURSO DE FISIOTERAPIA  
CURRÍCULO 115 – SGC  

 

DISCIPLINA BIBLIOGRAFIA 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

(CEL0014) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 1º SEMESTRE 

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. 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 1º SEMESTRE 

ALVES, Castro. Os escravos. Domínio Público (MEC). 

Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jp00000

9.pdf 

ASSIS, Machado de. Várias histórias. Domínio Público 

(MEC). Disponível em: 

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

cn005.pdf 

ASSIS, Machado de. O caso da vara. Domínio Público 

(MEC). Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv0002

19.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/DetalheObraFo

rm.do?select_action=&co_obra=1951 

AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de Gramática 

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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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 

PLANEJAMENTO 

DE CARREIRA E 

SUCESSO 

PROFISSIONAL 

(GST0917) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 1º SEMESTRE 

DUTRA, Joel Souza. Administração de carreiras: uma 

proposta para repensar a gestão de pessoas. São Paulo: 

Atlas, 1996. 172 p 

CHALITA, G; CERBASI, G; GEHRINGER, M et al. 

SANTOS, Hugo (org). Da graduação para o mercado de 

trabalho: caminhos para o sucesso. Rio de Janeiro: Ed. 

Universidade Estácio de Sá, 2013. 

 

PONTES, Benedito Rodrigues. Administração de cargos 

e salários: carreiras e remuneração. 17. ed. São Paulo: 

LTr, 2012. 411 p 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 1º SEMESTRE 

GRAMIGNA, Maria Rita. Modelo de competências e 

gestão dos talentos. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2010. 241 p. 

QUINN, Robert E. et al. Competências gerenciais: 

princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

416 p 

WOOD JÚNIOR, Thomaz; PICARELLI FILHO, Vicente. 

Remuneração e carreira por habilidades e por 

competências: preparando a organização para a era das 

empresas de conhecimento intensivo. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2004. 189 p. 

CALEFFI, Paula; SANTOS JÚNIOR, Hugo (Org.). Da 

graduação para o mercado de trabalho: caminhos para o 

sucesso. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 
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2014. 236 p. 

 

BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de empreendedorismo 

e gestão: fundamentos, estratégias e dinâmicas. São 

Paulo: Atlas, 2010. 314 p 

ANATOMIA 

SISTÊMICA 

(SDE0002) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 1º SEMESTRE 

VAN DE GRAAFF. Anatomia Humana. 6 ed. Barueri: 

Manole, 2003. 

MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F. Anatomia 

Orientada para a Clínica. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

GILROY, Anne M.; MacPHERSON, Brian R.; ROSS, 

Lawrence M. Atlas de Anatomia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 1º SEMESTRE 

MOORE, Keith L.; AGUR, Anne M. R. Fundamentos da 

Anatomia Clínica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2004. 

SNELL, Richard S. Anatomia Clínica para Estudantes de 

Medicina. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999 

DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam 

W. M. Gray?s Anatomia para Estudantes. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005. 

NETTER, Frank Henry. Atlas de Anatomia Humana. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam 

W. M.; TIBBITTS, Richard M., RICHARDSON, Paul E. 

Gray’s Atlas de Anatomia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

HISTÓRIA E 

FUNDAMENTOS 

DA FISIOTERAPIA 

(SDE0013) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 1º SEMESTRE 

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. 
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Fisioterapia no Brasil, 2 ed. São Paulo: Manole, 2008.  

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 1º SEMESTRE 

DELIBERATO, Paulo. Fisioterapia Preventiva: 

Fundamentos e Aplicações, 1 ed, São Paulo: Manole, 

2002 

LIANZA, Sérgio. Medicina de Reabilitação, 4 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

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, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar 

de. Epidemiologia e saúde. 7 ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 

2012. 

BIOLOGIA 

CELULAR 

(SDE0906) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 1º SEMESTRE 

LIVRO PROPRIETÁRIO. Introdução à Biologia Celular. 

Organização Sandra Helena Mayworm. 1ª ed. SESES, 

Rio de Janeiro, 2014. 

DE ROBERTIS, Eduardo. Bases da Biologia Celular e 

Molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

JUNQUEIRA, J. CARNEIRO, L. Biologia Celular e 

Molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005. 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 1º SEMESTRE 

CARVALHO, H. A célula. 2. ed. São Paulo: Manole, 

2007.  

COOPER, Geoffrey M. Célula: uma abordagem 

molecular. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2005.  

KAMOUN, Pierre; LAVOINNE, Alain; VERNEUIL, Hubert 

de. Bioquímica e biologia molecular. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. 

ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. 
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Porto Alegre: ARTMED, 2010.  

KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e biologia 

celular: uma introdução à patologia. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. 

ANATOMIA DO 

APARELHO 

LOCOMOTOR 

(SDE0022) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 2º SEMESTRE 

VAN DE GRAAFF. Anatomia Humana. 6 ed. Barueri: 

Manole, 2003.  

MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F. Anatomia 

Orientada para a Clínica. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007.  

GILROY, Anne M.; MacPHERSON, Brian R.; ROSS, 

Lawrence M. Atlas de Anatomia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 2º SEMESTRE 

MOORE, Keith L.; AGUR, Anne M. R. Fundamentos da 

Anatomia Clínica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2004. 

SNELL, Richard S. Anatomia Clínica para Estudantes de 

Medicina. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1999. 

DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam 

W. M. Gray?s Anatomia para Estudantes. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005. 

NETTER, Frank Henry. Atlas de Anatomia Humana. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam 

W. M.; TIBBITTS, Richard M., RICHARDSON, Paul E. 

Gray’s Atlas de Anatomia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

HISTOLOGIA E 

EMBRIOLOGIA 

(SDE0028) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 2º SEMESTRE 

Porto, Flavia. Histologia e Embriologia. Rio de Janeiro: 

Editora Universidade Estácio de Sá, 2015 

MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia 

clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000 

GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de 
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histologia: em cores. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 2º SEMESTRE 

MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia 

básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000 

JUNQUEIRA, L.C; CARNEIRO, J. Histologia básica: 

Guanabara Koogan, 11a edição. 2008 

Gartner, L.P.. Tratado de Histologia - 2ª ed. Ed. 

Guanabara Koogan S.A., 2003 

 Cormack, D.H. Fundamentos de Histologia. 2ª. Ed. Ed. 

Guanabara Koogan, 2003.  

 Moore, K.L., Persaud, T.V.N.  Atlas colorido de 

Embriologia clínica. 2ª ed. Ed. Guanabara Koogan. 2002 

FUNDAMENTOS 

DE BIOQUÍMICA 

(SDE0235) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 2º SEMESTRE 

Hori, Juliana. Bioquímica. Rio de Janeiro: Editora 

Universidade Estácio de Sá, 2015. 

CHAMPE, Pamela C; HARVEY, Richard A.; FERRIER, 

Denise R. Bioquímica ilustrada. 4. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2009 

NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de 

bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: ARTMED, 2011. 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 2º SEMESTRE 

BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L. & STRYER, 

L. Bioquímica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008 

VOET, D.; VOET, J.G.; PRATT, C.W. Fundamentos de 

bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2008 

BAYNES, D & DOMINICZAK. Bioquímica Médica. 2.ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2007 

PELLEY, J.W. Bioquímica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007 

MARZZOCO, A. & TORRES, B.B. Bioquímica Básica. 3. 

ed. Guanabara Koogan, 2007. 
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FUNDAMENTOS 

DE IMUNOLOGIA 

E 

MICROBIOLOGIA 

(SDE0276) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 2º SEMESTRE 

JANEWAY, C.A.; TRAVERS, P., WALPORT, M.; 

SHLOMCHIK, M. Imunobiologia. 6. ed. Porto Alegre: 

Artmed Editora S.A, 2007, 767p 

ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; POBER, 

Jordan S. Imunologia celular e molecular. Tradução 

Raymundo Martagão Gesteira. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2008 

Cistia, Camilo Del. Fundamentos de Imunologia e 

Microbiologia. Rio de Janeiro: Editora Universidade 

Estácio de Sá, 2015 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 2º SEMESTRE 

ROITT. Fundamentos de Imunologia,10a. ed. Rio de 

Janeiro, Guanabara Koogan Editora, 2004, 506p 

ROITT. Imunologia Básica, 1a. ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan Editora, 2003, 192p 

DOAN. Imunologia Médica Essencial, 1a. ed. Rio de 

Janeiro, Guanabara Koogan Editora, 2006, 250p 

LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. 
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NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 6. ed. 

rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2008 

RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e competência. 14. ed. 

São Paulo: Cortez, 2004. 

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

Civilização Brasileira, 2005. 

 

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

Brasiliense, 2006 

FISIOTERAPIA EM BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 5º SEMESTRE 
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ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 

(SDE0099) 

HEBERT, Sizinio et al. Ortopedia e traumatologia: 

princípios e prática. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2009. 

