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APRESENTAÇÃO 

 

O debate sobre o Ensino Superior, particularmente sobre a Universidade, encontra-se 

na ordem do dia, nos diferentes cenários educacionais: em níveis políticos, institucionais, 

científicos. A discussão sobre a complexidade da formação de recursos humanos vem se 

ampliando em decorrência das mudanças nos perfis dos diferentes profissionais, sobretudo 

devido às transformações sociais contemporâneas, conseqüentemente, às transformações no 

mundo de trabalho. 

O Campus Baixada Santista destinou-se, inicialmente, ao desenvolvimento do ensino, 

pesquisa e extensão em Ciências da Saúde, procurando manter a excelência que constitui a 

UNIFESP. Atualmente estas ações foram expandidas para a área da Assistência Social por meio 

do curso de Serviço Social (2009), e em 2012 iniciaram-se as atividades do Bacharelado em 

Ciências e Tecnologia do Mar.  

O avanço do conhecimento em saúde coloca para a Universidade o desafio de, 

concomitantemente ao compromisso com a produção do conhecimento biomédico e clínico de 

uma forma geral, incorporar como objeto de ensino, pesquisa e extensão outras áreas 

imprescindíveis para o aprofundamento da reflexão sobre saúde. É, neste contexto, que se 

insere atuação profissional em saúde da Fisioterapia.
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I – DADOS GERAIS DO CURSO 

1. Nome do curso: Fisioterapia 

 

2. Grau: Bacharelado 

 

3. Forma de Ingresso no curso: SISU 

 

4. Número de Vagas previstas no ato da criação: 30 vagas  

 

5. Número de Vagas atual: 50 vagas 

 

6. Situação Legal do Curso:  

O curso de fisioterapia foi reconhecido pelo Ministério da Educação em novembro de 

2011 (Portaria 479 de 25/11/2011, Diário Oficial da União Nº 229 de 30/11/2011, Seção 1). Já 

obteve duas renovações de reconhecimento, sendo a última por meio da Portaria Seres/MEC nº 

823, de 30/12/2014, publicada no DOU de 02/01/2015. 

O curso de fisioterapia está sediado nas unidades Central – Rua Silva Jardim 136 – 

Vila Mathias, Santos –SP, e Ana Costa 95 – Avenida Dona Ana Costa 95 – Vila Mathias, 

Santos –SP. 

 

7. Regime do Curso: Semestral 

 

8. Carga Horária Total do curso:  

A carga horária total do curso de fisioterapia é de 4.700 horas, e está distribuída da 

seguinte forma entre os semestres de formação:  
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PRIMEIRO 

TERMO 

SEGUNDO 

TERMO 

TERCEIRO 

TERMO 

QUARTO 

TERMO 

QUINTO 

TERMO 

 

360 horas 

 

 

400 horas 

 

 

480 horas 

 

 

380 horas 

 

 

560 horas 

 

     

SEXTO 

TERMO 

SÉTIMO 

TERMO 

OITAVO 

TERMO 

 NONO e DÉCIMO 

TERMOS 

 

380 horas 

 

300 horas 340 horas 1.260 horas 

 

É importante destacar que são contabilizadas 240 horas de atividades complementares 

desenvolvidas pelos alunos. 

 

9. Tempo de Integralização: mínimo de 10 semestres (5 anos) e máximo de 15 

semestres (7,5 anos)  

10. Turno de Funcionamento: Integral 

 

11. Organização do Currículo:  

O Curso de Fisioterapia está organizado de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia (DCNs; Resolução CNE/CES N.4, de 19 de 

fevereiro de 2002).  

É importante ressaltar que as DCNs para o Ensino de Graduação em Fisioterapia 

definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de fisioterapeutas, 

estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, para 

aplicação em âmbito nacional na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos 

pedagógicos dos Cursos de Graduação em Fisioterapia das Instituições do Sistema de Ensino 

Superior. 
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Assim, a organização curricular do curso de fisioterapia compreende a formação em 

saúde como um processo de práticas sociais, permeado pelas concepções de saúde e 

adoecimento, em busca da superação das concepções reducionistas e suas relações de 

causalidade linear. O curso busca contribuir para a instauração de uma cultura acadêmica que 

se nutre da dúvida, do diálogo entre diferentes, do alargamento dos caminhos de produção dos 

conhecimentos científicos e da perspectiva plural dos saberes e experiências humanas, 

contemplando os pressupostos de acessibilidade atitudinal. 

Esta organização curricular procura favorecer um itinerário formativo aos graduandos 

no qual o conhecimento abrange exploração das concepções teóricas, com levantamento de 

hipóteses para estudo de forma que dialogue com a teoria e se conecte com a realidade para 

desenvolvimento da prática. 

Para a concretização desse desenho curricular as opções pedagógicas privilegiam os 

enfoques problematizadores e uma permanente articulação com a prática, em uma perspectiva 

curricular interprofissional e interdisciplinar. 

Por isso o desenho curricular do curso de fisioterapia é direcionado por meio de quatro 

eixos de formação que perpassam os anos de graduação. Cada um dos eixos é composto por 

módulos aglutinados por áreas temáticas afins, em consonância com as DCNs para Cursos de 

Graduação de Fisioterapia (Figura 1). 
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Figura 1 – Os quatro eixos de formação do curso de fisioterapia 

 

 

Ainda, o Curso de Graduação de Fisioterapia contempla a realização de trabalho de 

conclusão de curso (120 hs), o incentivo e computo de horas de atividades complementares 

(240 hs) e a realização de estágio curricular supervisionado com 20% da carga horária total do 

curso com intervenção preventiva e curativa, nos diferentes níveis de atuação (ambulatorial, 

hospitalar, comunitário/unidades básicas de saúde), e a oferta de unidade curricular optativa de 

libras (Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005). 

Os temas transversais de Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP nº 1, de 

30 de maio de 2012), Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana (Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004) e 

Educação Ambiental (Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012), estão contemplados 

respectivamente nos Eixos Comuns de Formação “O ser humano e sua dimensão social” e 

“Trabalho em Saúde”. 

O projeto pedagógico do curso de Fisioterapia prevê a inserção do estudante desde o 

início do curso em sua prática profissional. Essa inserção é realizada a partir de aproximações 
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sucessivas às atividades práticas, possibilitando a execução de tarefas de complexidade e 

responsabilidade crescentes. Busca-se, dessa forma, desenvolver a iniciativa, o espírito crítico, 

a criatividade, o conhecimento da realidade e o compromisso social do estudante, aprimorando 

a sua atuação a partir da articulação e integração dos conhecimentos e das habilidades. A 

trajetória vivida pelo graduando do primeiro ao quinto ano do curso o instrumentalizará na 

direção de um crescente aprimoramento profissional, culminado nos últimos três semestres nos 

estágios curriculares onde a prática é exercida de forma intensiva. 

Por fim, destaca-se que a estrutura curricular contempla relativamente uma 

flexibilidade curricular que permite a cada aluno o desenvolvimento de formação diferenciada. 



II – HISTÓRICO  

 

1. A Unifesp:  

Tradicionalmente reconhecida como instituição especializada nas ciências da saúde, a 

Unifesp é responsável pela formação de recursos humanos qualificados e pelo desenvolvimento 

da pesquisa científica em saúde. Seu núcleo de origem é a Escola Paulista de Medicina, cuja 

fundação remonta a 1933 e que se sustentou por meio de recursos privados e subsídios 

governamentais até a federalização em 1956. Com a promulgação da lei n.º 8.957, em 1994, a 

EPM transformou-se em universidade federal, mantendo os cursos ministrados nas áreas de 

Medicina, Enfermagem, Ciências Biológicas (modalidade médica), Fonoaudiologia e 

Tecnologia Oftálmica – que hoje integra as Tecnologias em Saúde. 

O vigoroso crescimento experimentado pela instituição ao longo de décadas refletiu-se 

tanto na ocupação de mais de uma centena de imóveis no entorno de sua sede, na Vila 

Clementino (SP), nos quais foram instalados centros de ensino, institutos de pesquisa e 

ambulatórios, quanto na construção de prédios próprios como os Edifícios de Pesquisa I e II, o 

Instituto Nacional de Farmacologia e o Hemocentro Regional. 

 Conduzida por docentes altamente capacitados, a pesquisa em saúde na Unifesp 

vincula-se à prática profissional, que abrange desde a assistência primária até a utilização de 

tecnologia de ponta em métodos diagnósticos e no tratamento de doenças. O Hospital São 

Paulo – reconhecido como o maior hospital universitário do país e referência em procedimentos 

de alta complexidade – provê aos estudantes de graduação e pós-graduação o exercício da 

prática clínica e, simultaneamente, presta à população menos favorecida serviços assistenciais 

custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

A partir de 2005, com o apoio das prefeituras locais e os recursos provenientes do 

programa de expansão do governo federal, a Unifesp implantou novas unidades em municípios 

próximos a São Paulo. Os novos campi – denominados Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, 

São José dos Campos e Osasco – assumiram a responsabilidade pela organização de áreas do 

conhecimento que incluem, entre outras, as ciências exatas, humanas, ambientais e sociais 

aplicadas. No Campus São Paulo está localizada a Escola Paulista de Medicina e a Escola 

Paulista de Enfermagem, que representam o núcleo histórico da instituição. 

A caminho da consolidação como universidade plena, a Unifesp ampliou seu quadro 
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docente mediante a admissão de profissionais com titulação mínima de doutorado e passou a 

oferecer novos cursos de graduação, que se fundamentam em modernos projetos pedagógicos e 

permitem maior flexibilidade curricular. Para 48 do total de 55 cursos atualmente disponíveis, a 

forma de ingresso está vinculada ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que estabelece como 

critério de aprovação a nota obtida pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). Essa medida, que visa a democratizar o acesso ao ensino superior, é complementada 

pela reserva de 25% (em 2014) das vagas aos candidatos oriundos de escolas públicas e, ainda, 

pela concessão do auxílio-permanência aos estudantes com maior vulnerabilidade econômica. 

No plano da internacionalização, a Unifesp – como signatária de importantes convênios de 

cooperação internacional – promove o intercâmbio de estudantes e docentes e participa de redes 

colaborativas de pesquisa. 

Os programas de pós-graduação stricto sensu – criados a partir de 1970 – formam 

docentes e pesquisadores com elevado nível de competência técnico-científica, atribuindo-se à 

Unifesp os maiores índices de produtividade científica por docente, em âmbito nacional. 

Entre os inúmeros programas de capacitação de recursos humanos desenvolvidos pela 

instituição, os cursos de especialização lato sensu – presenciais e a distância – possibilitam a 

formação continuada de centenas de profissionais nas respectivas especialidades. Os projetos 

sociais – entre os quais o Projeto Xingu, a Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) e o 

Observatório de Políticas Públicas – permitem a interação entre o conhecimento acadêmico e a 

sociedade, constituindo um importante instrumento de transformação social. 

 

 

2. O Campus Baixada Santista 

O Campus Baixada Santista foi fundado em 2004, quando se firmou um convênio 

entre a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e a Prefeitura Municipal de Santos 

(PMS). 

Neste movimento, em setembro de 2004 implantam-se, como modalidade sequencial 

de formação específica, com fornecimento de diploma de nível superior em áreas de fronteira 

das ciências humanas com a da saúde, os cursos de Educação e Comunicação em Saúde e o de 

Gestão em Saúde. O vestibular foi feito e vários servidores da Prefeitura Municipal de Santos 
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que atuavam em diferentes espaços da Secretaria Municipal de Saúde, buscando qualificação 

para avançar na assistência à população, tiveram possibilidade de vivenciar esta formação. 

Todo o processo de criação dos Cursos, bem como a efetiva realização dos mesmos 

envolveram diferentes setores do Campus São Paulo da Unifesp, particularmente o Centro de 

Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS), o Departamento de Medicina 

Preventiva – Setor de Planejamento em Saúde e Departamento de Informática em Saúde. 

Destaca-se, desta forma, a vocação, desde sua criação, do Campus Baixada Santista de 

estar inserido nas demandas, necessidades e perspectivas da comunidade, tendo com a 

Prefeitura de Santos um permanente vínculo de parceria e trabalho conjunto a favor da vida e 

da garantia de direitos da população. Estes cursos, desenvolvidos no noturno, com duração de 

dois anos diplomaram suas turmas em outubro de 2006. 

Neste contexto, os primeiros cursos de graduação, implantados em 2006, vincularam-

se ao campo da saúde: Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia 

Ocupacional. Todos estes cursos em período integral, trazendo para cidade de Santos 

estudantes, docentes e técnicos de diferentes partes do Estado, além da potencialidade de 

atender à população da região da Baixada Santista. 