1691 p 

BRODY, Lori Thein e HALL, Carrie M. Exercício 

terapêutico na busca da função. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012 

DUTTON, Mark. Fisioterapia ortopédica: exame, 

avaliação e intervenção. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 

2010 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 5º SEMESTRE 

KISNER, Carolyn & COLBY, Lynn Allen. Exercícios 

Terapêuticos. 5 ed. Rio de Janeiro: Ed. Manole. 2009 

MAGEE, D. Avaliação musculoesquelética. 5.ed. 2010 

SULLIVAN, Suzan B. O. e SCHIMITZ, Thomaz J.  

Fisioterapia - Avaliação e Tratamento. Rio de Janeiro:  

Manole 

FERNANDES, A. C. et al. Reabilitação. Barueri: Manole, 

2015 

VOIGHT,   Michaell L.; HOGENBOO, M.; PRENTICE, 

Willina E Técnicas de exercícios terapêuticos: estratégia 

de intervenção musculoesquelética. Barueri: Manole, 

2014 

FISIOTERAPIA NA 

SAÚDE DO IDOSO 

9SDE0108) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 5º SEMESTRE 

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 

FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia; CANÇADO, 

Flávio Aluízio Xavier; DOLL, Johannes (Editora) 

(Coautores) (Coautores); GORZONI, Milton Luiz (Editora) 

(Coautores) (Coautores) (Coautores). Tratado de 

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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geriatria e gerontologia. 3. ed. Guanabara Koogan, 2011. 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 5º SEMESTRE 

CARVALHO FILHO, Eurico Thomaz de; Papaleo Netto, 

Matheus. Geriatria: fundamentos, clínica e terapêutica. 

São Paulo: Atheneu, 2000. 447 p 

FARINATTI, Paulo de Tarso Veras. Envelhecimento: 

promoção da saúde e exercício. Rio de Janeiro: Manole, 

2008 

KAUFMAN, Fani G. (Organizadora). Novo Velho: 

Envelhecimento, olhares e perspectiva[livro eletrônico].  

São Paulo: Casa do Psicólogo. 2012. Disponível 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. Disponível em 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/

9788520423806/pages/_7 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Estatuto do idoso. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 68 p. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE 

ATENÇÃO À SAÚDE. Envelhecimento e saúde da 

pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 192 p. 

(Série A. Normas e Manuais Técnicos) 

FISIOTERAPIA 

AQUÁTICA 

(SDE0117) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 5º SEMESTRE 

JAKAITS, Fábio. Reabilitação e Terapia Aquática - 

Aspectos Clínicos e Práticos. 1ª edição, São Paulo: Ed. 

Roca 

SACCHELLI, Tatiana; ACCACIO, Letícia Maria Pires; 

RADL, André Luis Maierá. Fisioterapia aquática. São 

Paulo: Manole, 2007. 350 p 

RUOTI, R. G.; MORRIS, D. M.: COLE, A. J. Reabilitação 

Aquática. 1ª edição, São Paulo: Ed. Manole, 2000 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 5º SEMESTRE 

CAMPION, M. R. Hidroterapia: princípios e prática. São 

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

COHEN, M. Fisioterapia aquática. Barueri: Manole, 2011 

SACCHELLI, Tatiana; ACCACIO, Letícia Maria Pires; 

RADL, André Leuis Maierá. Fisioterapia aquática. Bauru-

SP: Manole, 2007. 346 p. 

FUNDAMENTOS 

SOCIOANTROPOL

ÓGICOS DA 

SAÚDE (SDE0283) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 5º SEMESTRE 

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 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 5º SEMESTRE 

ALVES, P.C., MINAYO, M.C. de S. (Orgs.) Saúde e 

doença: um olhar antropológico. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

1998 

LELOUP, Jean-Yves. Corpo e seus símbolos: uma 

antropologia essencial. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

133 p 

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria 

Neves. Antropologia: uma introdução. 7. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009 

DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à 

antropologia social. Rio de Janeiro: Rocco, 2010. 285 p. 

LARAIA, Roque. Cultura: um conceito antropológico. Rio 

de Janeiro: Zahar, 1986. 

GESTÃO 

AMBIENTAL E 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 6º SEMESTRE 

BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial, 
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DESENVOLVIMEN

TO SUSTENTÁVEL 

(CCE0489) 

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 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 6º SEMESTRE 

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. 

METODOLOGIA 

CIENTÍFICA 

(CEL0017) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 6º SEMESTRE 

BARROS, Aidil Jesus da Silva e LEHFELD, Neide 

Aparecida.  Fundamentos de metodologia científica. 3.ed. 

São Paulo:  Pearson Education,  2008 

MAZZOTI, Tarso B. et all. Metodologia científica. Rio de 

Janeiro: Estácio, 2014 

FACHIN, Odilia. Fundamentos de metodologia. 5.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2006 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 6º SEMESTRE 

KAHLMEYER-MERTENS, R. S.; FUMANGA, M.; 

TOFFANO, C. B.; SIQUEIRA, F. Como elaborar projetos 

de pesquisa: linguagem e método. Rio de Janeiro: FGV, 
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2007 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática 

de fichamentos, resumos, resenhas. 10.ed. São Paulo: 

Atlas, 2008 

RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa 

científica. 4.ed. RJ: Petrópolis: Vozes, 2007 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho 

científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007 

TACHIZAWA, T.; MENDES, G. Como fazer monografia 

na prática. 12. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006 

GIL, Antonio Carlos.  Como elaborar projetos de 

pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002 

HISTÓRIA DA 

CULTURA E DA 

SOC. NO MUNDO 

CONTEMP. 

(CEL0028) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 6º SEMESTRE 

CERVO, Amado Luiz Cervo. Relações internacionais: 

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 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 6º SEMESTRE 

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 

HISTÓRIA DOS BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 6º SEMESTRE 
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POVOS 

INDÍGENAS E 

AFRODESCENDE

NTES (CEL0032) 

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 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 6º SEMESTRE 

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) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 6º SEMESTRE 

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 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 6º SEMESTRE 

ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. 11. ed. São 

Paulo: Ática, 2001 

AMORA, Antônio Soares. Minidicionário Soares Amora 
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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 

FARMACOLOGIA 

(SDE0092) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 6º SEMESTRE 

RANG, H. P. et al. Farmacologia. 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. 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 6º SEMESTRE 

FUCHS, Flavio Danni; WANNMACHER, Lenita. 

Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica 

racional. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012.. 1260 p 

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. 

SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 1325 p 

STERN, Arnold. Farmacologia: perguntas e respostas: 

revisão de conhecimentos. 9. ed. São Paulo, 1999 

FISIOTERAPIA 

NEUROFUNCIONA

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 6º SEMESTRE 

UMPRHED, D.; Reabilitação Neurológica. 4 ed. São 



466 
 

L (SDE0100) Paulo: Manole, 2008 

SULLIVAN, S.; SCMITZ, T. J.; Fisioterapia Avaliação e 

Tratamento. 4 ed. São Paulo: Manole, 2004 

LEWIS, R.P.; Merritt Tratado de Neurologia. 11 ed. 

Guanabara Koogan, 2007. 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 6º SEMESTRE 

DAVIES, P. M.; Hemiplegia. 2 ed. São Paulo: Manole, 

2008 

CAMPBELL, W. W.; DeJong O Exame Neurológico. 6 ed. 

Guanabara Koogan, 2007 

SHUMWAY-COOK, A.; WOOLLACOTT, M. H.; Controle 

Motor: Teoria e aplicações práticas. 2 ed. São Pauo: 

Manole, 2002 

FERNANDES, A. C. Reabilitação. 2. ed. Barueri, SP: 

Manole, 2015 

NUTRIÇÃO 

(SDE0132) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 6º SEMESTRE 

DOVERA, Themis Maria Drech da Silveira. Nutrição 

aplicada ao curso de enfermagem. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007 

VANNUCCHI, H., MARCHINI, J. S. Nutrição e 

metabolismo. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2007 

Camarneiro, Joyce. Nutrição. Rio de Janeiro: Editora 

Universidade Estácio de Sá, 2015 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 6º SEMESTRE 

GIBNEY, M. J. Introdução à Nutrição Humana. 1 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005 

GIBNEY, M. J. Nutrição Clínca. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007 

MONTEIRO, J.P., CAMELO, J.S. Nutrição e metabolismo  

caminho da nutrição e terapia nutricional: da concepção 

à adolescência. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2007 
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MOREIRA EMÍLIA, A. M., CHIARELLO, PAULA. G. 

Nutrição e Metabolismo - Atenção nutricional - 

Abordagem Dietoterápica em adultos. 1 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008 

SHILS, M. E. et al. Nutrição Moderna na saúde e na 

doença. 10a ed. São Paulo: Manole, 2009 

PSICOLOGIA DA 

SAÚDE (SDE0160) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 6º SEMESTRE 

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 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 6º SEMESTRE 

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: 

Makron 

MELLO-FILHO et al. Psicossomática Hoje. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2010 

STRAUB, Richard.O. Psicologia da saúde. Porto Alegre: 

Artmed, 2005. 

SOCORRO E 

URGÊNCIAS EM 

ATIVIDADES 

FÍSICAS 

(SDE0534) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 6º SEMESTRE 

NAEMT - National Association of Emergency Medical 

Technicians. PHTLS. Atendimento Pré-Hospitalar ao 

Traumatizado: Básico e Avançado. 6.ed. São Paulo: 

Elsevier, 2007 

FELIPPE JÚNIOR, Jose de. Pronto socorro: 

fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, c1990. 1294 p. 