No âmbito da graduação destaca-se o Projeto Pedagógico Inovador, fundado na 

educação interprofisisonal e na perspectiva da integralidade do cuidado, consonante com as 

Diretrizes Nacionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e fazendo jus ao papel histórico que a 

cidade de Santos tem na luta pela Reforma Psiquiátrica e pela construção da saúde para todos e 

com todos. 

Em 2009, implanta-se o Curso de Serviço Social e inaugura-se no campus, a 

graduação no noturno, respondendo, também, às necessidades dos estudantes trabalhadores da 

Região. 

Estes seis cursos já foram avaliados pelo MEC e receberam notas 4-5 (numa escala de 

0 a 5) e figuram entre os melhores do país, de acordo com o ENADE e com diversos rankings 

nacionais, incluindo a inserção no mundo do trabalho. 

Em 2012, implanta-se o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia- ênfase 

em Ciências do Mar, turmas vespertino e noturno, dialogando com mais duas fundamentais 

áreas para a cidade de Santos: o Porto e o Mar. 
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Também com um projeto pedagógico inovador, o desenho de bacharelado 

interdisciplinar, o BICT-Mar habilita seu concluinte a atuar no mercado de trabalho ou 

ingressar em cursos de pós-graduação, o projeto do IMar prevê, ainda, que seus egressos terão a 

oportunidade de continuar seus estudos em nível de graduação, por mais 2 anos, em um dos 

seguintes cursos: Engenharia Ambiental Portuária; Engenharia de Petróleo e Recursos 

Renováveis (ambos implantados em 2015); Oceanografia (2018); Engenharia de Pesca e 

Aquicultura; Ecologia Marinha (ainda sem data prevista para início).  

Atualmente, o Campus BS está composto pelo Instituto Saúde e Sociedade, 

organizado em: Direção Acadêmica e Direção Administrativa (com seus respectivos setores e 

divisões), sete Departamentos Acadêmicos, incluindo o Departamento de Ciências do Mar, 

embrião da segunda Unidade Universitária Instituto do Mar (IMar);  nove Comissões de Curso 

de Graduação; três Câmaras Técnicas (Graduação, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação); 

Biblioteca; quatro Comissões de Ensino de Pós-Graduação, sendo duas intercampi (temos dois 

programas em parceria com Campus São Paulo e Campus Diadema).  

Em 2014, o Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo 

completou 10 anos de atividade acadêmica, inserindo-sede maneira diferenciadano campo da 

formação para a área da saúde e anuncia um importante papel no campo da formação de 

profissionais vinculados à área de Ciências do Mar, denotando o empreendedorismo, 

responsabilidade e dedicação de todos que participam de seu desenvolvimento. 

Formação de profissionais graduados em Educação Física, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Ciências do Mar tem sido uma das mais 

significativas tarefas desse Campus, tendo hoje 1113 egressos. Destaca-se, ainda, uma 

importante atuação em pesquisa, em extensão universitária e na formação de mestres e 

doutores. 

A produção e disseminação do conhecimento desde a graduação, alcançando um 

patamar de relevo com os Programas de pós-graduação Stricto Sensu têm, também, constituído 

o nosso percurso. 

 

2.1. Inserção regional: 

A Região Metropolitana da Baixada Santista compõe-se por nove municípios: Santos, 
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São Vicente, Cubatão, Bertioga, Mongaguá, Praia Grande, Guarujá, Itanhaém e Peruíbe.  

Com uma delimitação territorial de 2.373 km2 têm aproximadamente um milhão e 

oitocentos mil habitantes (IBGE 2013). Possui uma situação geográfica privilegiada, com a 

proximidade de São Paulo, capital do Estado e com o principal porto da América Latina. Além 

disso, também possui um importante centro industrial no município de Cubatão. A localização 

estratégica associada a sua infraestrutura torna-se um forte atrativo para diferentes 

investimentos no espaço ultrarregional.  

Apresenta, atualmente, uma malha rodoviária composta pela Rodovia Anchieta, a 

Rodovia Imigrantes, Rio-Santos, Padre Manoel da Nóbrega, Rodovia Ariovaldo Almeida Viaia, 

que possibilita o acesso inter-metropolitano e também uma integração a capital e o interior 

paulista potencializando o escoamento de mercadorias do Porto e, ao mesmo tempo, o turismo 

regional.  

Nesse sentido, torna-se um espaço de destino de significativa população flutuante 

reforçando as atividades econômicas do setor de serviços direcionados para o turismo. A 

população residente é de 1.765.277 (IBGE 2013) e a população flutuante representa 38,0% 

deste total, nos períodos de alta e baixa temporada, segundo dados da Fundação Seade (2008). 

Entre a população residente estimam-se 19,8% de moradores em favelas, moradores de cortiços 

e moradores de rua. 

A Região Metropolitana conta com uma rede hospitalar pública, ligada ao SUS, com 

15 hospitais, nove públicos e seis filantrópicos. A distribuição dos hospitais ligados ao SUS 

concentra-se a maior parte no Município de Santos. 

A despeito de todo este perfil sócio-econômico, os indicadores de desenvolvimento 

social nos mais diversos e complexos âmbitos, mostra uma aguda desigualdade social, com 

grandes áreas de vulnerabilidade e ainda, restrita alcance das políticas públicas sociais. 

  

 

3. O Curso de Fisioterapia 

A Fisioterapia, de acordo com a World Confederation for Physical Therapy (WCPT, 

1999), presta serviços a pessoas e populações com o fim de desenvolver, manter e restaurar o 

movimento e a capacidade funcional em todos os ciclos de vida, no contexto da promoção, 
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prevenção, tratamento e reabilitação.  

O Curso de Fisioterapia no Campus Baixada Santista foi implantado conjuntamente 

com os cursos de Psicologia, Nutrição, Terapia Ocupacional e Educação Física. Está planejado 

numa concepção modular de currículo, procurando integrar conteúdos/disciplinas em eixos e 

módulos interdisciplinares. Nesse sentido, prioriza a adoção de metodologias 

problematizadoras para o ensino, a inserção de novas tecnologias de informação e 

comunicação, o estímulo a uma postura ativa do aluno na construção do conhecimento e a 

iniciação científica. 

Os seis cursos de graduação da área da saúde do Campus Baixada Santista articulam-

se orientados pela formação de profissionais da saúde comprometidos com atuações 

consistentes, críticas e potencialmente transformadoras da realidade social com ênfase na 

educação interprofissional, interdisciplinaridade, enfoque problematizador e produção do 

conhecimento. 

Após o reconhecimento do curso (2011), o projeto político pedagógico do curso de 

Fisioterapia foi reelaborado ampliando-se a integralização para cinco anos, para atender à 

Resolução Nº 4 de 6 de abril de 2009.  

 

4. Apresentação, Justificativa de oferta e Perfil do Curso de Fisioterapia. 

As rápidas transformações sociais passam a demandar cada vez mais da Universidade 

posicionamentos e respostas às inúmeras indagações e necessidades oriundas da realidade 

social. Neste contexto, exigem-se, evidentemente, novos cenários e propostas de ensino, no 

sentido de fomentar a formação de profissionais fundamentada em práticas que incorporem a 

reflexão contextual da realidade, mediada por um processo de ensino-aprendizagem interativo 

através do qual se consolidem atitudes de autonomia, criatividade, cientificidade, auto-

aperfeiçoamento, cooperação, negociação entre outras. 

É neste contexto que se insere o projeto pedagógico do Curso de Fisioterapia do 

Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo.  

O curso de graduação em Fisioterapia do Campus Baixada Santista da Universidade 

Federal de São Paulo, seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Fisioterapia (Resolução CNE/CES 4, de 19 de fevereiro de 2002), se compromete com uma 
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“formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar em todos os níveis de 

atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual”. 

Desta forma, o curso de Fisioterapia forma profissionais de saúde capazes de atuarem 

em todos os níveis de intervenção à saúde da população brasileira habilitados para realizar 

procedimentos de avaliação de forma precisa a fim de alcançar os objetivos de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação. A formação permite ao fisioterapeuta graduado na 

Unifesp se inserir em programa de saúde da família, unidades básicas de saúde, núcleos de 

apoio aos programas de saúde da família, consultórios e clínicas de reabilitação, hospitais em 

unidades de enfermaria e terapia intensiva, empresas, fundações de pesquisa, etc. 

O curso de Fisioterapia da Unifesp - Campus Baixada Santista é o único curso público 

da região e procura desenvolver parcerias com serviços de saúde, educação e empresas da 

cidade de Santos e região de forma a desenvolver um trabalho que permita além da formação 

do aluno, a melhora e otimização da qualidade destes serviços oferecidos à população da 

Baixada Santista. 
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III – CONCEPÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

1. Objetivos do curso de fisioterapia 

1.1. Geral 

O curso tem por objetivo capacitar o futuro profissional para o exercício de 

competências e habilidades gerais de atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, 

liderança, administração e gerenciamento, e educação permanente relacionados à prática da 

Fisioterapia. Assim, objetiva preparar o aluno para ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação, tanto individual como coletiva, com alto padrão de qualidade e princípios éticos e 

de responsabilidade profissional.  

1.2. Específicos 

 Possibilitar a apropriação de conhecimentos biológicos, humanos e sociais, 

biotecnológicos e fisioterapêuticos que fundamentem a promoção, proteção, prevenção e 

recuperação em Fisioterapia; 

 Possibilitar a compreensão do indivíduo de forma integral em todas as dimensões de 

sua humanidade, considerando-se as circunstâncias éticas, políticas, sociais, econômicas, 

ambientais e biológicas porventura envolvidas; 

 Desenvolver o domínio de técnicas de intervenção exclusivas à sua atuação 

profissional e ferramentas voltadas para a ação profissional no âmbito coletivo, hospitalar e 

clínico, submetidos à atualização continuada, responsável e sistematizada; 

 Desenvolver o respeito à ética nas relações com clientes e usuários, com colegas, 

com o público e na produção e divulgação de pesquisas, trabalhos e informações na área da 

Fisioterapia; 

 Desenvolver a habilidade de atuar multiprofissionalmente e em diferentes contextos; 

 Desenvolver as competências e habilidades que configuram o perfil do 

fisioterapeuta a partir da prática profissional necessariamente alicerçada em conhecimentos 

científicos e em uma postura de pesquisa; 

 Desenvolver sólida formação científica, sob uma perspectiva de educação contínua e 

permanente; 

 Desenvolver postura crítica sobre o conhecimento disponível; 
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 Desenvolver a habilidade de identificar, definir e formular questões de investigação 

científica no campo da Fisioterapia;  

 Desenvolver a habilidade de comunicação verbal e não-verbal necessárias para 

apresentação de trabalhos e discussão de idéias em público. 

 

2. Perfil do egresso 

Espera-se que o egresso do curso de Fisioterapia tenha uma formação profissional em 

saúde que o torne apto para o trabalho em equipe multiprofissional, com ênfase na integralidade 

no cuidado ao paciente. Por outro lado, esse egresso deve ter uma formação técnico-científica e 

humana de excelência na área específica de atuação da Fisioterapia. Desse modo, e em pleno 

acordo com o perfil traçado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Fisioterapia, o perfil do egresso do curso de Fisioterapia desta Instituição contempla: 

 Formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, com capacidade para atuar 

em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e 

intelectual;  

 Formação para o respeito aos princípios éticos/bioéticos e culturais do indivíduo 

e da coletividade;  

 Conhecimento e compreensão do movimento humano em todas as suas formas 

de expressão e potencialidades, quer nas alterações patológicas, cinético-

funcionais, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas; 

 Competência para preservar, desenvolver, restaurar a integridade de órgãos, 

sistemas e funções;  

 Competência para elaboração do diagnóstico físico e funcional, eleição e 

execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação. 

 

 

3. Competências e Habilidades 

A proposta do curso de Fisioterapia desta Universidade mantém o princípio de 

transcender o enfoque tecnicista característico na história da formação em Fisioterapia. O 

propósito é orientar-nos por meio de uma perspectiva transdisciplinar, centrada nas relações 
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entre alunos e professores; desenvolvimento de competências, com foco no contexto regional e 

direcionado ao princípio da educação permanente.  

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

conhecimentos, competências e habilidades: 

 Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 

 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;  

 Atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com 

multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com extrema 

produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania e de ética; 

 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; 

 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; 

 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;  

 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; 

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

como uma forma de participação e contribuição social; 
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 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; 

 Emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 

 Prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o indivíduo e os seus 

familiares sobre o processo terapêutico; 

 Manter a confidencialidade das informações, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral; 

 Encaminhar o paciente, quando necessário, a outros profissionais relacionando 

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

 Manter controle sobre a eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes à 

atuação fisioterapêutica garantindo sua qualidade e segurança; 

 Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos; 

 Conhecer os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da Fisioterapia 

e seus diferentes modelos de intervenção. 