PIRES, Marco Julio Baccarini; STARLING, Sizenando 
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Vieira. Erazo manual de urgências em pronto-socorro. 7. 

ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002. 837 p. 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 6º SEMESTRE 

MARTINS, Herlon Saraiva [et. al.]; BRANDÃO NETO, 

Rodrigo Antonio; VELASCO, Irineu Tadeu. Medicina de 

emergência: abordagem prática. 11. ed. São Paulo: 

Manole, 2016. 1509 p. 

MARTINS, Silvio; SOUTO, Maria Isabel Dutra. Manual de 

emergências médicas: diagnóstico e tratamento. 2. ed. 

rev. e ampl. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 483 p 

GUIMARÃES, Hélio Penna; LOPES, Renato Delascio; 

LOPES, Antonio Carlos. Tratado de medicina de 

urgência e emergência pronto-socorro e UTI. São Paulo: 

Atheneu, 2010. 2 v. 

PETERSON, Lars. Lesões do Esporte: Prevenção e 

Tratamento. 3. ed. São Paulo: Manole, 2007. 

HAFEN, B.; KARREN, K.; FRANDSEN, K. Primeiros 

Socorros para Estudantes. 10.ed. Rio de Janeiro: 

Manole, 2013 

HIGA, Elisa Mieko Suemitsu; ATALLAH, Álvaro Nagib. 

Guia de medicina de urgência. 3. ed. São Paulo: Manole, 

2013. 905 p 

SUASSUNA, V. A. L. et al. Fisioterapia em emergência. 

Barueri: Manole, 2016 

FISIOTERAPIA 

RESPIRATÓRIA 

(SDE0534) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 6º SEMESTRE 

AZEREDO, Carlos Alberto Caetano. Fisioterapia 

respiratória moderna. 4. ed. ampl. e rev. São Paulo: 

Manole, 2002. 495 p. 

SCANLAN, C.L. Fundamentos da terapia respiratória de 

Egan. São Paulo: Mosby, 2009. 

TARANTINO, A.B. Doenças Pulmonares. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2003. 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 6º SEMESTRE 

IRWIN, S. Fisioterapia Cardiopulmonar. 3. ed.São Paulo: 
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Manole, 2003 

ULTRA, R.B. Fisioterapia Intensiva. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009. 

WEST, John B. Fisiologia respiratória: princípios básicos. 

8. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2010. 231 p 

SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia respiratória no 

paciente crítico: rotinas clínicas. São Paulo: Manole, 

2005 

PRYOR, J.A.;WEBBER,B.A. Fisioterapia para problemas 

respiratórios e cardíacos. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002 

SARMENTO, G.J.V. Fisioterapia Hospitalar - Pré e Pós-

operatórios. São Paulo: Manole, 2008 

TÓPICOS 

ESPECIAIS EM 

FISIOTERAPIA 

(SDE0536) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 6º SEMESTRE 

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 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 6º SEMESTRE 

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 

FISIOTERAPIA 

CARDIOVASCULA

R (SDE0098) 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA – 7º SEMESTRE 

GOLDMAN, Lee. Cardiologia na clínica geral. Rio de 

Janeiro: Guabanara Koogan, 2000. 494 p. 
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FARDY, P.S.; FRANKLIN, B.A.; PORCARI, J.P.; 

VERRILL, D.E. Técnicas de Treinamento em 

Reabilitação Cardíaca. São Paulo: Manole, 2001. 149p 

SARMENTO, George Jerre Vieira Sarmento. Recursos 

em fisioterapia cardiorrespiratória : George Jerre Vieira 

Sarmento. Barueri: Manole, 2012. 348p 

PRYOR, J.A.; WEBBER, B.A. Fisioterapia para 

problemas respiratórios e cardíacos. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2002 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR – 7º SEMESTRE 

BRAUNWALD, Tratado de doenças cardiovasculare. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2013. 2 v 

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. 

FARDY, P.S.; FRANKLIN, B.A.; PORCARI, J.P.; 

VERRILL, D.E. Técnicas de Treinamento em 
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ANEXO C 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  2016/2 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA, OBJETIVOS E ABRANGÊNCIA. 

Art. 1º O Estágio Supervisionado curricular do Curso de Fisioterapia da Estácio- 

FMJ será de base eminentemente pedagógica, tendo por objetivos: 

I - aperfeiçoar a formação acadêmica, através de um conjunto de 

atividades de aprendizagem profissional, proporcionadas em situações 

reais da vida e de seu meio; 

II - proporcionar ao discente experiência acadêmico-profissional 

orientada para a competência técnico-científica para atuação no trabalho 

e solução de problemas dentro do contexto de relações sócio-culturais; 

III - desenvolver a interdisciplinaridade; 

IV - oferecer oportunidade ao discente de relacionar a teoria com a 

prática, através de inquirições, avaliações e atividades profissionais. 

§ 1º O Estágio Supervisionado estender-se-á às áreas de atuação da 

Fisioterapia, assim especificadas: Cardiorrespiratória (Ambulatorial e 

Hospitalar), Dermatofuncional, Hidroterapia, Uroginecologia e 

Obstetrícia, Neurologia, Ortopedia, Traumatologia, Reumatologia e 

Pediatria. 
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§ 2º  O Estágio Supervisionado abrangerá clientes em todos os ciclos de vida e 

atuará em todos os níveis de atenção à saúde, ou seja, promoção, 

prevenção e reabilitação. 

Art. 2º   O Estágio Supervisionado será parte integrante do currículo de graduação 

do curso de Fisioterapia, sendo  responsabilidade da Coordenadoria de 

Curso e do Colegiado do Curso de Fisioterapia. 

 

CAPÍTULO II 

DA MATRÍCULA E REQUISITOS DE ACESSO 

Art. 3º As disciplinas de Estágio Supervisionado perfazem uma carga 

horária de 1276 horas, sendo oferecida aos discentes no 9º e 10° 

Semestres do curso de fisioterapia. 

§ 1º As atividades do estágio curricular são essenciais e, portanto obrigatórias. 

§ 2º Para matricular-se na disciplina do Estágio Supervisionado, o discente 

deverá ter cursado todas as disciplinas que se configuram como pré-

requisitos.  

 

CAPÍTULO III 

DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

Art. 4º O Estágio Supervisionado será desenvolvido nas dependências da 

Clínica-Escola da Estacio-FMJ, Hospital Regional do Cariri (Juazeiro do 

Norte), Hospital São Lucas (Juazeiro do Norte – CE); e/ou outras 

Instituições ou Empresas; sendo todas, conveniadas com a Estacio-FMJ 

Art. 5º. As atividades de estágio serão distribuídas em setores conforme as áreas 

de atuação, podendo ser subdivididas em sub-setores. 
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Parágrafo Único.    O discente deverá realizar estágio em todos os setores e/ou sub-

setores pré-estabelecidos pelo Colegiado do Curso de Fisioterapia, em 

sistema de bloco, obedecendo ao quadro de escalonamento determinado e 

observando as normas vigentes. 

CAPÍTULO IV 

DA CARGA HORÁRIA E PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

Art. 6º A carga horária do Estágio Supervisionado corresponde ao previsto 

curricularmente.  

Art. 7º O Estágio Supervisionado curricular desenvolve-se durante o ano civil, 

com previsão aproximada de uma semana de recesso ou conforme 

determinado pelo Colegiado do Curso de Fisioterapia. 

CAPÍTULO V 

DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

Art. 8º O Estágio Supervisionado curricular do curso de Fisioterapia é de 

responsabilidade da Coordenadoria do Curso de Fisioterapia e do 

Colegiado do Curso de Fisioterapia. 

Art. 9º A coordenação das atividades de estágio nos diversos setores é de 

competência dos docentes supervisores responsáveis pelos mesmos. 

 Art. 10º O responsável pela supervisão de estágio em cada setor deverá ser 

docente contratado do Curso de Fisioterapia, podendo haver mais que um 

docente responsável por setor ou sub-setor. 

 Art. 11º Os equipamentos, instalações e/ou outros recursos dos respectivos 

campos de estágio servem como suporte para o desenvolvimento do 

mesmo, cabendo aos discentes zelar por sua conservação. 

CAPÍTULO VI 

DA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES 
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Art. 12º As atividades de Estágio Supervisionado são obrigatórias, sendo seu 

desenvolvimento da seguinte forma: 

I - as atividades se desenvolverão concomitantemente durante os 

períodos, nos vários setores; 

II - os discentes serão distribuídos em grupos , por sorteio, e se  rodizirão 

pelos setores e ou sub-setores; 

III - os docentes orientarão estágio durante todo o período, com cada um 

dos grupos de discentes previamente determinados; 

IV - a duração das atividades de estágio será de 20 semanas conforme 

estabelecido no currículo pleno do curso; 

V - a distribuição dos discentes por setores e/ou sub-setores será 

realizada de acordo com as vagas estabelecidas e ofertadas pelo setor. 

VI - os discentes poderão participar de atividades em congressos ou 

similares, desde que estas atividades não excedam mais que três dias por 

semestre e sejam devidamente comprovadas e comunicadas ao preceptor  

previamente . Essa norma tem como exceção as atividades que forem  

realizadas na instituição e oficialmente liberadas.  

Art. 13º O planejamento das atividades do Estágio Supervisionado será realizado 

pelos docentes responsáveis da respectiva área de estágio e aprovado em 

Colegiado do Curso de Fisioterapia. 

Art. 14º A execução das atividades do Estágio Supervisionado pelo discente 

compreenderá a assistência a pacientes, a elaboração de relatórios diários, 

discussões do desenvolvimento de estudo e pesquisa e outras que 

estiverem contempladas no planejamento e nas normas específicas dos 

setores e/ou sub-setores de estágio. 

Art. 15º Serão consideradas atividades regulares do discente as atividades diárias 

no local de estágio, ininterruptamente, segundo as normas e critérios dos 
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setores e/ou sub-setores de estágio, assim como as demais atividades 

determinadas pelos docentes ( atividades integradas, alunos excelentes...) 

CAPÍTULO VII 

DO REGIME ESCOLAR E SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Art. 16º A avaliação dos discentes é feita pelo(s) docente(s) responsável (is), de 

forma contínua. 

Art. 17º A avaliação será realizada em cada setor e/ou sub-setor de estágio por 

meio de: 

I - aplicação de um instrumento específico de verificação de 

competências e habilidades (anexo): responsabilidade profissional: 

pontualidade, assiduidade, zelo e organização do setor  (0,5 pontos); 

postura ética: estagiários, pacientes, equipe multidisciplinar e 

preceptores, (0,5 pontos); trabalho em equipe: participa das discussões, 

iniciativa e capacidade para resolução de problemas (0,5 pontos); 

Avaliação de conhecimento dos conteúdos integrados do curso que 

contemple: patologia, fisiologia, avaliação, diagnóstico e tratamento (3,0 

pontos); Avaliação dos aspectos práticos do aluno: execução, 

manualidade, destreza e orientações (3,0 pontos); avaliação do paciente: 

objetividade e direcionamento correto na anamnese e exame físico (2,0 

pontos) e ficha de evolução: ortografia correta e registro obrigatório 

diário das informações relevantes do paciente (0,5 pontos), totalizando 

10,0 pontos. 

*Em complementação a esta nota, as fichas de avaliação e evolução 

clínica de cada paciente/cliente atendido/acompanhado por cada aluno, 

dentro do período de estágio, serão corrigidas semanalmente. Avaliação 

contínua onde serão abordados aspectos teóricos (através de discussões 

teóricas semanais, avaliação prática contínua abordando os seguintes 

aspectos: execução correta das técnicas propostas, relação 

terapeuta/paciente, comando de voz, transmissão de linguagem clara e 

adequada), bem como apresentação de seminários (em quantidade 
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estabelecida por cada Setor de Estágio, levando-se em consideração o 

tempo de permanência em cada um), atividade integrada, elaboração e 

apresentação de Estudos de Casos Clínicos.  

§ 1º A média final de cada estágio deve ser igual ou superior a sete (7,0). 

Entretanto, o aluno com nota inferior a 7,0 em dois dos ciclos do 

semestre cursando, estará automaticamente reprovado.  

Art. 18º A nota e peso (quando houver), critérios determinados na avaliação, ou 

modificações ocorridas no sistema de avaliação deverão ser informados 

aos discentes no primeiro dia de estágio de cada setor e/ou sub-setor. 

§ 1º O discente só poderá  rodiziar por dois ou mais sub-setores de estágio, 

em casos especiais (doença, gravidez de risco e outros casos , que serão 

analisados pela coordenação e colegiado do curso). A condição deste 

benefício se antecipa especialmente a não sobreposição de ciclo , ou seja 

o funcionamento dos mesmos devem ocorrer em horários diferentes.  

§ 2º Se o discente reprovar em qualquer um dos setores/áreas de estágio, o 

mesmo deverá cursar novamente todo o bloco de estágio, pois está 

atividade é um módulo que não será fracionado. Salvo casos extras que 

poderão ser analisado pelo colegiado, coordenação e coordenação 

pedagógica. 

 

 REGIME DE FREQUÊNCIA  E REPOSIÇÕES DE FALTAS 

                      

§ 1º        A freqüência a ser exigida para a aprovação na disciplina de estágio 

supervisionado curricular será de 100%.  

                       Caso ocorra falta justificada com atestado médico ou participação em 

congressos, cursos e eventos, o discente deverá apresentar o comprovante 

junto ao Protocolo da Instituição em até 05 (cinco) dias depois de 

ocorrido as faltas. Caso não apresente dentro desse prazo, será 
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considerada como falta não justificada e implicará na reposição segundo 

as normas previstas nesse manual. 

§ 2º O estagiário não pode exceder 02 faltas sem justificativa durante o 

Semestre, Caso ocorra mais de 2 faltas não justificadas em um único sub-

setor, o discente está automaticamente reprovado no setor ou sub-setor no 

qual ocorreram as faltas. 

§ 3º               A falta por motivo de doença, é justificada quando o acadêmico apresentar 

atestado médico (conforme consta no § 2º) e este foi deferido pela 

Diretoria Acadêmica da Instituição e/ou Coordenadoria do Curso de 

Fisioterapia. Caso haja quaisquer dúvidas em relação aos procedimentos 

cabíveis, será convocada reunião do Colegiado do Curso. 

§ 4º O aluno só poderá faltar, desde que com justificativa , até ¼ ou 25% dos 

dias de estágio por ciclo. Essas faltas deverão ser repostas, 

exclusivamente , na semana de reposição. A reposição contará como dia 

de estágio e o aluno será avaliado pelo preceptor. Somente após a 

avaliação do desempenho do aluno, o preceptor entregará a devolutiva. 

                        Caso o aluno se ausente por mais de ¼ de dias de estágio em um ciclo, 

não caberá reposição, este ciclo deverá ser repetido pelo aluno. Para que 

isso aconteça dentro do semestre a condição é que haja horário 

disponível e tempo hábil para o cumprimento integral das atividades dos 

dois ciclo ao mesmo tempo. Será inviável a reposição de ciclos ao final 

de semestre em função da finalização das atividades acadêmicas dentro 

dos prazos institucionais.  

                        Para cada falta justificada o discente deverá repor a mesma carga horária 

(correspondente à falta). Para cada falta não justificada, a reposição a ser 

realizada será de 3 vezes o valor da carga horária perdida.  

§ 6º A reposição das faltas (justificadas ou não) deverá ser agendada pelo 

Supervisor do respectivo setor, o qual caberá o agendamento de data e 

local. Este agendamento só será formalizado após a anuência da 

Coordenação do Curso.  
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CAPÍTULO VIII 

DAS ATRIBUIÇÕES E DEVERES 

 

Art. 20º Competirá ao Coordenador de Curso e/ou Coordenador de Estágio: 

I - Coordenar e desenvolver os programas de utilização da Clínica Escola 

juntamente com os professores das disciplinas e preceptores de estágio;  

II - Incentivar e colaborar em atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

III - Pesquisar novos equipamentos, materiais e programas a serem 

implantados na Clínica Escola; 

 IV - Coordenar a atuação dos fisioterapeutas funcionários da Clínica;  

V - Promover constante avaliação das atividades desenvolvidas na 

Clínica Escola no processo de ensino-aprendizagem;  

VI - Solicitar reuniões com a Coordenação do Curso e com os 

professores, preceptores e funcionários sempre que necessário; 

 VII - Acompanhar o tombamento de todos os materiais/equipamentos lá 

existentes junto ao setor de infra-estrutura;  

VIII - Acompanhar as necessidades de manutenção dos equipamentos e 

solicitar os devidos encaminhamentos ao setor de infra-estrutura; 

 IX - Manter atualizado o banco de dados referentes ao cadastro de 

docentes e funcionários e as atividades desenvolvidas na Clínica; 

 X - Organizar os horários de utilização da Clínica Escola, bem como 

executar a sua divulgação;  

XI - Acompanhar o registro da procura pelo serviço, a triagem dos 

pacientes, bem como verificar a satisfação do usuário;  
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XII - Organizar o material gráfico necessário para o funcionamento do 

setor: fichas de frequência, fichas de avaliação, cadastro de pacientes, 

dentre outros;  

XIII - Registrar dados estatísticos relativos aos atendimentos e informá-lo 

mensalmente à Coordenação do curso de Fisioterapia; XIV - Encaminhar 

relatórios semestrais sobre as atividades desenvolvidas na Clínica Escola 

à Coordenação do curso de Fisioterapia; 

 XV - Realizar as solicitações de compra de materiais de consumo e 

equipamentos ao setor de infra-estrutura e acompanhar a aquisição dos 

mesmos; 

 XVI - Acompanhar a organização, limpeza e manutenção da clínica; 

 XVII - Divulgar o Regulamento da Clínica Escola, estabelecido pelas 

coordenações da Clínica Escola e do curso de Fisioterapia, aprovado pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Estácio-FMJ;  

XVIII - Elaborar propostas que envolvam alterações para melhoria deste 

regulamento;  

XIX - Cumprir e zelar pelo cumprimento desse regulamento.  