 Atender ao sistema de saúde vigente no país, a atenção integral da saúde no 

sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra-referência e o trabalho em 

equipe. 
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4. Os princípios direcionadores do projeto pedagógico do Campus Baixada Santista 

(pressupostos epistemológicos/teóricos e didático-pedagógicos):  

O Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século 

XXI (DELORS, 1996:77) aponta que, “para poder dar resposta ao conjunto de suas missões, a 

educação deve organizar-se à volta de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda 

a vida, serão de algum modo, para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a 

conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir 

sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros 

em todas as atividades humanas; finalmente, aprender a ser, via essencial que integra os três 

precedentes.” 

Partindo destas recomendações, o Projeto Pedagógico do Campus Baixada Santista da 

Universidade Federal de São Paulo assume os seguintes princípios direcionadores: 

 

a) A indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão: 

Como os três pilares da Universidade, o ensino em seus diferentes níveis, a pesquisa e 

a extensão devem ser vistas como indissociáveis e interdependentes. Da mesma forma que o 

ensino está presente na formação do pesquisador e nas atividades extensionistas da 

Universidade, a pesquisa encontra na extensão e no próprio ensino, campos fecundos de 

investigação.  

Por outro lado, as atividades de extensão possibilitam novas dimensões do processo 

formativo da Universidade, aproximando os estudantes da realidade local e regional da área de 

abrangência da Universidade e favorecendo os projetos de pesquisa e construção de novos 

conhecimentos. 

A extensão é considerada como ação que viabiliza a interação entre a universidade e a 

sociedade, “capaz de operacionar a relação entre teoria/prática, promovendo a troca entre os 

saberes acadêmicos e popular” (Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras, 2001). Os projetos sociais de extensão têm importância particular justamente por 

constituírem uma tentativa de diminuição da dissociação entre dinâmica de ensino dos cursos 

superiores e as necessidades de saúde da maioria da população, sendo oportunidade de 

envolvimento de alunos de graduação em processos nos quais experimenta um papel 
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protagonista na construção da sociedade, vivenciado a partir da sua escolha profissional. 

 

b) A pesquisa como elemento impulsionador do ensino e da extensão:  

Diante do processo de avaliação e reestruturação em que se encontra o ensino superior 

no Brasil neste momento de implantação das Diretrizes Curriculares no qual se espera um perfil 

de aluno mais ativo, questionador e construtor de seu próprio conhecimento, a pesquisa toma 

papel de destaque no processo de formação do profissional.  

De acordo com o Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras 

de 2000, “a pesquisa, compreendida como processo formador, é elemento constitutivo e 

fundamental do processo de aprender a aprender/aprendendo, portanto, prevalente nos vários 

momentos curriculares”. 

Para Minayo (1993), é a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente 

à realidade do mundo.  

Em relação à extensão, o processo de avaliação das ações efetuadas é uma das 

diretrizes estabelecidas no Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras (2001), sendo de grande importância na elaboração de novos projetos, cada vez mais 

direcionados aos objetivos da extensão universitária. A integração das atividades de pesquisa e 

extensão ocupa papel fundamental nesse processo. 

 

c) A prática profissional como eixo norteador do projeto pedagógico:  

Apreender a prática como estruturante significa construir um referencial orientador 

diferenciado para as decisões pedagógicas: pensar sobre o que foi realizado representa 

interrogar a própria ação, os interesses e expectativas dos alunos e as condições institucionais e 

sociais. Neste sentido, a reflexão “jamais é inteiramente solitária. Ela se apóia em conversas 

informais, momentos organizados de profissionalização interativa” (PERRENOUD, 1999:11). 

Nesse sentido, insere-se a discussão sobre a prática como eixo estruturante para o 

processo de ensino-aprendizagem: no processo de construção de conhecimento a prática 

necessita ser reconhecida como eixo a partir do qual se identifica, questiona, teoriza e investiga 

os problemas emergentes no cotidiano da formação. A prática não se reduz a eventos empíricos 

ou ilustrações pontuais. Se lida com a realidade e dela se retira os elementos que conferirão 
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significado e direção às aprendizagens.  

Estrutura curricular, conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem alicerçadas na 

prática, na forma em que esta se dá no contexto real das profissões, possibilita que o processo 

de construção do conhecimento ocorra contextualizado ao futuro exercício profissional, 

reduzindo as dicotomias teoria/prática e básico/profissional. 

Em contraposição a modelos tradicionais, a prática profissional será exercitada pelo 

aluno desde o início dos cursos, atuando como elemento problematizador para a busca do 

conhecimento necessário para o exercício desta prática. Possibilitará assim um reconhecimento, 

pelo aluno, da necessidade dos conteúdos escolhidos para compor a estrutura curricular, 

especialmente dos cursos de graduação.   

 

d) A problematização do ensino a partir da prática e da pesquisa: 

As metodologias problematizadoras expressam princípios que envolvem assunção da 

realidade como ponto de partida e chegada da produção do conhecimento, procurando entender 

os conteúdos já sistematizados como referenciais importantes para a busca de novas relações. 

Encontra nas formulações de Paulo Freire um sentido de inserção crítica na realidade para dela 

retirar os elementos que conferirão significado e direção às aprendizagens. 

As dimensões problematizadoras procuram constituir mudanças significativas na 

forma de conceber e concretizar a formação de profissionais, configurando uma atitude 

propositiva frente aos desafios contemporâneos. Assume a construção do conhecimento como 

traço definidor da apropriação de informações e explicação da realidade.  

 

e) A interdisciplinaridade: 

O desenvolvimento da tecnologia e da ciência em vários campos disciplinares 

articulado com a crescente complexidade e o avanço significativo com que novas informações 

são produzidas trazem o desafio da integração das disciplinas. Neste contexto, emerge do 

conceito de interdisciplinaridade, situada nos anos 1970. 

Na diversidade que marca as conceituações e práticas interdisciplinares, é possível 

identificar pontos comuns: o sentido de relação, a valorização da história dos diferentes 

sujeitos/disciplinas envolvidas, o movimento de questionamento e dúvida, a busca por 
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caminhos novos na superação de problemas colocados no cotidiano, a ênfase no trabalho 

coletivo e na parceria e o respeito pelas diferenças. É possível, assim, pensar que a 

interdisciplinaridade constitui-se em um dos caminhos para que áreas científicas delimitadas e 

separadas encontrem-se e produzam novas possibilidades. 

Assume-se que a ênfase interdisciplinar favorece o redimensionamento das relações 

entre diferentes conteúdos, contribuindo para que a fragmentação dos conhecimentos possa ser 

superada. Integrar também implica pensar em novas interações no trabalho em equipe 

multiprofissional, configurando trocas de experiências e saberes numa postura de respeito à 

diversidade, cooperação para efetivar práticas transformadoras, parcerias na construção de 

projetos e exercício permanente do diálogo. 

Nessa reconstrução, importante frisar o lugar fundamental das disciplinas: o espaço 

inter exige a existência de campos específicos que em movimentos de troca possam estabelecer 

novos conhecimentos. Assim, a ênfase interdisciplinar demanda não a diluição das disciplinas, 

mas o reconhecimento da interdependência entre áreas rigorosas e cientificamente relevantes 

(LENOIR, 1998; FOUREZ, 2001).  

 

f) A postura ativa do estudante na construção do conhecimento: 

Parte-se da premissa de que a aprendizagem implica em redes de saberes e 

experiências que são apropriadas e ampliadas pelos estudantes em suas relações com os 

diferentes tipos de informações. Aprender é, também, poder mudar, agregar, consolidar, 

romper, manter conceitos e comportamentos que vão sendo (re) construídos nas interações 

sociais.  

A aprendizagem pode ser, assim, entendida como processo de construção de 

conhecimento em que o aluno edifica suas relações e intersecções na interação com os outros 

alunos, professores, fóruns de discussão, pesquisadores.  

Entendemos que este pressuposto atende o previsto na acessibilidade pedagógica. 

 

g) A postura facilitadora/mediadora do docente no processo 

ensino/aprendizagem: 

Entende-se que as transformações sociais exigem um diálogo com as propostas 
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pedagógicas, no qual o professor assume um lugar de mediador no processo de formação do 

profissional, estruturando cenários de aprendizagem que sejam significativos e 

problematizadores da prática profissional (BREW e BOUD, 1998; HARDEN e CROSBY, 

2000). 

O docente deve desenvolver, nesse enfoque, ações de ensino que incidem nas 

dimensões ativas e interativas dos alunos, discutindo e orientando-os nos caminhos de busca, 

escolha e análise das informações, contribuindo para que sejam desenvolvidos estilos e 

estratégias de estudo, pesquisa e socialização do que foi apreendido. Insere-se, ainda, o esforço 

em propiciar situações de aprendizagem que sejam mobilizadoras da produção coletiva do 

conhecimento.  

Assumir diferentes papéis requer um envolvimento com a elaboração do planejamento, 

tendo clareza dos objetivos a serem buscados e discutindo a função social e científica das 

informações/conteúdos privilegiados. Essa postura implica, também, na escolha de estratégias 

metodológicas que priorizem a participação, interação e construção de conhecimentos. 

Nesse cenário, mediar não equivale a abandonar a transmissão das informações, mas 

antes construir uma nova relação com o conteúdo/assunto abordado, reconhecendo que o 

contexto da informação, a proximidade com o cotidiano, a aplicação prática, a valorização do 

que o aluno já sabe, as conexões entre as diversas disciplinas, ampliam as possibilidades de 

formar numa perspectiva de construção do conhecimento. 

Entendemos que estre pressuposto atende o previsto na acessibilidade pedagógica. 

 

h) A educação interprofissional na graduação em saúde: preparando 

profissionais para o trabalho em equipe e para a integralidade no cuidado: 

Como em outras áreas de conhecimento, a graduação em saúde enfrenta desafios 

importantes: fragmentação do ensino, dicotomias no projeto pedagógico (básico-clínico, 

ensino-serviço, clínico-epidemiológico, saúde-doença), biologicismo e hospitalocentrismo na 

formação, deslocamento do aluno para a posição do sujeito que recebe passivamente a 

informação, centralidade do processo pedagógico no professor como transmissor de 

informações, significativa fragilidade no processo de profissionalização docente, desvinculação 

dos currículos em relação às necessidades da comunidade, dentre outras (FEUERWERKER, 
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2003; ALMEIDA, 2004; BATISTA e colaboradores, 2005).  

Integrar implica pensar em novas interações no trabalho em equipe interprofissional, 

configurando trocas de experiências e saberes numa postura de respeito à diversidade, 

cooperação para efetivar práticas transformadoras, parcerias na construção de projetos e 

exercício permanente do diálogo. 

A perspectiva da integralidade no cuidado demanda um trabalho em saúde que 

transcende os fazeres individualizados de cada profissão, projetando para a importância da 

equipe. Projeta-se, assim, um profissional de saúde que, não abrindo mão da formação 

específica, possa estar atento às diferenças, aos movimentos de inclusão, ao 

interprofissionalismo presente em suas ações.    

A Educação Interprofissional, de acordo com McNair (2005) aponta como ponto de 

partida que para fazer junto no cotidiano do cuidado em saúde é preciso aprender junto sobre o 

trabalho em saúde. E é conceituada como uma proposta em que duas ou mais profissões 

aprendem juntas sobre o trabalho conjunto e sobre as especificidades de cada uma, na melhoria 

da qualidade no cuidado ao paciente. Configura-se, assim, um estilo de educação que prioriza o 

trabalho em equipe, a interdisciplinaridade e o compromisso com a integralidade das ações que 

deve ser alcançado com um amplo reconhecimento e respeito às especificidades de cada 

profissão. 

Esta proposta acaba propondo a inversão da lógica tradicional da formação em saúde – 

cada prática profissional pensada e discutida em si – abrindo espaços para a discussão do 

interprofissionalismo. 

Os princípios da educação interprofissional se aplicam tanto para a graduação das 

diferentes profissões de saúde como para a educação permanente dos profissionais 

componentes de uma equipe de trabalho (BARR, 2005). 

Barr (1998) distingue três competências no âmbito do trabalho em equipe: a 

competência comum a todos os profissionais de saúde, a competência complementar (específica 

de cada profissão) e a competência colaborativa, essencial para o trabalho conjunto. 

 Com esta abrangência a educação interprofissional assume diferentes enfoques como 

modificar atitudes e percepções na equipe, melhorar a comunicação entre os profissionais, 

reforçar a competência colaborativa, contribuir para a satisfação no trabalho, construir relações 
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mais abertas e dialógicas, assim como integrar o especialista na perspectiva da integralidade do 

cuidado. 

Essa diversidade revela itinerários de aprendizagem múltiplos na educação 

interprofissional, compreendendo os campos da observação, ação, troca, simulação e prática 

em contextos reais. Configura-se uma rede de situações e relações que envolvem os estudantes 

em seus processos de expressar pontos de vista, abordar problemas, explorar as diferentes 

possibilidades de compreender a realidade, apropriar os conteúdos e articular teoria e prática.    

A construção da identidade profissional dos estudantes de uma área em saúde vai se 

fortalecendo a medida que são expostos a situações comuns de aprendizagem com outras áreas, 

demandando olhares diferentes, que ora se complementam, ora se confrontam, mas que 

possibilitam um nível mais ampliado de compreensão da realidade.  

Desta forma, a concretização de propostas de educação interprofissional significa 

assumir uma nova organização curricular que priorize as discussões e as vivências conjuntas 

das diferentes profissões envolvidas no cuidado em saúde. Isto implica no desenvolvimento de 

uma cultura de ensino-aprendizagem caracterizada pelas trocas e saberes partilhados, 

estabelecendo espaços formativos mais significativos e comprometidos com a prática do 

trabalho em equipe. 

 

5. Pressupostos metodológicos: Os eixos de formação do curso de Fisioterapia 

Como já mencionado, os cursos de graduação do Campus Baixada Santista estão 

planejados numa concepção modular de currículo, procurando integrar conteúdos/disciplinas 

em eixos e módulos interdisciplinares, priorizando a adoção de metodologias 

problematizadoras para o ensino, a inserção de novas tecnologias de informação e 

comunicação, o estímulo a uma postura ativa do aluno na construção, disseminação e aplicação 

do conhecimento, com articulação efetiva da teoria e prática desenvolvida diretamente na 

realidade, conforme ilustrado no diagrama da Figura 2. 
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Figura 2 – Diagrama ilustrativo do processo formativo dos cursos de graduação do Campus 

Baixada Santista 

 

 

 

Os quatro eixos de formação do Curso de Fisioterapia são:  

 “O Ser Humano em sua Dimensão Biológica” 

 “O Ser Humano e sua Inserção Social” 

 “Trabalho em Saúde” 

 “Aproximação a uma Prática Especifica em Saúde” 

 

Realiza-se uma articulação entre os quatro eixos propostos. Os eixos “O ser humano e 

sua dimensão biológica”, “O ser humano e sua inserção social” e “Trabalho em saúde” 

apresentam um núcleo comum aos seis cursos de graduação da área da saúde do Campus 

Baixada Santista. Nestes eixos comuns os alunos são organizados em turmas mistas, 

objetivando-se um maior conhecimento entre as diferentes carreiras e um preparo para o futuro 

trabalho em equipe. 
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a) Eixo “Aproximação a uma Prática Especifica em Saúde”: 

O projeto pedagógico do curso de Fisioterapia prevê a inserção do estudante desde o 

início do curso em sua prática profissional. Essa inserção é realizada a partir de aproximações 

sucessivas às atividades práticas, possibilitando a execução de tarefas de complexidade e 

responsabilidade crescentes.  

A trajetória vivida pelo graduando do primeiro ao quinto ano do curso o 

instrumentalizará na direção de um crescente aprimoramento profissional, culminado nos 

últimos dois semestres nos estágios curriculares em que a prática é exercida de forma intensiva. 

Este eixo aborda as questões especificas da Fisioterapia de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 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.  

 Além de contemplar o trabalho de conclusão de curso e  

 O estágio curricular supervisionado com a prática de intervenções preventiva e 

curativa nos diferentes níveis de atuação (ambulatorial, hospitalar, comunitário/unidades 

básicas de saúde etc). 

As unidades curriculares deste eixo estão apresentadas na matriz curricular. 

 

b) Eixo “O ser humano em sua dimensão biológica” 

Este Eixo constitui-se de Módulos que trazem conhecimentos biológicos básicos para 

formação de profissionais da área da saúde além de Módulos que trazem um aprofundamento, 

ou ênfase diferenciada, a partir das necessidades específicas de cada curso de graduação da área 
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da saúde. 

 

Tabela 1 – Relação das DCNs para a Fisioterapia e o “Eixo o Ser humano e sua dimensão biológica” 

DIRETRIZES 

CURRICULARES 

Unidade curriculares do Curso de Fisioterapia 

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 

 

Do átomo à célula 
(Bioquímica, Biologia Celular e Molecular, 

Genética e Princípios de Biofísica) 

 

Dos tecidos aos sistemas 
(Anatomia, Histologia, Embriologia, Fisiologia) 

 

Aparelho locomotor  
(Anatomia) 

 

Fundamentos biológicos do adoecimento 

humano  
(Patologia e Imunologia) 

 

O Eixo pretende instrumentalizar os alunos apresentando os temas biológicos de forma 

integrada e crescente em complexidade. Para tal, são seus objetivos:  

 propiciar o entendimento do funcionamento e da interação entre os diferentes 

sistemas do organismo, caracterizando também suas bases celulares e moleculares; 

 habilitar os profissionais em formação a discutir de forma abrangente e 

multidisciplinar a relevância dos processos biológicos nas diferentes doenças; 

 demonstrar que vários tratamentos para diferentes patologias têm origem no 

estudo das alterações moleculares, bioquímicas e celulares dos tecidos e órgãos; 

 compreender que o organismo funciona como unidade e que os diferentes 

sistemas interagem para garantir a saúde e a qualidade de vida, mesmo quando desafiados 

por agressores externos.  

 despertar o interesse do aluno para atividades relacionadas à pesquisa científica 

(Iniciação Científica). 

 

As áreas básicas do conhecimento previstas nas DCNs foram organizadas nos 

seguintes Módulos:  

o “Do Átomo à Célula I e II”, o qual reúne os conteúdos disciplinares de Biologia 
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Celular, Bioquímica, Biologia Molecular, Princípios de Genética e de 

Biofísica; 

o “Dos Tecidos aos Sistemas I e II” reunindo os conteúdos de Anatomia, 

Histologia, Embriologia, Fisiologia e Biofísica; 

o “Fundamentos Biológicos do Adoecimento Humano”, que engloba os conteúdos 

de Imunologia e Patologia Geral.  

Além desses Módulos comuns aos cinco cursos, é ofertado aos cursos de educação 

física, fisioterapia e terapia ocupacional o Módulo: 

o “Aparelho Locomotor”, que engloba os conteúdos de anatomia. 

 

c) Eixo “O ser humano e sua inserção social”  

O Eixo O Ser Humano em sua Inserção Social desenvolve suas atividades de formação 

e aprendizagem em uma busca permanente de articulação da prática com a teoria, dialogando 

com os outros três eixos de formação. 

Nesse sentido, o eixo tem como objetivos gerais: 

 Formar o aluno para compreender o surgimento das ciências humanas como área 

de conhecimento, e sua relação com a área da saúde; 

 Formar o aluno para utilizar, teórica e metodologicamente, o instrumental das 

diferentes áreas do conhecimento das ciências humanas na saúde. 

 

E como objetivos específicos: 

 Propiciar uma abordagem que considere o impacto da noção de cultura sobre a 

concepção de ser humano;  

 Propiciar uma abordagem que considere o ser humano em suas relações sociais;  

 Instrumentalizar o aluno para o relacionamento pessoal com o usuário/cliente e 

com os profissionais de saúde;  

 Discutir e sensibilizar o aluno para a função educativa implícita ao exercício 

profissional em saúde; 

 

Esses objetivos específicos refletem o diálogo entre os campos de conhecimento 
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presentes nesse eixo, a saber, Antropologia, Sociologia, Psicologia e Educação. Na Tabela 2 

evidencia-se a relação dos conteúdos das unidades curriculares deste eixo com o que é previsto 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia. 

 

 

Tabela 2 – Relação das DCNs para a Fisioterapia e o “Eixo o Ser humano e sua inserção social” 

DIRETRIZES 

CURRICULARES 

Unidade curriculares do Curso de Fisioterapia 

Ciências Sociais e Humanas 
abrange o estudo do homem e de 

suas relações 

sociais, do processo saúde-doença 

nas suas múltiplas determinações, 

contemplando a 

integração dos aspectos psico-

sociais, culturais, filosóficos, 

antropológicos e epidemiológicos 

norteados pelos princípios éticos. 

Também deverão contemplar 

conhecimentos relativos as 

políticas de saúde, educação, 

trabalho e administração 

 

Natureza, cultura e sociedade 
(Antropologia, Sociologia) 

 

Capitalismo, trabalho e direitos 
(Sociologia, Ciência Política, História, Filosofia) 

 

Subjetividade, corpo e estigma  
(Antropologia, Sociologia, Psicologia, Filosofia, 

História) 

 

Constituição do humano, políticas e marcadores 

sociais da diferença  
(Antropologia, Sociologia, Psicologia E Educação) 

 

O eixo se organiza em quatro módulos semestrais no interior dos quais os conteúdos 

temáticos serão desenvolvidos: 

o “Natureza, Cultura e Sociedade”: Relação natureza, cultura e sociedade. 

Etnocentrismo e relativismo cultural. Diferença, modos de vida e ambiente. 

Observação participante. 

o “Capitalismo, trabalho e direitos”: Modo de produção capitalista, noções de 

trabalho e alienação. Transformações no mundo do trabalho. Desigualdades 

socioeconômicas. Estado moderno e direitos humanos: perspectiva social e 

histórica; desdobramentos nas lutas sociais. Educação em direitos humanos. 

o “Subjetividade, corpo e estigma”: Processos de constituição de subjetividades. 

Noções de corpo, saúde, adoecimento e sofrimento. Corpo e estigma.  

o “Constituição do humano, políticas e marcadores sociais da diferença”: Concepções 
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histórico-sociais sobre o humano e suas temporalidades. Ciclos de vida 

(crianças, jovens, adultos e idosos). Marcadores sociais da diferença: classe, 

raça/etnia, gênero, sexualidade, fases da vida e geração. Políticas de afirmação 

da diferença. Educação das relações étnico-raciais e de gênero.  

 

Os compromissos assumidos com a formação em saúde ancoram-se em uma 

compreensão das Ciências Humanas e Sociais em uma perspectiva que rompe com um caráter 

instrumental e/ou acessório dos conteúdos e metodologias próprias desses campos científicos, 

envolvendo-se na construção da reflexão crítica sobre as práticas em saúde a partir do olhar do 

cuidado, do trabalho, das relações sociais, das condições de produção de vida nas sociedades, 

contemplando assim o previsto nos temas transversais de formação que tratam de Educação em 

Direitos Humanos (Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012) e Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Resolução 

CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004). 

Nos intercruzamentos das Ciências Sociais, da Psicologia, da Educação, da Economia, 

dentre outros, esboçam-se experiências formativas que, na interface com outras áreas do 

conhecimento, podem ser potencialmente transformadoras da formação em saúde 

comprometida com a construção do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Para concretizar essa proposta, adota-se como estratégia pedagógica a distribuição dos 

alunos dos seis cursos em turmas mistas, para aulas expositivas e dialogadas, estudo dirigido 

para promover a discussão crítica em grupo dos temas abordados nos módulos e aproximação 

dos alunos, por meio de aulas práticas e visitas, aos diferentes contextos e grupos sociais da 

cidade de Santos (portuários, pescadores, comerciantes, moradores de favelas, cortiços, classe 

média, idosos entre outros). Esta aproximação dos alunos à realidade da cidade funda-se numa 

perspectiva metodológica formadora do processo de produção do conhecimento em suas 

dimensões técnica, conceitual e relacional. Adota-se, também, como estratégia pedagógica o 

incentivo ao levantamento bibliográfico para a realização de seminários e à produção de ensaio 

reflexivos sobre a prática profissional. 
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d) O Eixo “Trabalho em saúde” 

As práticas profissionais predominantes no campo da saúde são centradas em uma 

lógica de procedimentos técnico-instrumentais, voltadas para identificar e reparar uma 

alteração/lesão/doença, um “fato objetivo”. Esta busca acrítica de objetividade freqüentemente 

implica na exclusão da subjetividade, compreendida como sendo supérflua ou até mesmo como 

obstáculo ao agir profissional. Desconsidera-se a história de vida, as condições sociais, a 

cultura, produzindo visões fragmentadas do sujeito, do adoecer, do processo de trabalho em 

saúde, e do mundo.  