 

Art. 21º São atribuições e deveres do Docente/Supervisor de Estágio: 

I - participar da elaboração, execução e avaliação das atividades 

pertinentes ao estágio; 

II - participar da elaboração do Regulamento de Estágio Curricular; 

III - participar das reuniões convocadas pelo Coordenador de curso e/ou 

Coordenador de Estágio; 

IV - orientar e acompanhar o discente junto às rotinas de atendimento, 

sob supervisão direta; 
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V - avaliar os discentes utilizando os métodos de avaliação previstos no 

Regulamento de Estágio; 

VI - elaborar e entregar as normas e locais de estágio à coordenação; 

VII - apresentar ao discente os critérios de avaliação de estágio, assim 

como as normas do mesmo imediatamente ao início do período letivo; 

VIII - estar disponível no período do estágio para a solução de dúvidas e 

necessidades dos discentes, assim como levar ao conhecimento dos 

mesmos sua localização quando não estiver no local de realização de 

estágio; 

IX - discutir com os discentes casos e temas relacionados às 

características do estágio; 

X - registrar na pauta a freqüência e a avaliação do desempenho dos 

alunos, bem como divulgar as notas no último dia do estágio. 

Art. 22º           Aos funcionários da Clínica Escola: 

I - Organizar os prontuários e planilhas referentes ao atendimento de 

pacientes na Clínica Escola; 

 II - Atualizar os dados cadastrais dos pacientes e supervisionar 

frequência diária;  

III - Manter a organização e controle de entrada de pacientes no 

ambiente;  

V - Organizar arquivos referentes à documentação da Clínica Escola;  

V - Fiscalizar a organização, limpeza e manutenção da Clínica Escola; 

VI - Contatar os serviços especializados para o encaminhamento de 

roupas de cama para lavanderia; VII - Contatar e acompanhar os serviços 

especializados para a manutenção dos equipamentos; 
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VIII - Receber e conferir materiais do setor de 

compras/almoxarifado/patrimônio da Estácio-FMJ; 

IX - Solicitar serviços gerais para a manutenção da Clínica Escola;  

X - Receber e conferir materiais devolvidos pelos professores, 

preceptores, alunos e estagiários;  

XI - Solicitar, semanalmente, o encaminhamento dos materiais de 

consumo para a Clínica Escola, de acordo com as necessidades 

apresentadas pelos professores e preceptores para o desenvolvimento das 

práticas; 

XII - Cumprir e zelar pelo cumprimento deste regulamento. 

 

Art. 23º São deveres do Discente: 

I - apresentar-se para o estágio devidamente uniformizado, com roupa 

branca, que não seja transparente, curta e justa, jaleco de manga longa 

com emblema da faculdade e sapato branco fechado, sem fazer uso 

exagerado de ornamentos, e cabelo longo preso; 

II - utilizar-se de meios de identificação, se estabelecido como 

obrigatório, inclusive nos locais em que não estiver realizando estágio; 

III - responsabilizar-se pelo uso, organização e cuidado dos aparelhos e 

demais equipamentos utilizados no local de estágio, durante e ao final do 

mesmo, como também se munir dos demais instrumentos que se façam 

necessários no setor, tais como: estetoscópio, esfigmonamômetro, fita 

métrica, goniômetro, óculos de acrílico para aspiração, luvas e máscaras, 

lápis dermográfico, martelo para testar sensibilidade e reflexos, caneta, 

corretivo, carimbo individual e outros previamente determinados pelo 

supervisor; 
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IV - permanecer no local de estágio até o final do tempo regulamentar, 

comparecendo e retirando-se sempre nos horários previstos, com a 

autorização do docente; 

V - desempenhar com interesse, solicitude e senso profissional, as 

atividades do estágio determinadas pelo docente; 

VI - manter atitude ética perante pacientes, colegas e supervisores, bem 

como acadêmicos, docentes e funcionários de outras áreas; 

VII - assinar a folha de presença, diariamente; 

VIII - exercer atividades de estágio nos horários estabelecidos pelo 

docente e setor ao qual estiver vinculado; 

IX - evoluir, de modo legível e compreensível, os atendimentos prestados 

e/ou relatórios, sempre colocando após, anotações dos procedimentos, 

hora, data, nome legível e carimbo; 

X - providenciar substituto para suas atividades de estágio quando tiver 

liberação para participar de evento; 

XI - seguir rigorosamente as normas internas da instituição na qual 

estiver atuando. 

Art. 24º É vedado ao Discente: 

I - utilizar as dependências dos locais de estágio, bem como seus 

equipamentos fora do horário de estágio, sem permissão por escrito do 

docente; 

II - desenvolver qualquer atividade sem conhecimento do docente nos 

locais de estágio; 

III - tratar de assuntos particulares no local de estágio; 

IV - apresentar comportamentos inadequados, como fazer manifestações 

barulhentas no interior da instituição, fumar, balançar chaves, arrastar 
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pés, sentar sobre as mesas, macas e leitos, entrar nas salas de atendimento 

sem antes bater na porta, circular pelos corredores da clínica-escola e das 

instituições sem objetivo justificado, interromper as atividades de outro 

estagiário ou manipular prontuário de pacientes de outro setor e/ou sub-

setor, sem autorização prévia do docente responsável pelo mesmo; faltar 

com a moral ética e respeito perante o docente e demais discentes, Caso 

haja quaisquer dúvidas em relação aos procedimentos cabíveis, será 

convocada reunião do Colegiado do Curso. 

V - uso de aparelho celular durante qualquer atividade de estágio; 

VI - agendar pacientes como primeira consulta sem autorização do 

docente responsável. 

VII - não retirar os prontuários da Clínica Escola; Protocolar a utilização 

dos equipamentos durante a execução do atendimento no interior da 

Clínica Escola. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 25º Nas atividades, de estágio supervisionado curricular, realizadas em outras 

instituições externas à Estácio-FMJ, os docentes e discentes em questão 

deverão seguir as normas regulamentares da instituição envolvida no 

estágio. 

Art. 26º Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela 

respectiva Coordenadoria e Colegiado de Curso, ouvidos o docente e o 

discente. 

Art. 27º Este regulamento entra entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Colegiado do Curso de Fisioterapia e Direção Acadêmica da Estácio-

FMJ.  
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ANEXO D 

 

DEVOLUTIVA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

FICHA DE DEVOLUTICA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

ACADÊMICO:____________________________________________________ 

SETOR: ________________________________________________________ 

SUPERVISOR:___________________________________________________ 

 

VARIÁVEIS 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMO-10,0  

Responsabilidade Profissional (pontualidade, cumpre horário 
de atendimento dos pacientes, zelo e organização do setor) 
(0,5 pontos)   

 

Ética Profissional (estagiários, pacientes, equipe 
multidisciplinar e preceptores) (0,5 pontos) 

 

Trabalho em equipe (participa das discussões, iniciativa e 
capacidade para resolução de problemas) (0,5 pontos)     

 

Avaliação dos conhecimento e conteúdos integrados do curso 
que contemple: patologia, fisiologia, diagnóstico e tratamento 
(2,5 pontos)   

 

Avaliação dos aspectos práticos: execução, manualidade, 
destreza e orientação (2,5 pontos) 

 

Avaliação do paciente: conhecimento dos métodos e técnicas, 
objetividade e direcionamento correto na anamnese e exame 
físico 2,5 pontos)   

 

Ficha de evolução: qualidade, coerência, registro obrigatório 
diário das informações relevantes do paciente e ortografia (1,0 
pontos) 

 

 
NOTA FINAL 

 

 

Número de faltas com justificativa (    )    

Número de faltas não justificadas (    ) 

Total de dias a serem repostos (      )  Datas de 

reposição:_________________________ 
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_______________________________________________________________ 

                  Assinatura do Aluno                                         Assinatura do Supervisor  

 

 

OBS.: Entregar uma via na Clínica Escola no prazo máximo de cinco dias úteis após 

término do ciclo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



504 
 

ANEXO E 

 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS COMPLEMENTARES 

Estabelecer critérios para aproveitamento e validação das atividades 

complementares que 

compõem o currículo pleno dos cursos de graduação 

 

Da Natureza, Objetivo e Finalidade 

 

Art. 1º. Atividades Acadêmicas Complementares constituem-se em 

atividades extracurriculares, que podem ser integralizadoras ou adicionais ao 

currículo de cada curso e desde que comprovadas pela documentação 

correspondente. 

§1º. Atividade Acadêmica Complementar é toda e qualquer atividade 

elencada nos anexo I deste regulamento. 

§2º. As atividades não definidas no anexo, assim como eventual 

necessidade de alteração de carga horária máxima de uma atividade, deverão 

ser analisadas por solicitação do coordenador do curso. 

§3º. As atividades estruturadas, as atividades de Estágio 

Supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso não se confundem com 

Atividades Acadêmicas Complementares. 

§4º. As Atividades Acadêmicas Complementares devem ser 

desenvolvidas durante o curso, sem prejuízo das demais aulas e outras 

atividades. 