Como consequência, temos uma percepção reduzida e limitada das necessidades de 

atenção/cuidado dos indivíduos e populações. O trabalho em equipe, em geral, se resume à 

somatória de trabalhos parciais, com perda da eficácia e dificuldades para escutar, estabelecer 

vínculos e ofertar uma atenção integral.  

Os Cursos de Graduação em Saúde do Campus Baixada Santista têm como ênfase a 

educação interprofissional e interdisciplinar, visando a formação de profissionais de saúde 

comprometidos com atuações consistentes, críticas e potencialmente transformadoras da 

realidade social; e preparados para o trabalho em equipe e para a oferta de cuidado integral  

O eixo do Trabalho em Saúde projeta desenvolver suas atividades de formação e 

aprendizagem através de uma busca permanente de articulação da prática com a teoria e do 

diálogo com os outros três eixos de formação.  

Este eixo tem como objetivos possibilitar ao estudante: 

 Compreender as múltiplas dimensões envolvidas no processo atenção-saúde-

doença e de produção de cuidado;  

 Compreender os principais problemas de saúde da população e do sistema de 

saúde vigente em nosso país;  

 Propiciar o conhecimento sobre a história e a organização do Sistema Único de 

Saúde – SUS;  

 Compreender o processo de trabalho em saúde; 

 Construir uma visão crítica sobre a produção do conhecimento em geral, do 

conhecimento científico e do conhecimento na área da saúde 
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As atividades desenvolvidas no eixo pretendem: 

 Capacitar os estudantes para a análise da situação epidemiológica e de saúde da 

população e para o desenvolvimento de ações de prevenção e promoção à saúde; 

 Contribuir para o desenvolvimento de competências para o trabalho em equipe, 

para o dialogo interprofissional; 

 Contribuir para o desenvolvimento de uma clínica integrada e comum aos 

diversos campos profissionais envolvidos; 

 Contribuir para o desenvolvimento de competências para o cuidado integral; 

 Instrumentalizar o estudante para a pesquisa interdisciplinar; 

 Capacitar para o planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas na área 

da saúde; 

 Propiciar conhecimentos de Vigilância à Saúde 

 

O eixo se organiza em seis módulos semestrais (um é optativo) no interior dos quais os 

conteúdos temáticos são desenvolvidos:  

“Condiçoes de vida e produção social de saúde” e “ Desigualdades sociais e 

políticas de saúde no Brasil” abordam os seguintes conteúdos temáticos: Concepções de 

saúde e doença; Diversidade de modos de adoecer e viver a saúde – condicionantes sociais; 

História da saúde pública no mundo e no Brasil; o Sistema Único de Saúde – princípios e 

diretrizes e organização do sistema; Origem e desenvolvimento das políticas públicas de saúde 

no Brasil; Situação de saúde – raciocínio epidemiológico; Noções de estatística; Epidemiologia 

descritiva; Práticas de saúde. 

 “Encontros e produção de narrativas”, “Trabalho em equipe e práticas 

coletvias” e “Clinica integrada: produção de cuidado” abordam os seguintes conteúdos 

temáticos: Atenção Básica – Programa de Saúde da Família; Trabalho em saúde; Necessidades 

e demandas em saúde; Aproximação à prática clínica comum aos diversos profissionais de 

saúde; A relação profissional de saúde e usuário (entrevista, escuta, interação, 

acompanhamento, vínculo, etc.); Produção do cuidado integral; Ações de promoção, prevenção 

e educação junto à grupos populacionais na rede básica de saúde; Trabalho em equipe; 

Interdisciplinaridade. 
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No terceiro ano e quarto ano o eixo pretende trabalhar os módulos de gestão, 

planejamento, vigilância em saúde e demandas específicas dos cursos. 

A estratégia pedagógica escolhida para concretizar o desenho curricular proposto 

aproxima os alunos dos seis cursos de graduação (agrupados em turmas mistas) aos diferentes 

contextos, grupos sociais na cidade de Santos (portuários, pescadores, comerciantes, moradores 

de favelas, cortiços, classe média, idosos entre outros) bem como à rede de serviços de saúde 

do município, atendendo também o tema transversal da Educação Ambiental (Resolução 

CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012).  

Esta aproximação dos alunos à realidade da cidade e dos serviços funda-se numa 

perspectiva metodológica formadora do processo de produção do conhecimento em suas 

dimensões técnica, conceitual e relacional.  

Para o desenvolvimento deste trabalho são utilizados trabalhos em grupo; seminários; 

mesas redondas; leituras e discussões de artigos e/ou texto; observação; diário de campo; e 

casos motivadores; e recursos como textos (científicos, literários), vídeos, projetor multimídia, 

retroprojetor, fotos e imagens. 

 

 

6. Sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem: A avaliação 

formativa como feedback do processo:  

A avaliação deve subsidiar todo o processo de formação, fundamentando novas 

decisões, direcionando os destinos do planejamento e reorientando-o caso esteja se desviando. 

Dentro da visão de que aprender é construir o próprio conhecimento, a avaliação assume 

dimensões mais abrangentes. Conforme Luckesi (1998), “o ato de avaliar por sua constituição 

mesmo, não se destina a julgamento “definitivo” sobre uma coisa, pessoa ou situação, pois que 

não é um ato seletivo. A avaliação se destina ao diagnóstico e, por isso mesmo, à inclusão, 

destina-se à melhoria do ciclo de vida”. 

Assim, deve ser um mecanismo constante de retroalimentação, visando à melhoria do 

processo de construção ativa do conhecimento por parte de gestores, professores, alunos e 

funcionários técnico-administrativos. 
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A complexidade e singularidade do processo de avaliação da aprendizagem em um 

currículo que se assume a educação interprofissional e a interdisciplinaridade como princípios 

orientadores exige a articulação entre as diferentes práticas, estratégias, critérios e instrumentos 

na perspectiva da consolidação de uma cultura de avaliação da aprendizagem comprometida 

com o desenvolvimento das pessoas. 

Dentro da visão de que aprender é construir o próprio conhecimento, a avaliação 

assume dimensões mais abrangentes. 

O ato educativo, ao ter norte teórico que avaliar é edificar caminhos que potencializem 

o acompanhamento das aprendizagens, identifica avanços e dificuldades, reconhece os 

contextos político-acadêmicos e institucionais em que as práticas estão inseridas, bem como, 

mapeia o poder indutor de políticas favorecedoras de mudanças e superações no cotidiano do 

ensino em saúde.  

Assim, a avaliação constitui um mecanismo constante de retroalimentação, visando à 

melhoria do processo de construção ativa do conhecimento pelos alunos em seus processos de 

formação nos diferentes eixos e módulos. 

No âmbito da política institucional a avaliação da aprendizagem compreende um 

conjunto de atividades que possibilite avaliar o itinerário de cada aluno, considerando-se 

aprovado aquele que tiver frequência igual ou superior a 75% das horas letivas do módulo e 

nota de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis). Para aqueles que não atingem 

essa nota para aprovação direta, é possível realizar um Exame Final, cuja nota final será 

calculada a partir da fórmula: 

 

 Nota final = (média obtida na Unidade Curricular + nota do exame) 

      2  

e a nova média para aprovação passa a ser 6,0 (seis). 

Para a composição deste processo de avaliação, diversas e múltiplas são as práticas de 

avaliação no Campus Baixada Santista, articulando a natureza dos conteúdos, as características 

da turma e os objetivos de aprendizagem delineados para uma dada unidade curricular. 

Desta forma, no Eixo O Ser Humano em sua Dimensão Biológica há uma perspectiva 

de avaliação individual (tendo como instrumentos privilegiados a prova escrita e prova teórico-
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prática) e a avaliação em grupo (na qual se destacam os seminários, jogos, estudo dirigido, 

situação problema, caso motivador e o trabalho de conclusão do módulo/TCM). 

O Eixo Trabalho em Saúde prioriza na avaliação da aprendizagem tanto a dimensão 

individual (trabalho escrito, diário de campo, fichamentos de textos) como a dinâmica grupal 

(seminários, trabalho de campo, projeto de intervenção terapêutica). 

O Eixo O Ser Humano e sua Inserção Social, também na perspectiva de acompanhar os 

processos individuais e grupais, privilegia instrumentos como ensaio, resenhas, provas 

individuais, prova com consulta, diário de campo, seminário, trabalho de campo e textos 

coletivos. 

A avaliação formativa por sua vez caracteriza-se por um processo contínuo e um 

mecanismo de retroalimentação composto por duas avaliações, cognitiva e atitudinal, que 

compõe a nota final. Cada atividade realizada como avaliação cognitiva terá uma pontuação de 

zero a dez, podendo ser por meio de provas, seminários, relatórios, estudos de caso, 

apresentação de situações-problema, elaboração de portfólio, roteiro de estudo, entre outros. 

Cada docente então estabelece o peso/ponderação de cada atividade na nota final. 

A avaliação atitudinal prevê a observação e registro de: pontualidade (em sala de aula/ 

laboratório; na entrega de trabalhos); interação e cooperação individual (participação; entradas 

e saídas fora do horário; uso de celular); envolvimento e empenho coletivo (participação; 

colaboração com o grupo; responsabilidade); organização do laboratório (limpeza; 

esquecimento de materiais; respeito às regras de segurança); postura (seriedade; conversas 

paralelas; realização de atividades não pertinentes ao módulo; saber ouvir; imposição de ideias; 

aceitação de ideias; respeito aos níveis hierárquicos. 

 

7. Sistema de avaliação do projeto do curso: 

A avaliação deve subsidiar todo o processo de formação, fundamentando novas 

decisões, direcionando os destinos do planejamento e reorientando-o.  

A UNIFESP coaduna com os princípios estabelecidos pela lei 10.861, de 14 de abril de 

2004, que cria o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) como um 

marco regulatório na avaliação das Instituições de Ensino Superior (IES).  

Alicerçado em três grandes modalidades – Avaliação das IES (autoavaliação e 
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avaliação externa), Avaliação dos Cursos de Graduação (por Comissões externas) e Avaliação 

do Desempenho dos Estudantes (ENADE), o SIANES proporciona a oportunidade do 

autoconhecimento Institucional, inclusive como instrumento de gestão e de política acadêmica, 

possibilita transparência e favorece a devolutiva à sociedade sobre o desempenho das políticas 

educacionais, de ciência e tecnologia. 

Sem dúvida, a dimensão da auto avaliação tem centralidade nos anseios da 

Universidade em se conhecer e reconhecer, em traçar metas e corrigir rumos. Nesse sentido e 

de acordo com o disposto no art. 11 da Lei 10.860, cada instituição deve constituir uma 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), com as funções de coordenar e articular os processos 

internos de avaliação e disponibilizar informações que alimentem o sistema global do SINAES. 

Nesse contexto a CPA da UNIFESP foi criada em julho de 2004, contando com a 

participação de representantes das diferentes categorias docentes, das pró-reitorias e, a partir de 

2006, com representação dos novos campi que foram constituídos ao longo do processo de 

expansão da Universidade. Além da CPA, foi constituída a Coordenadoria de Avaliação, em 

nível da Pró-reitoria de Graduação, visando coordenar as ações de avaliação no âmbito das 

atividades de graduação. Essa Coordenadoria, por sua vez, organizou a implementação das 

chamadas Comissões Locais de Avaliação em nível dos campi, com o propósito de se constituir 

uma rede de ações propositivas e avaliativas para a graduação. 

No âmbito da graduação, a UNIFESP lançou mão de instrumentos diversos de 

avaliação em nível central (Pró-reitoria) e nos seus diferentes campi. Em nível central um dos 

instrumentos se constitui na “Avaliação dos Cursos” através de questionário aplicado aos 

formandos na perspectiva de levantar os pontos fortes e fracos dos cursos. Outro instrumento se 

refere à “Avaliação de Unidades Curriculares (UCs)”, através de questionário aplicado aos 

estudantes em curso, com o objetivo de avaliar as diferentes disciplinas e Módulos cursados 

pelos estudantes. Um terceiro instrumento se configurou na chamada “Prova do Progresso”, já 

aplicada ao curso de medicina desde o ano de 1997 e com adesão para vários cursos a partir de 

2007. Tem por objetivo avaliar o desempenho cognitivo dos estudantes durante o curso e 

também o próprio curso.  

Além das avaliações de desempenho, outros instrumentos – a saber: “Ações 

afirmativas” e “Avaliação do perfil dos ingressantes” - potencializam o conhecimento da 
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Instituição a respeito do seu público-alvo da graduação.  