Art.2º. As Atividades Acadêmicas Complementares têm por objetivo 

estimular o estudante a participar de experiências diversificadas que 

contribuam para sua formação acadêmica, agregando habilidades e 

competências ao seu perfil. 

Art. 3º. As Atividades Acadêmicas Complementares possuem por 

finalidade o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem, privilegiando 
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a complementação da formação social e profissional, fortalecendo as relações 

dos acadêmicos com a sociedade. 

 

Das Atividades 

 

Art. 4º. Para cada tipo de Atividade Acadêmica Complementar serão 

computadas horas AAC que somadas, ao final do curso, deverão atingir o 

quantitativo mínimo obrigatório para cumprimento da carga horária total 

disposta na matriz curricular. 

 

§1º. A Colação de Grau somente será realizada após a integralização 

de todos os créditos mínimos previstos na matriz curricular, adicionando-se as 

atividades acadêmicas complementares. 

§2º.O quantitativo mínimo obrigatório de Atividades Acadêmicas 

Complementares deve ser atendido pelo aluno respeitando-se o prazo máximo 

para integralização do curso definido no Projeto Pedagógico.  

 

Art. 5º. As horas AAC deverão respeitar o quantitativo descrito no 

Anexo II deste regulamento quanto: 

a) horas AAC apropriadas a serem atribuídas para cada uma das 

atividade elencadas; 

b) máximo de horas AAC de uma determinada atividade ao longo do 

curso. 

 

Art.6º. O aluno que ingressar na Instituição, por transferência externa, 

fica sujeito ao cumprimento da carga horária de Atividades Acadêmicas 

Complementares do seu curso e as seguintes condições: 

I. as Atividades Acadêmicas Complementares realizadas na Instituição 

de origem devem ser compatíveis com as estabelecidas neste regulamento; 

II. a carga horária atribuída pela Instituição de origem não poderá ser 

superior à conferida por este regulamento, conforme disposto no art. 5º. 

 

Do Aluno 
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Art.7º. Compete ao aluno matriculado nos cursos de Graduação: 

I. informar-se sobre o Regulamento e as atividades oferecidas dentro 

ou fora desta Instituição que propiciem horas AAC, conforme descrito no anexo 

II; 

II. participar efetivamente das atividades; 

III. realizar o procedimento indicado pela Secretaria para o lançamento 

e a validação das Atividades Acadêmicas Complementares; 

IV. apresentar a documentação comprobatória de sua participação 

efetiva nas atividades realizadas, sempre que solicitada. 

 

Art. 8º. Nos casos em que as atividades realizadas possam se 

enquadrar como horas AAC ou horas de estágio, só poderão ser computadas 

uma vez. Não será admitido que a mesma atividade seja contabilizada como 

horas AAC e horas de estágio. 

 

Art. 9º. Em caso de Atividade Complementar Externa, é indispensável a 

apresentação da documentação comprobatória da efetiva participação, 

contendo especificação de carga horária, período de execução e descrição da 

atividade. 

 

Do registro, da Validação e do Lançamento das Horas 

 

Art.10º. O cômputo da carga horária realizada através das Atividades 

Acadêmicas Complementares dependerá da comprovação da realização e, se 

for o caso, do aproveitamento do aluno na respectiva atividade complementar. 

Parágrafo Único. A carga horária máxima deverá obedecer ao previsto 

no anexo II. 

 

Art.11. A validade das Atividades Acadêmicas Complementares está 

sujeita a análise e aprovação da Instituição, mediante a apresentação da 

documentação comprobatória da realização da atividade. 

 

Art.12. O registro da participação do aluno em Atividades Acadêmicas 

Complementares Internas ocorrerá através de formulário próprio. 
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Disposições Gerais 

 

Art.13. Os alunos que comprovarem a participação no programa 

Ciência Sem Fronteiras terão sua carga horária de Atividades Acadêmicas 

Complementares integralizada. 

 

Art.14. Este regulamento entra em vigor na data de sua homologação. 

 

 

ANEXO I – TIPOS DE ATIVIDADES 

Aula Inaugural 

Aula Magna 

Conferência 

Debate 

Encontro 

Participação em Fórum 

Mesa-redonda 

Palestra 

Seminário 

Presença em exibições de sessões de filmes ou peças de teatro 

Simpósio 

Vídeo com Debate – extra classe 

Oficina 

Ciclo de paletras (Semana temática de Curso) - por evento 

Participação em eventos externos da área do Curso (competições, etc.) 

Feira 

Visita Técnica Externa 

Visita Técnica Interna 

Viagem de Estudos (com relatório) 

Cursos oferecidos pelas bibliotecas setoriais. (Pesquisa informatizada: 

internet como fonte de pesquisa; Pesquisa informatizada: base de dados; 

Elaboração de trabalhos acadêmicos, dissertações e teses) 

Intercâmbio não curricular 
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Aperfeiçoamento Acadêmico (cursos de extensão e outros, na área) 

Congresso 

Jornada científica 

Curso online - (MOOC's, site Você Aprende Mais, etc.) 

Disciplina extracurricular afim com o Curso 

Organização de Fórum 

Organização de mostra de filmes 

Apresentação de trabalho em evento acadêmico-científico 

Simulação - Jogos de Negócios, Modelos de Simulação virtual ou 

presencial - NPJ, oficina prática (audiência e juri simulado) - Sionu, etc. 

Iniciação Cientifica 

Produção de blogs, aplicativos, sites e games 

Monitoria 

Pesquisa aplicada 

Realização de filmes 

Projetos de extensão (trabalho voluntário pela Estácio) 

Trabalho publicado ou premiado 

Estágio extra-curricular 

Vivência Profissional na área do curso 
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ANEXO F 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO 
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Apresentação 

 

Estas orientações são destinadas aos alunos da Faculdade de Medicina de 

Juazeiro do Norte, em processo de finalização do projeto de TCC e defesa 

deste. 

As orientações serão organizadas nos tópicos a seguir: 

 

1. Cadastro dos projetos de TCC junto ao NUP 

2. Modalidades de trabalhos de conclusão de curso aceitas 

3. Pesquisas envolvendo seres/informações humanas ou animais 

4. Orientação e composição da banca de defesa e momento de defesa do 

trabalho 

5. Depósito do trabalho final na biblioteca 

6. Considerações finais 
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1 CADASTRO DOS PROJETOS DE TCC JUNTO AO NUP 

 

Por tratarem-se de projetos de pesquisa, os projetos de trabalho de 

conclusão de curso devem ser cadastrados junto ao NUP, pelo menos no 

semestre que antecede ao semestre em que realiza-se a defesa do TCC; 

Projetos cadastrados junto ao NUP devem entregar relatórios 

semestrais descrevendo sobre as atividades desenvolvidas ao termino de cada 

semestre em que o projeto não foi concluido; 

Projetos concluidos, ou seja, defendidos como TCC, devem 

encaminhar um relatório para o NUP para fins de registro da conclusão da 

pesquisa. 

Caso o projeto continue após defesa do TCC, deve ser informado junto 

ao relátorio informações referentes (1) a conclusão de curso realizada a partir 

de dados da pesquisa e (2) novo cronograma da pesquisa caso o cronograma 

inicial esteja elaborada para encerramento com a defesa do TCC. 

O professor orientador ou co-orientador (obrigatoriamente um destes 

vinculado a instituição) deve ser o pesquisador responsável quando cadastrato 

o projeto junto ao NUP, reassumindo o compromisso de dar continuidade a 

pesquisa ou informando que outro professor estara assumindo a orientação do 

projeto, caso este seja continuado após a defese do TCC; 

Na mudança de professor responsável pelo projeto, este que passa a 

assumir o projeto deve ser vinculado a instituição e declarar por escrito que 

esta assumindo a orientação do projeto. 
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2 MODALIDADES DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO ACEITOS 

 

A defesa do trabalho de conclusão de curso - TCC pode ser realizada 

nas modalidades monografia ou artigo científico. 

 

2.1 Monografia 

 

O trabalho no formato monográfico deve ser desenvolvido seguindo as 

orientações de confecção sistematizadas no documento Padrão orientado pela 

rede ESTÁCIO de ensino, disponível na biblioteca da instituição no formato 

impresso e em PDF, podendo o aluno solicitar uma copia da versão mais atual 

em formato PDF por e-mail. 

 

2.2 Artigo Cientifico 

 

A modalidade de defesa no formato artigo cientifico apresenta algumas 

variações em virtude da aprovação do trabalho em um periodico cientifico e 

qualis/JCR que o periodico possui no ano em vigor da defesa. 

Estas peculiaridades serão apresentadas no tópico 3 (Composição da 

banca de defesa e momento de defesa do trabalho). 

As orientações para formatação dos trabalhos no formatado de artigo cientifico 

devem seguir a ABNT (NBR 6022 ou mais atual disponíveis na biblioteca), 

independe deste ter sido encaminhado, aceito ou publicado em um periódico 

cientifico. 