Com relação à graduação do campus Baixada Santista, este tem acompanhado e 

aderido, total ou parcialmente, às proposições das avaliações postuladas em nível central, mas 

também tem vivido experiências internas constantes de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem. O campus, com seus 10 anos de existência, é rico em estratégias de avaliação, 

com destaque para avaliações de final dos Módulos, avaliação dos egressos e avaliações do 

Projeto Político Pedagógico, que se mostra diferenciado e desafiador. 

Como perspectivas institucionais para o próximo quinquênio está a reestruturação da 

CPA, processo deflagrado no final de 2013 com a nomeação de uma Comissão pró-tempore, 

instituída a fim de construir um Regimento para a CPA, além de implantar subcomissões nos 

diferentes campi, reformar o site da Comissão e alocá-la num espaço físico compatível com 

suas atividades e grau de complexidade. Para dar subsídios à reestruturação da CPA, a 

Universidade promoveu, em maio de 2014, um Seminário sobre Avaliação Institucional com a 

presença de membros de CPAs de outras instituições, numa troca de experiências e ideias. 

Um novo Regimento para a CPA foi aprovado pelo Conselho Universitário em agosto 

de 2014, prevendo mudanças significativas – dentro da autonomia preconizada para as CPAs – 

na composição e na articulação inter-campi. 

As mudanças favorecem uma maior mobilização para questões da avaliação atinentes 

às demais atividades da Universidade (pesquisa, extensão, gestão, dentre outras), além da 

articulação com as realidades vividas nos demais campi da Unifesp, que passarão a constituir 

suas Sub-Comissões de Avaliação, capilarizando os processos avaliativos e fornecendo aporte 

de dados aos relatórios institucionais. No campus Baixada Santista, a Congregação do Instituto 

de Saúde e Sociedade deliberará sobre a montagem de sua Sub-Comissão ainda em 2015, 

dando início aos trabalhos em articulação com a CPA central e com a Comissão Local de 

Avaliação, implementada como política da Pró-reitoria de Graduação. 

Portanto, observa-se que a Avaliação Institucional na Unifesp tende a ganhar fôlego no 

próximo quinquênio do PDI, ampliando seu foco, sua transparência e propiciando participação 

ampliada da comunidade no processo avaliativo. Objetivos centrais desse processo serão o de 

dar maior visibilidade à CPA e seus processos, com conscientização de sua importância 

estratégica, e garantir acesso à comunidade sobre os resultados aferidos pelas diferentes 
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avaliações, visto o compromisso desses atores com o desenvolvimento institucional pleno. 

 

 

8. Matriz Curricular 

Segue a apresentação esquemática dos módulos componentes da matriz curricular com 

suas respectivas cargas horárias e pré-requisitos: 
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Além das unidades curriculares fixas e eletivas apresentadas na matriz curricular, o 

curso de fisioterapia conta ainda com três unidades optativas que não contabilizam para fins de 

integralização do curso: Libras (30 horas – 3º termo), Estágio em Equoterapia (40 horas – 6º 

termo) e Agir em rede (80 horas – 7º termo) 

A figura 3 demonstra a matriz na sua evolução em relação aos módulos comuns e 

específico ao longo do Curso de Fisioterapia até 2015 , e a figura 4 demonstra a matriz a partir 

de 2016. A tabela 3 indica a equivalência do módulos da matriz para os ingressantes até 2015 e 

a matriz para os ingressantes a partir de 2016. Desse modo, o curso caminhará com ambas as 

matrizes. 
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Figura 3: MATRIZ CURRICULAR CURSO FISIOTERAPIA UNIFESP BS – INGRESSANTES Até 2015 
 

Eixo  1º termo 2º termo 3º termo 4º termo 5º termo 6º termo 7º termo  80 termo 90  e  100 termos  
Eixo o Ser 
Humano em 
sua Dimensão 
Biológica 

Do Átomo à 
Célula – 240h 

Módulo dos 
Tecidos aos 
Sistemas I -160h 

Módulo dos 
Tecidos aos 
Sistemas II - 200h 

Fundamentos 
Biológicos do 
Adoecimento Humano - 
80h 

      

Fundamentos 
Biológicos do 
Adoecimento Humano 
II - 80h 

  
 

 
Aparelho 
locomotor -120 h 

 

Eixo o Ser 
Humano e sua  
Inserção Social 

Indivíduo, 
Cultura e 
Sociedade - 60h 

Trabalho, Corpo e 
Significado - 60h 

A Constituição do 
Humano: 
Temporalidades, 
Relações e 
Aprendizagens - 
60h 

Estigma, Preconceito, 
Direitos e Segurança 
Alimentar - 60h 

      

Estágio Supervisionado 
em fisioterapia 
musculoesquelética 
210 hs 

 

Eixo Trabalho 
em Saúde 

Saúde como 
Processo: 
Contextos, 
Concepções e 
Práticas I - 80h 

Saúde como 
Processo, 
Contextos: 
Concepções e 
Práticas II - 80h 

Prática Clínica 
Integrada: Análise 
de Demandas  e 
Necessidades em 
Saúde - 80h 

Clínica integrada: 
Atuação em Grupos 
Populacionais - 80h 

Clínica integrada: 
Produção de 
Cuidado - 80h** 

 Introdução à prática 
fisioterapêutica III-
40 h 

TCC II 
80 hs 

 

Estágio Supervisionado 
em fisioterapia em 
cardiorrespiratória 
210 hs 

 

Eixo 
Aproximação a 
Prática 
Profissional 
Específica 

A fisioterapia: 
história e 
atuação – 80 h 

Introdução á 
prática 
fisioterapêutica I -
40 h 

Cinesiologia I -
160 h 

Metodologia de 
Pesquisa Científica - 
40h** 

Fisioterapia na 
atenção primária à 
saúde - 60 

Recursos físicos 
III -80 h 

Fisioterapia 
musculoesquelética 
I -90 h 

Fisioterapia 
musculoesquelética II 
-90h 

Estágio Supervisionado 
em fisioterapia saúde 
coletiva/trabalhador 
210 hs 

 

Introdução á 
prática 
fisioterapêutica  
- 40 hI 

   Exercícios terapêuticos 
I – 90h 

Exercícios 
terapêuticos II – 80h 

Fisioterapia em 
cardiorrespiratória 
II – 80h 

Fisioterapia em 
cardiorrespiratória 
III -80h 

Fisioterapia 
neurofuncional do 
adulto -100h 

 
Estágio Supervisionado 
em fisioterapia em 
saúde da mulher  
210 hs 

 
Recursos físicos em 
fisioterapia II -80h 

 
Cinesiologia II – 100h  

Recursos 
manuais e 
físicos I -80 h 

 Fisioterapia na 
saúde da mulher I -
80 h 

Fisioterapia na 
saúde da mulher 
II – 80 h 

Fisioterapia 
neurofuniconal da 
criança -100h 

Fisioterapia na saúde 
do trabalhador- 60 h 

Estágio supervisionado 
eletivo 
210 hs 

 

Introdução à prática 
fisioterapêutica II – 
40h 

Estágio Supervisionado 
em fisioterapia 
neurofuncional do 

 
Fisioterapia 
Dermatofuncional -

 



 

 

Fisioterapia em 
cardiorrespiratória I 
-80h 

TCCI – 40 h   40 h adulto e da criança 210 
h 

 

  
Carga horária  580hs 460 h 500 h 530 h 500 h 280 h 350 h 330 h 1260 hs  

           

Módulo Optativo Disponibilizado: Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – Básico - 40 h (não computadas na carga horária total)    
Atividades Complementares de Graduação – 240h    

Módulo optativo: Estágio em equoterapia – 40 hs (não computadas na carga horária total)    
CARGA HORÁRIA TOTAL: 4490+ 240 = 4830hsh    

** módulos oferecidos no 5º e 6º termo. Turmas divididas em A e B. 
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Figura 4: MATRIZ CURRICULAR CURSO FISIOTERAPIA UNIFESP BS – INGRESSANTES EM 2016 

Eixo  1º termo 2º termo 3º termo 4º termo 5º termo 6º termo 7º termo  80 termo 90  e  100 termos  
Eixo o Ser Humano 
em sua Dimensão 
Biológica 

Do Átomo à 
Célula I – 160h 

Introdução dos 
Tecidos aos 
Sistemas - 40h 

Dos Tecidos aos 
Sistemas I - 160h 

Dos Tecidos aos 
Sistemas II - 140h 

Fundamentos 
biológicos do 
adoecimento -80h 

     

Do Átomo à 
Célula II -80 h 

 

Aparelho 
locomotor – 80 h 

 

Eixo o Ser Humano 
e sua  Inserção 
Social 

Natureza, 
Cultura e 
Sociedade - 40h 

Capitalismo, 
trabalho e direitos  
80 hs 

Subjetividade, 
corpo e estigma - 
40h 

Constituição do 
humano, políticas e 
marcadores sociais da 
diferença – 40 h 

      

Estágio Supervisionado em 
fisioterapia musculoesquelética 
210 hs 

 
Eixo Trabalho em 
Saúde 

Condições de 
vida e produção 
docial de saúde 
- 40h 

Desigualdades 
sociais e políticas 
de saúde no 
Brasil  
80h 

Encontros e 
produção de 
narrativas - 80h 

Trabalho em equipe e 
práticas coletivas- 80h 

Clínica integrada: 
Produção de 
Cuidado - 80h** 
 

    
Estágio Supervisionado em 
fisioterapia em 
cardiorrespiratória 
210 hs 

 

Eixo Aproximação 
a Prática 
Profissional 
Específica 

A fisioterapia: 
história e 
atuação 
80 h 

Introdução á 
prática 
fisioterapêutica II 
– 40 h 

Cinesiologia I 
160 h 

Metodologia de 
Pesquisa Científica - 
40h** 

Fisioterapia na 
atenção primária á 
saúde – 40 h 

Recursos físicos II 
– 80h 

Fisioterapia 
musculoesquelética 
I -80h 

Fisioterapia 
musculoesquelética II 
– 80 h 

Estágio Supervisionado em 
fisioterapia saúde 
coletiva/trabalhador 
210 hs 

 

Introdução á 
prática 
fisioterapêutica I 
– 40 h 

 Recursos 
manuais em 
fisioterapia – 40h 

 Exercícios 
terapêuticos II -80 h 

Fisioterapia em 
cardiorrespiratória 
II – 80 h 

Fisioterapia em 
cardiorrespiratória 
III -80 h 

Fisioterapia 
neurofuncional do 
adulto – 100h 

 
Estágio Supervisionado em 
fisioterapia em saúde da 
mulher  
210 hs 

 

Recursos físicos em 
fisioterapia I – 80 h 

Fisiologia do 
exercício aplicada 
à clinica 
100h 

Introdução à prática 
fisioterapêutica IV-
40h 

 

 Fisioterapia na 
saúde da mulher I-
80h 

Fisioterapia na 
saúde da mulher 
II – 80h 

Fisioterapia 
neurofuniconal da 
criança -100h 

Fisioterapia na saúde 
do trabalhado -40h  

Estágio supervisionado eletivo 
210 hs 

 

Estágio Supervisionado em 
fisioterapia neurofuncional do 
adulto  e da criança 210 hs 

 
Fisioterapia em 
cardiorrespiratória I 
-80h 

TCCI -40 hs Fisioterapia 
Dermatofuncional-40h 

 

IFF III -40 h TCC II – 80 hs   
Carga horária  360 hs 400hs 480 hs 380 hs 560 hs 380 hs 300 340hs 1260 hs  
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Módulo Optativo Disponibilizado: Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – Básico - 30 h (não computadas na carga horária total)    
Atividades Complementares de Graduação – 240h    

Módulo optativo: Estágio em equoterapia – 40 hs (não computadas na carga horária total)    
CARGA HORÁRIA TOTAL:4460 h + ACG =240h  =4700 h    

** módulos oferecidos no 5º e 6º termo. Turmas divididas em A e B, a carga horária está sendo computada no 50 termo 
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A tabela 3 indica as modificações dos nomes das Unidades Curriculares e carga horária da matriz até 2015 e da matriz a partir de 

2016. 

 

Tabela 3: Modificação dos nomes e carga horária das UCs.  