Peculiaridades relacionadas a entrega da versão final para biblioteca são 

apresentadas no tópico 4 (Depósito do trabalho final na biblioteca). 
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3 PESQUISAS ENVOLVENDO SERES/INFORMAÇÕES HUMANAS OU 

ANIMAIS 

 

Trabalhos envolvendo seres/informções humanas ou animais devem 

ser encamihandos, obrigatoriamente, aprovação por parte de um Comité de 

Ética em Pesquisa - CEP cadastrado na Plataforma Brasil (antigo SISNEP) 

para pesquisas envolvendo seres humanos ou no COBEA para pesquisas com 

animais em laboratório. 

É importante que os alunos procurem seus orientadores para que seus 

projetos sejam cadastrados na Plataforma Brasil com antecedencia suficiente 

para que o começo das suas pesquisas não comprometa seu cronograma de 

execução, considerando a modalidade de trabalho que o aluno tenha adotado. 

 

3.1 Trabalhos que precisam ser encaminhandos para uma comissão de 

ética: 

a) Aplicação de questionários de qualquer natureza; 

b) Aplicação de intervenção/experimentação em humanos ou animais; 

c) Consulta em prontuários; 

d) Estudo ou relato de caso; 

3.2 Trabalhos que não precisam ser encaminhados para uma comissão de 

ética: 

a) Estudos de revisão da literatura (revisão sistemática, meta-

síntese, meta-análise ou quaisquer estudos documentais de 

domínio público); 

b) Análise de dados a partir de banco de dados públicos, tratados ou 

não, disponibilizados por instituições responsáveis por estes dados. 

c) Estudos a partir de ponto de vista filosófico ou reflexivo do próprio 

autor. 
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4 ORIENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA BANCA DE DEFESA E MOMENTO 

DE DEFESA DO TRABALHO 

 

Pode orientar, co-orientar e fazer parte da banca de defesa dos 

trabalhos de conclusão de curso docentes e/ou pesquisadores vinculados ou 

não a instituição, que possua pos-graduado (especialista, mestre ou doutor) e 

curriculo lattes. 

A seguir são descriminadas as atribuições dos membros da banca, 

bem como as exigências para que possam assumir respectivas funções: 

 

4.1 Orientador e co-orientador 

 

Obrigatóriamente um dos membros relacionadas a orientação deve 

possuir pos-graduação strictu-senso (mestrado ou doutorado) e ser docente da 

Estácio FMJ. 

O orientador será identificado como primeiro responsável pelo 

acadêmico, estando mais diretamente vinculado com o projeto do aluno, ou 

seja, deve possuir formação que o possibilite orientar para confecção de um 

projeto/monografia/artigo condizente com as espectativas de qualidade de um 

trabalho de conclusão de curso. 

O co-orientador é identificado como um colaborador para realização da 

pesquisa, contribuindo em momentos pontuais que exijam/necessitem de uma 

abordagem/análise da situação estudada que pode não ser domínimo do 

orientador. Desta forma o acadêmico é favorecido por esta co-orientação para 

que seu trabalho tenha mais qualidade, aproveitando as especificidades 

tratadas por cada um dos professores vinculados a orientação. 

Caso orientador ou Co-orientador (não é permitido que sejam os dois) 

externos a instituição é necesário que este encaminhe seu curriculo lattes 

atualizado (será considerado atualizado os curriculos atualizados no semestre 

em vigor), cópia autenticada em cartório dos diplomas de graduação e pos-

graduação mais elevada, declaração de comprometimento em orientar/co-

orientar o acadêmico responsável pelo projeto de pesquisa e declaração da 

instituição em que ensina, caso possua este último tipo de vinculo, para 
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queseja identificada na declaração de participação da banca seu vinculo 

institucional. 

É importante destacar que esta prática de convidar um membro externo 

para composição da orientação é estimulada por parte dos professores da 

disciplina de PTCC, visto que esta diversidade de opiniões durante a 

preparação do projeto e realização da pesquisa possibilidade/oportuniza uma 

maior diversidade de debates críticos sobre o tema pesquisado. 

 

4.2 Momento da defesa do TCC 

 

A presidência da banca de dafesa fica sob a responsabilidade de um 

dos professores vinculados a orientação, prioritariamente ao orientador 

vinculado a instituição, caso este nao seja vinculado a instituição passa para o 

co-orientador, que obrigatotiamente precisa ser vinculado a instituição. 

A apresentação do TCC deve ter duração total de 60 minutos, 

distribuidas da seguinte forma: 

a) Apresentação da pesquisa por parte do aluno - 20 minutos; 

b) Arguição dos membros da banca - 30 minutos (sugeri-se que seja 

destinado 10 mínutos para cada membro, mas esta logística de 

arguição é de decisão do presidente da banca); 

c) Apresentação antes da defesa, debate interno da banca para 

atribuição da nota e agradecimentos/comentários após atribuição 

da nota - 10 minutos. 

Observação: Resaltamos que esta divisão do tempo é uma sugestão, podendo 

ser ajustada pelo presidente da banca. 

 

4.3 Formato/Estrutura do trabalho apresentado na defesa do TCC 

O trabalho apresentado pelo aluno da disciplina de TCC pode ser do 

tipo monográfico ou artigo cientifico. As padronizações que norteiam o trabalho 

no formato monográfico sequem as orientações disponíveis na biblioteca da 

instituição. 
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Para os trabalhos no formato artigo científico, em virtude da situação em que o 

trabalho pode encontrar-se, o formato de apresentação impresso e aspectos 

avaliados na apresentação são diferenciados. 

A seguir são apresentadas as peculiaridades da apresentação do trabalho no 

formato artigo cientifico em virtude da forma como o artigo pode encontrar-se. 

Situações/status em que o artigo pode encontrar-se no momento da defesa do 

TCC 

 Situação 1. Artigo científico não encaminhado para publicação; 

 Situação 2. Artigo científico aceito para publicação ou publicado. 

Situação 1. Artigo cientifico não encaminhado 

O TCC apresentado na modalidade artigo cientifico, não encaminhado para 

publicação, deve ser formato segundo o padrão da ABNT (NBR 6022 - 

Informações e documentação - Artigo em publicação periódico científico 

impressa - Apresentação). 

Nesta situação o acadêmico não precisa indicar para qual periódico pretende 

encaminhar seu manuscrito, visto que a banca a partir da apreciação do 

trabalho, conclui sua arguição com a sugestão de possibilidades de publicação. 

Nesta situação o TCC será avaliado integralmente pela apresentação 

expositiva (até 1,0 ponto), arguição (até 2,0 pontos) e material escrito 

apresentado (até 7,0 pontos). 

Situação 2. Artigo cientifico aceito para publicação ou publicado 

Caso o artigo que seja defendido no TCC já tenha sido aceito para publicação, 

ou publicado em revista que possua ISSN, a nota do material escrito passa a 

ser 7,0, automaticamente após confirmação da coordenação pedagógica, 

coordenação do curso ou comissão sugerida pela coordenação pedagógica. O 

fato do TCC possuir nota 7,0 em seu componente escrito não dispensa a 

obrigatoriedade da apresentação. 

É importante destacar que o artigo para este tipo de defesa só tem 

validade quando: 
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1. Se o artigo for resultado de um projeto devidamente cadastrado no NUP; 

2. O aluno for identificando na carta de aceito, ou artigo como primeiro autor; 

3. Apresentar no artigo cientifico a identificação do vinculo com a instituição; 

4. Possuir na composição dos coautores a presença do orientador e 

coorientador (se este existir), sendo um destes vinculado a instituição e 

devidamente identificada esta vinculação na carta de aceito ou artigo 

publicado; 

5. Se o artigo possuir data de aceito/publicação posterior a data de termino do 

primeiro semestre do curso em que está matriculado na instituição; 
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5 DEPÓSITO DO TRABALHO FINAL NA BIBLIOTECA 

 

Os trabalhos de TCC devem ser depositados na biblioteca até 15 dias após a 

defesa deste trabalho; 

 

Devem receber cópias impressas, encadernadas conforme as orientações 

padrões fornecidas pela biblioteca: a biblioteca, orientador e coorientador, se 

este último existir; 

 

Alem das cópias impressas deve ser entregue duas versões digitalizadas 

(arquivo único para cada) do trabalho nos formatos .DOC/.DOCX e PDF, os 

quais podem ser gravados em uma mesma mídia (CD/DVD); 

 

Trabalhos envolvendo seres humanos devem apresentar anexo com copia da 

autorização da Plataforma Brasil para realização da pesquisa; 

 

Deve ser apresentada declaração de algum profissional responsabilizando-se 

pelas correções ortográficas e semânticas - revisão textual; 

 

A formatação dos trabalhos defendidos na modalidade monográfica devem 

seguir as orientações já disponíveis nos respectivos documentos localizados na 

biblioteca, enquanto que defesas no formato de artigo cientifico devem ser 

formatados conforme as orientações da ABNT (NBR 6022 - Informações e 

documentação - Artigo em publicação periódico científico impressa - 

Apresentação). 