Eixo Matriz até 2015 Matriz a partir de 2016 

O ser humano em sua 

dimensão biológica 

Do átomo a célula (MAC) – 240 hs Do átomo a célula I – 160 hs 

Do átomo a célula II – 80 hs  

Inserção social Indivíduo, cultura e sociedade – 60 hs Natureza, cultura e sociedade – 40 hs 

Trabalho, corpo e significado – 60 hs Capitalismo, trabalho e direitos – 80 hs 

Estigma, preconceitos e direios – 60 

hs 

Subjetividade, corpo e estigma -40 hs 

Constituição do humano e suas 

temporalidades – 40 hs 

Constituição do humano, políticas e marcadores sociais 

da diferença – 40 hs 
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Trabalho em Saúde Saúde como 

processo: contexto, 

concepção e práticas 

I – 80 hs 

Condições de vida e produção social de saúde - 

40 hs 

Saúde como 

processo: contexto, 

concepção e práticas 

II – 80 hs 

Desigualdades sociais e políticas de saúde no 

Brasil – 80 hs 

Prática clinica 

integrada: análise de 

demandas e 

necessidades – 80 hs 

Encontros e produção de narrativas – 80 hs 

Prática clinica 

integrada: atuação em 

grupos populacionais 

– 80 hs 

Trabalho em equipe e práticas coletivas - 80 hs 

Eixo específico: 

Fisioterapia 

Cinesiologia II – 100 

hs 

Fisiologia do exercício aplicada à clinica – 100 

hs 

Recursos manuais e 

físicos em 

fisioterapia I – 80 hs 

Recursos manuais em fisioterapia – 40 hs 

 

 

9. Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é desenvolvido no 6
0
 termo e no 8

0
 termo 

do curso de Fisioterapia, quando os alunos já obtiveram conhecimento sobre metodologia de 

pesquisa. Contribui na formação teórico-prática dos estudantes, proporcionando a investigação 

científica sobre determinada temática de forma organizada, metódica e reflexiva, bem como o 

desenvolvimento de competências pessoais e de senso crítico. É realizado de acordo com o 

regulamento elaborado e aprovado pela Comissão de Curso, voltado para o avanço na formação 
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e no desenvolvimento científico da profissão (ANEXO I). 

 

10. Atividades Complementares Acadêmico-Culturais 

As atividades complementares de graduação (ACG) são consideradas no Projeto 

Pedagógico do Curso como uma possibilidade de enriquecimento e flexibilização do processo 

formativo do estudante e sua realização constará do Histórico Escolar. O aluno deverá cumprir 

carga de horas de atividades complementares definidas no Projeto Pedagógico de cada curso e 

sua atribuição e validação seguirá normas gerais do Campus Baixada Santista e específicas do 

Curso (ANEXO II). A carga horária de ACG ao final do curso deverá toralizar 240 hs. 

Desta forma, ao longo do curso, os alunos são incentivados a desenvolver diversas 

atividades dentro da estrutura da UNIFESP, estando previstas oportunidades de atividades de 

monitoria acadêmica, pesquisa (iniciação científica) e extensão, as quais podem ser 

desenvolvidas junto a docentes de todos os eixos dos cursos. Para essas três atividades são 

estabelecidos cronogramas específicos ao longo do ano letivo, com divulgação de vagas, do 

prazo de inscrição e de critérios de seleção (desempenho escolar, entrevista, análise de 

currículo, entre outras). Nestas três atividades, recomenda-se que os alunos dediquem até 12 

horas por semana e ao final dos programas acadêmicos, para validação como ACG os alunos 

devem apresentar os certificados validados pelas instâncias competentes. 

As ACG, no Campus Baixada Santista, também buscam concretizar alguns dos 

princípios direcionadores do projeto pedagógico, como: a indissociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão, prática profissional como eixo norteador do projeto pedagógico, 

problematização do ensino a partir da prática e da pesquisa, interdisciplinaridade, postura ativa 

do estudante na construção do conhecimento e postura facilitadora/mediadora do docente no 

processo ensino/aprendizagem. 

A monitoria é uma atividade que tem por finalidade despertar o interesse pela carreira 

docente, prestar auxílio a professores para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades 

técnico-didáticas, bem como contribuir para a manutenção de um relacionamento pedagógico 

produtivo entre alunos e professores.  

Em relação à pesquisa, são oferecidas possibilidades de participação dos alunos em 

projetos de iniciação científica em diferentes linhas de investigação, proporcionadas pela 



 

54 

 

aproximação com docentes do eixo específico e também dos eixos comuns.  

No que se refere às ações de extensão universitária, são oferecidas possibilidades de 

participação dos alunos na elaboração e execução de atividades desenvolvidas em parceria com 

a comunidade, sob supervisão e coordenação de docentes que visam a oferta de ações em 

resposta às diferentes manifestações da questão social observadas na região que se insere. 

Os alunos também são estimulados a participar de Atividades Complementares de 

Graduação em todos os semestres, quando pelo menos um período da semana é disponibilizado 

para tal , garantindo-se a liberdade para que o aluno participe e/ou realize atividades conforme 

sua vocação e interesses. No intuito de garantir a flexibilidade curricular, estimula-se os alunos 

a participarem de eventos culturais, científicos e esportivos, além de cursos para aprimoramento 

profissional, tais como cursos de línguas e de capacitação profissional. Horas dedicadas a 

atividades de representação discente nos diversos órgãos colegiados da UNIFESP, das 

organizações profissionais e estudantis, também podem ser convalidadas. Considerando que as 

atividades complementares têm como objetivo ampliar o repertório teórico-prático nos âmbitos 

cultural, social e político do estudante, estas deverão ser estimuladas pelos respectivos docentes 

nos diferentes módulos e eixos dos quais participa, estimulando o estudante a complementar o 

conhecimento através de diferentes formas de apropriação de conhecimento e prática, que 

propicie reflexões que contribuam para ampliação do processo de formação. 

Realiza-se ainda a divulgação entre os alunos, estimulando-os no apoio para a 

participação em eventos externos relevantes na área, a partir da aproximação com as secretarias 

municipais de saúde, educação e assistência social e entidades como SESC e SESI dos 

municípios da Baixada Santista.  

A Comissão de Curso é responsável pelo estabelecimento de critérios e validação da 

carga horária das ACG (Normas no ANEXO II). 
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11. Estágio Curricular  

As atividades da prática profissional são desenvolvidas durante todo o curso, e em 

especial no último ano (9
0
 e 10

0 
termos). Os estágios curriculares supervisionados ocorrem nos 

últimos dois semestres do curso, com intenção de assegurar a prática de intervenções preventiva 

e curativa nos diferentes níveis de atuação (ambulatorial, hospitalar, comunitário/unidades 

básicas de saúde) nas diversas áreas de atuação profissional: Fisioterapia em Neurologia 

(Adulto e Pediatria), Fisioterapia em Traumato-ortopedia, Fisioterapia em Cardiorrespiratória 

(Adulto e Pediatria), Fisioterapia em Saúde do Trabalhador e Saúde Coletiva, Fisioterapia em 

Saúde da Mulher. 

Os objetivos do Estágio Supervisionado Profissionalizante são:  

 favorecer ao Curso de Fisioterapia um Projeto Concreto de Extensão 

Universitária, satisfazendo as reais necessidades de atendimento na Área da Saúde 

da comunidade de Santos e região, desde os níveis de promoção e prevenção, até 

os níveis de reabilitação e cura;  

 possibilitar aos alunos uma formação teórico-prática generalista, com as seguintes 

áreas de abrangência clínica aplicadas à fisioterapia: Cardiorrespiratória, 

Musculoesquelética, Neuromuscular, Saúde do Trabalhador e Saúde Coletiva e 

Saúde da Mulher;  

 proporcionar aos alunos o contato fiel e a iniciação na prática clínica e 

profissional, estabelecendo dessa forma, o vínculo culminante da graduação na 

formação do profissional fisioterapeuta;  

 favorecer aos alunos do Curso de Graduação em Fisioterapia da UNIFESP, 

Campus Baixada Santista, o desenvolvimento de uma visão crítica, ampla e global 

de sua atuação como profissional da Área da Saúde, habilitando-os para participar 

do desenvolvimento científico da profissão com a garantia de uma educação 

continuada e permanente por iniciativa própria. 

 

O Estágio Curricular Profissionalizante tem duração de 42 semanas, distribuídas em 

seis grandes áreas, totalizando 1260 horas. A carga horária é distribuída da seguinte forma: 30 

horas semanais, com seis horas diárias, sendo quatro horas presenciais de treinamento técnico 
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efetivo, uma hora presencial de atividade teórica e uma hora com atividades não presenciais, 

como elaboração de planos de tratamento, evolução de pacientes e elaboração de atividades 

teóricas.  

Os alunos devem passar obrigatoriamente por todas as áreas do Estágio Curricular 

Profissionalizante, sendo avaliados individualmente em cada área de estágio, de acordo com as 

normas estabelecidas pelo regulamento de estágio.  

Para a implementação do estágio supervisionado, diversos convênios foram 

formalizados em instituições da Baixada Santista, como a Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Santos, com a Secretaria de Saúde (Seção de Recuperação e Fisioterapia –

SERFIS- e Unidade Básica de Saúde Nova Cintra) e Secretaria de Gestão da Prefeitura de 

Santos, a Casa da Visão e o Instituto Neo Mama de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama. 

No complexo UNIFESP–HSP em São Paulo são realizados os estágios eletivos nos 

seguintes locais, completando assim as seis áreas de estágio: 

 Fisioterapia Cardiorrespiratória: Unidade de Terapia Intensiva e Enfermaria da 

Disciplina de Pneumologia, Unidade de Terapia Intensiva Geral da Disciplina de 

Anestesiologia, Unidade de Terapia Intensiva e Enfermaria de Cardiologia; 

 Fisioterapia em Pediatria: Enfermaria Clínica Pediátrica, Unidade de Infectologia 

Pediátrica, Ambulatórios de Pneumopatias, de Hematologia Pediátrica e de Fibrose 

Cística; 

 Fisioterapia em Neonatologia: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Unidade de 

Prematuros, Ambulatório Neonatal; 

 Fisioterapia em Emergência: Pronto Socorro; 

 Fisioterapia Musculoesquelética: Fisioterapia Musculoesquelética Hospitalar,  

 Fisioterapia em Obstetrícia: Ambulatório e Enfermaria de Obstetrícia; 

 Fisioterapia em Ginecologia e Urologia: Ambulatório e Enfermaria de 

Uroginecologia.   

 

Ao realizar o estágio eletivo, o aluno poderá escolher o local e a área de seu interesse, 

respeitando o limite de vagas disponíveis oferecidas pelos respectivos locais. 

Para os estágios não obrigatórios a UNIFESP adota como regra geral o uso de agentes 
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de integração, como lhe faculta o art. 5º da Lei 11.788/08. Esta lei estabelece uma série de 

obrigações como partícipe da relação de estágio, dentre às quais: a) avaliar as instalações da 

parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando; b) 

indicar um professor orientador da área em que se desenvolverá o estágio, que se 

responsabilizará pelo vínculo estabelecido entre o acadêmico e o concedente do estágio; c) 

informar a parte concedente a respeito do calendário letivo, principalmente as datas das 

avaliações acadêmicas; d) receber e avaliar o relatório de estágio, que deverá ser entregue com 

periodicidade mínima de seis meses; e) manter contato com o supervisor da parte concedente, 

responsável pelo estágio; f) acompanhar o período de vigência do contrato de estágio que não 

poderá ultrapassar dois anos.  

A Comissão de Curso é responsável pelo estabelecimento da regulamentação dos 

estágios curriculares (ANEXO III) e o curso conta com um coordenador e um vice-coordenador 

de estágios, ambos docentes do curso de fisioterapia. 

 

12. Relação do Curso com Ensino, Pesquisa e Extensão 

O curso de Fisioterapia procura desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão interligadas de forma que uma possa retroalimentar a outra atividade a fim de alcançar 

o aprimoramento da formação do aluno de graduação em nível de excelência. 

Assim, estimula-se que nas atividades didáticas de graduação sejam criados vínculos 

com os projetos de extensão e pesquisa desenvolvidos nos campus, sendo que o mesmo ocorre 

entre os projetos de extensão e pesquisa, de forma a ampliar suas efetividades e alcances. 
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IV- CORPO SOCIAL  

 

1. Corpo Docente: 

Todos os dcoentes do curso de fisioterapia são doutores e com regime de trabalho de 

dedicação exclusiva.  

 

A – Eixo de Aproximação À Prática Específica (Fisioterapia) 

 

1. Profa. Dra. Ana Cláudia Muniz Renno 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Recursos Físicos em Fisioterapia I, Recursos Fisicos em Fisioterapia II 

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso: 8 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto de extensão: Atividade física e terceira idade. 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 10 

Orientações de Mestrado: 2 

Orientações de Doutorado: 6 

Projetos de pesquisa: Estudos de Biocompatibilidade e Reparo Ósseo: Testes in vitro e in vivo a 

partir de uma Nova Manta Flexível Altamente Bioativa 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704794T8  

 

2. Prof. Dr. Carlos Eduardo Pinfildi 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: participação nos módulos de  Exercícios Terapêuticos, Musculoesquelética I 

Supervisão de estágio: Estágio Supervisionado em Fisioterapia do Sistema Musculoesquelético 

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso: 3 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704794T8
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ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 2 

Orientações de Mestrado: 3 

Projetos de pesquisa: 

“Campo eletromagnético pulsado de baixa frequência na consolidação óssea: Ensaio clínico 

controlado e randomizado.” 