 

Artigos encaminhados para publicação ou já publicado, que não seguem a 

orientação da ABNT, ou publicados em outro idioma, devem ter esta versão 

incluída nos apêndices do trabalho (Apêndice X - "Versão do artigo 

encaminhado para publicação" ou "Versão do artigo publicado"). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta comissão encontra-se a disposição para quaisquer 

esclarecimentos, sugerindo que o aluno e/ou professor que opte pela defesa na 

modalidade artigo cientifico, procure o coordenador da disciplina de PTCC para 

que possa fornecer informações e orientações adicionais que podem facilitar no 

sucesso da publicação do artigo. Alguns aspectos que podem ser orientados 

pelos professores são os seguintes: 

a) Escolha do eixo temático da pesquisa; 

b) Seleção de instrumentos e fontes bibliográficas adequadas e atuais; 

c) Escolha de abordagem analítica das informações estudadas (qualitativa, 

quantitativa ou mista); 

d) Determinação do tamanho de amostras com perspectivas de 

generalização de grupos populacionais; 

e) Intermediação no contato com instituições para viabilizar o acesso a 

informações; 

f) Seleção de possíveis revistas para encaminhamento do artigo; 

g) Elaboração de cronogramas para realização da pesquisa e submissão 

do trabalho para uma revista; 

h) Orientação para contratação de tradutores (caso necessário); 

i) Outras dificuldades que possam ser discutidas e esclarecidas pelo 

coordenador ou professores da instituição acessíveis a este 

coordenador. 
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ANEXO G 

REGULAMENTO DO NAPED 

 

REGULAMENTO DO NAPED  

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE 

 

Dispõe sobre a composição, atribuições e 

funcionamento do NAPED – Núcleo de Apoio 

Pedagógico e Experiência Docente da Estácio – 

FMJ.  

CAPITULO I 

 

DO CONCEITO, FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

 

Art.1° - O NAPED - Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente da 

Faculdade de Medicina Estácio-FMJ é o órgão consultivo e de apoio didático-

pedagógico, subordinado à Gerência Acadêmica, responsável por ações de 

capacitação pedagógica para docentes e preceptores dos cursos de Farmácia, 

Medicina, Fisioterapia e Enfermagem, além de constituir uma ferramenta para 

acompanhar, orientar, supervisionar e avaliar as práticas pedagógicas 

utilizadas pelos docentes desses cursos. 

 

Art.2° - São objetivos do NAPED: 

 

I. Acompanhar e orientar os docentes sobre as questões de caráter 

didático-pedagógico. 

II. Contribuir para formar um quadro de docentes qualificados, criativos e 

com embasamento teórico compatível com as necessidades dos 

discentes e com as exigências do mundo contemporâneo. 

III. Incentivar a qualificação permanente do corpo docente através do 

Programa de Incentivo à Qualificação Docente-PIQ e do programa de 

Bolsas stricto sensu. 
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IV. Acompanhar as atividades planejadas pelo docente, dando-lhe suporte 

pedagógico sempre que necessário. 

V. Colaborar com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) nos processos 

avaliativos institucionais. 

VI. Colaborar com o Núcleo Docente estruturante (NDE) na elaboração, 

implantação, desenvolvimento e reestruturação do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC). 

VII. Colaborar nas atividades dos órgãos de apoio e prestação de serviço 

aos discentes. 

VIII. Elaborar e operacionalizar a capacitação continuada dos docentes 

IX.  Organizar as atividades de planejamento docente, no início de cada 

semestre letivo, nos Encontros Pedagógicos. 

X. Desenvolver atividades que recaiam no âmbito de suas competências e 

aquelas delegadas ou deliberadas pela Gerência Acadêmica. 

XI. Fomentar o ensino, a pesquisa e a extensão no âmbito da instituição 

com vistas à consecução dos objetivos inerentes à Academia. 

 

Art.3° - São competências do NAPED: 

 

I. Acompanhar as atividades do corpo docente e promover, de forma 

coletiva e/ou individualizada, capacitação (pedagógicas e/ou cursos), 

quando necessárias. 

II. Incentivar os docentes para que priorizem metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem e avaliações problematizadoras. 

III. Instituir grupos de estudos permanentes para discussão e 

aprofundamento de temas voltados para educação médica. 

IV. Auxiliar o Núcleo Docente Estruturante (NDE) nas suas atividades de 

atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

V. Analisar a avaliação institucional, juntamente com a coordenação da 

CPA, visando o acompanhamento permanente das ações 

desenvolvidas e seu aprimoramento. 

VI. Incentivar ações de acompanhamento do currículos e sua atualização. 

VII.  Participar de processos seletivos de docentes; 

 

 

CAPITULO II 

 

DA COMPOSIÇÃO DO NAPED 
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Art.4°- O NAPED é constituído: 

 

I- Pelo coordenador (a) geral, que será escolhido pela Gerência 

Acadêmica, entre o corpo docente da IES.  

II- Pelo NAPED-FMJ que contempla todos os cursos e instâncias da IES: 

a. Gerência Acadêmica – Prof. Dr. Fábio Cardoso 
b. Coordenação Medicina  
c. Coordenação Farmácia  
d. Coordenação Fisioterapia  
e. Coordenação Enfermagem  
f. NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
g. CPA – Comissão Própria de Avaliação 
h. NDE – Medicina  
i. NDE – Farmácia  
j. NDE – Fisioterapia  
k. NDE – Enfermagem  
l. GOP – Gestão Operacional de Pós-Graduação  
m. Regulatório  

 

III- Pelos NAPEDs de cada curso. Sua composição dá-se com o (a) 

coordenador (a) e um (a) professor (a) de cada área temática do 

curso, indicados pela Coordenação do Curso e com, no mínimo, 

cinco anos de experiência acadêmica: 

 

a. NAPED-Farmácia 

i. Ciências Exatas 
ii. Ciências Biológicas e da Saúde  
iii. Ciências Humanas e Sociais  
iv. Ciências Farmacêuticas  
v. Coordenador do Curso 

 

b. NAPED-Medicina  
i. Área Básica  
ii. Saúde da Família 
iii. Clínica Médica 
iv. Pediatria  
v. Clínica Cirúrgica  
vi. Ginecologia/Obstetrícia 
vii. Coordenadora do curso 

 

c. NAPED-Fisioterapia 
i. Ciências Biológicas e da Saúde 
ii. Ciências Sociais e Humanas 
iii. Conhecimentos Biotecnológicos 
iv. Conhecimentos Fisioterapêuticos 
v. Coordenador do Curso 
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d. NAPED-Enfermagem 
i. Ciências Biológicas e da Saúde 
ii. Ciências Humanas: Fund. de Enfermagem 
iii. Ciências Humanas: Assistência em Enfermagem 
iv. Ciências Humanas: Adm. em Enfermagem 
v. Ciências Humanas: Ensino de Enfermagem 
vi. Coordenadora do Curso 

 

DO FUNCIONAMENTO DO NAPED 

 

Art.5° - O NAPED-FMJ reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada 

dois meses por convocação do seu (a) Coordenador (a) ou da 

Gerência Acadêmica e, extraordinariamente, sempre que convocado 

pelo (a) Coordenador (a) de cada Curso ou pela Gerência Acadêmica 

ou pela maioria dos seus membros. 

 

Art.6º - Os demais NAPED reunir-se-ão duas vezes no semestre a 

fim de propor e planejar as ações que posteriormente serão 

analisadas e encaminhadas pelo NAPED-FMJ. 

 

Art.7° - Os componentes dos NAPED, incluindo o (a) Coordenador 

(a) têm mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

DAS ATRIBUIÇÕES: 

 

Art.8° - Do (a) coordenador (a) do NAPED: 

I. Convocar as reuniões ordinárias e/ou extraordinárias em 

conformidade com este regulamento. 

II. Conduzir as reuniões. 

III. Representar o Núcleo junto à Gerência Acadêmica da 

Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte 

IV. Representar o Núcleo junto a outras instâncias sempre que 

designado (a) pela Gerência Acadêmica.  

  

Art.9° - Dos membros dos NAPED: 

I. Participar da atividades do Núcleo que objetivem orientar e 

acompanhar os docentes sobre as questões de caráter 

didático-pedagógico. 

II. Incentivar o uso de metodologias ativas de ensino-

aprendizagem e avaliações problematizadoras. 
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III. Colaborar com a CPA nos processos avaliativos institucionais 

que se refiram aos itens didático-pedagógicos. 

IV. Estimular e promover grupos de reflexão sobre a educação na 

área da saúde. 

V. Promover a permanente e continuada qualificação do corpo 

docente a partir das necessidades acadêmicas 

VI. Contribuir ou participar das ações do Núcleo que visem a 

acompanhar e orientar os colegiados de curso e os NDE – 

Núcleo Docente Estruturante no processo de elaboração, 

implantação, desenvolvimento e reestruturação do Projeto 

Pedagógico do Curso – PPC..  

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.10° - Os casos omissos que eventualmente surgirem no 

desenvolvimento do presente Regulamento serão analisados e 

resolvidos pela Gerência Acadêmica e, em última instância, pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CONSEPE. 

 

Art.11° - O presente regulamento entra em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

Juazeiro do Norte, 17 de junho de 2015. 

 

 

Prof. Dr. Fábio Cardoso 

Gerente Acadêmico 

 

Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – Estácio FMJ 

 