“Effect of different doses of low level laser therapy in patients with lateral epicondylalgia and 

impaired sensory system.” 

“Fototerapia e ultrassom terapêutico associados ao exercício excêntrico na intensidade da dor, força 

muscular e função em pacientes com tendinopatia do tendão do calcâneo: ensaio clínico controlado 

e randomizado.” 

“Laser de baixa intensidade e estimulação elétrica de alta voltagem na viabilidade do retalho 

musculafasciocutâneo transverso do músculo reto do abdome em ratos submetidos a ação da 

nicotina.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717424D2  

 

3. Profa. Dra. Cristina dos Santos Cardoso de Sá 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Fisioterapia Neurofuncional da criança; Equoterapia (módulo optativo); 

Introdução à prática fisioterapêutica III. Exercícios terapêuticos I. 

Supervisão de estágio: Estágio Supervisionado de Fisioterapia em Neuromuscular – subárea: 

Pediatria  

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso: 5 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

“Projeto de Acompanhamento e intervenção fisioterapêutica de mães e seus bebês nascidos 

prematuramente.” 

“Projeto de Acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças soro positivas e ou 

filhas de mãe soropositivas.” 

“Oficinas lúdicas: Espaço de encontros e criação.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717424D2
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ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 2 

Orientações de Mestrado: 3 

Projetos de pesquisa: 

“Influência do controle postural na estabilidade e no desempenho motor de crianças com Paralisia 

Cerebral.” 

“Avaliação do desenvolvimento infantil de crianças filhas de mães soropositivas.” 

“Acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças soro positivas e/ou filhas de 

mãe soropositivas.” 

“Caracterização do equilíbrio e coordenação com os hábitos de vida de crianças da cidade de 

Santos.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758311T1  

 

4. Profa. Dra. Erika Mattos Santangelo 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Fisioterapia Neurofuncional do adulto 

Supervisão de estágio: Estágio Supervisionado em Fisioterapia Neurofuncional do adulto 

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso: 1 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto de extensão: “Emprego Apoiado. Tecnologia social para geração de trabalho e renda para 

pessoas com deficiência”. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795921U0  

 

5. Profa. Dra. Fernanda Flavia Cockell Silva 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Clínica integrada: atuação em grupos populacionais; Prática clínica integrada: 

análise de demandas e necessidades em saúde 

Supervisão de estágio: Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Saúde do Trabalhador e Saúde 

Coletiva  

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso: 01 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

“Fisioterapia Coletiva: Ações  no Morro Nova Cintra de Santos.” 

“Saúde & Cidadania: compreendo a construção da masculinidade entre homens da Baixada 

Santista.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758311T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795921U0
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ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 2 

Projetos de pesquisa: 

“Contribuições da Fisioterapia Coletiva e da Nutrição Social na formação de grupos operativos na 

região dos Morros de Santos-SP.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4745636T3  

 

6. Prof. Dr. Império Lombardi Júnior 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Fisioterapia musculoesquelética I e II; Trabalho em saúde. Clínica integrada: 

Produção do cuidado. 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia Musculoesquelética Hospitalar. 

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso: 1 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto de extensão: “Escola de coluna para pacientes com lombalgia” 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 01 

Orientações de Mestrado: 05 

Projetos de pesquisa: 

“Efeitos de um Programa de Ginástica Laboral.” 

“Efeitos de um programa de treinamento concorrente, na força muscular, aptidão cardiorrespiratória, 

risco cardiovascular e qualidade de vida de idosos: ensaio clínico randomizado.” 

“Caracterização e perfil de idosos cadastrados em Unidade Básica de Saúde da Família na cidade de 

Itapura-SP: situação e necessidades de saúde.” 

“O efeito agudo do treinamento resistido em marcadores inflamatórios de indivíduos com artrite 

reumatoide.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4772137D8  

 

7. Profa. Dra. Liria Yuri Yamauchi 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: participação nos módulos fisioterapia cardiorrespiratória I, fisioterapia 

cardiorrespiratória II; Introdução à prática fisioterapêutica III 

Supervisão de estágio: estágio supervisionado em fisioterapia cardiorrespiratória  

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso: 4 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4745636T3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4772137D8
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ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 02 

Projetos de Pesquisa: 

“Uso da cinta de indutância para avaliação da mobilidade torácica de indivíduos jovens saudáveis.” 

“Avaliação do equilíbrio e da função cardirrespiratória de pacientes obesos submetidos a cirurgia 

bariátrica.” 

“Efeitos do laser de baixa intensidade no músculo tibial anterior em modelo de sepse induzida por 

técnica de ligadura e perfuração cecal.” 

“Efeitos da terapia laser de baixa intensidade (808 nm) na lesão pulmonar pós-sepse induzida por 

clp - um estudo experimental.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4750858J5  

 

8. Profa. Dra. Liu Chiao Yi Inoue 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Supervisão de estágio: Estágio Supervisionado em Fisioterapia Musculoesquelética Ambulatorial 

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso: 4 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto “Promoção, prevenção e reabilitação de lesões musculoesqueléticas em membros 

inferiores.” 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 8 

Orientações de Mestrado: 4 

Projetos de pesquisa: 

“Efeito do fortalecimento da musculatura intrínseca plantar do pé, associado ao fortalecimento dos 

músculos rotadores laterais do quadril e estabilizadores centrais, na dor, equilíbrio, funcionalidade e 

mobilidade do arco plantar em corredores com fasciíte.” 

“Tradução, adaptação cultural, validação, confiabilidade e responsividade da versão brasileira do 

questionário Identification of Functional Ankle Instability (idfai).” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734615U3  

 

9. Profa. Dra. Maria Stella Peccin da Silva 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Exercícios Terapêuticos I e II; Fisioterapia Musculoesquelética I e II 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia Musculoesquelética Hospitalar. 

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso: 3 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4750858J5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734615U3
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto Saúde e Esporte: abordagem interprofissional  

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 3 

Orientações de Mestrado: 5 

Orientações de Doutorado: 5 

Projetos de pesquisa: 

“Mapeamento da prevalência de escoliose idiopática em adolescentes de 10 a 14 anos da cidade de 

santos/sp.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705664E4  

 

10. Profa. Dra. Maria Teresa Pace do Amaral 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Fisioterapia em saúde da mulher I e II; Trabalho em saúde módulos do 2
o
 

ano. 

Supervisão de estágio: Fisioterapia em saúde da mulher 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 2 

Projetos de pesquisa: 

“Aplicação da eletroestimulação nervosa transcutânea (TENS) em pacientes com dor oncológica 

por metástase óssea.” 

“Avaliação da qualidade de vida em mulheres submetidas a rebilitação física-funcional no pós-

operatório por câncer de mama: grupo de exercícios protocolados versus grupo de exercícios 

livres.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770726P5  

 

11. Profa. Dra. Mariana Chaves Aveiro 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Recurso manuais em fisioterapia, Fisioterapia Dermatofuncional; Clínica 

Integrada: produção do cuidado 

Supervisão de estágio: Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Saúde Coletiva 

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso: 4 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705664E4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770726P5


 

64 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica:1 

Orientação de mestrado: 1 

Projetos de pesquisa: 

“Recursos físicos em fisioterapia e dermatologia.” 

“Efeitos da terapia laser de baixa intensidade no desempenho muscular de mulheres idosas 

submetidas a um programa de treinamento de força.” 

“Contribuições da Fisioterapia Coletiva e da Nutrição Social na formação de grupos operativos na 

região dos Morros de Santos/SP.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704791A1  

 

12. Profa. Dra. Milena Carlos Vidotto 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Fisioterapia Cardiorrespiratória I, II e III 

Supervisão de estágio: Estágio supervisionado em fisioterapia cardiorrespiratória 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

"Acompanhamento e intervenção fisioterapêutica de pacientes com acometimentos da coluna 

vertebral". 

Coordenadora e Docente do curso de especialização de Fisioterapia em Terapia Intensiva e 

Unidades de Internação – Santa Casa de misericórdia de Santos.    

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de iniciação científica: 2 

Orientações de Mestrado: 2 

Projeto de Pesquisa: 

“Nível de atividade física na vida diária e capacidade funcional de exercício em pacientes com 

escoliose idiopática do adolescente.” 

“Estudo das alterações da caixa torácica, da função pulmonar e da qualidade de vida em pacientes 

com Escoliose Idiopática do Adolescente submetidos à artrodese.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261891Z3  

 

 

 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704791A1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261891Z3
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13. Profa. Dra. Miriam Raquel Diniz Zanetti 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Fisioterapia em saúde da mulher I e II. 

Supervisão de estágio: Fisioterapia em saúde da mulher 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Projeto de pesquisa: 

“Eficácia da massagem perineal na extensibilidade perineal durante a gestação.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4127190T3  

 

14. Profa. Dra. Patrícia Rios Poletto 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Fisioterapia na atenção básica; Fisioterapia na saúde do trabalhador; 

Introdução à prática fisioterapêutica I; Introdução à prática fisioterapêutica II; Clínica integrada: 

Necessidades e demandas de saúde; Clinica integrada: atuação em grupos populacionais; 

Participação nos módulos Fisioterapia Musculoesquelética I e II e Exercícios terapêuticos I e II 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto “Atuação Ergonômica na prevenção e reabilitação de agravos à Saúde do Trabalhador.” 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientação de iniciação científica: 1 

Orientação de mestrado: 1 co-orientação 

Projetos de pesquisa: 

“Mapeamento da prevalência de escoliose idiopática em adolescentes de 10 a 14 anos da cidade de 

santos/sp.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778923E0  

 

15. Profa. Dra. Raquel de Paula Carvalho 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Fisioterapia Neurofuncional da criança 

Supervisão de estágio: Estágio Supervisionado em Neurofuncional da criança; Estágio 

Supervisionado em Equoterapia 

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso: 4 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4127190T3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778923E0
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

- Acompanhamento e intervenção fisioterapêutica de mães e seus bebês nascidos prematuramente 

- Acompanhamento do Desenvolvimento Neuropsicomotor de Crianças Soro Positivas e/ou Filhas 

de Mãe Soropositiva 

- Caracterização do equilíbrio e coordenação com os hábitos de vida de crianças da cidade de 

Santos. 

- Educação Inclusiva: integrando atenção interdisciplinar em saúde no atendimento educacional 

especializada 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 01 

Orientações de Mestrado: 02 

Projetos de pesquisa: 

“Avaliação do desenvolvimento infantil de crianças filhas de mães soropositivas.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762430J4  

 

16. Profa. Dra. Solange Guizilini 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Fisioterapia Cardiorrespiratória I, II e III 

Supervisão de estágio: Estágio supervisionado em fisioterapia cardiorrespiratória  

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso: 2 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 04 

Projetos de pesquisa: 

“Efeitos de um protocolo de exercício na fase hospitalar na função pulmonar, capacidade funcional, 

força muscular periférica de pacientes com disfunção ventricular esquerda após cirurgia de 

revascularização do miocárdio.” 

“Efeitos de um programa de reabilitação baseada em exercícios na fase hospitalar nos marcadores 

inflamatórios, função pulmonar e resultados clínicos em pacientes com disfunção ventricular 

esquerda após cirurgia de revascularização do miocárdio.” 

“Avaliação da Capacidade funcional, tolerancia ao exercício e função pulmonar em pacientes com 

hiperternsão pulmonar secundário a cardiopatia congênita.” 

“Efeitos de um programa de exercício na capcidade funcional, qualidade de vida e função sexual 

após infarto agudo do miocárdio.” 

“Efeitos de um programa de exercícios na capacidade funcional, marcadores inflamatórios e 

tolerancia ao exercício em pacientes com ICC na fase intra-hospitalar.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762430J4
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http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4233551P9  

 

17. Profa. Dra. Tânia Terezinha Scudeller 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Fisioterapia em saúde da mulher I e II. 

Supervisão de estágio: Fisioterapia em saúde da mulher  

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso: 05 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Assistência Fisioterapeutica e Nutricional às Gestantes Adolescentes da Casa da Gestante de Santos 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientação de iniciação científica: 1 

Projetos de pesquisa: 

“Individual Patient Data (IPD) meta-analysis on the effects of weight management interventions in 

pregnancy (i-WIP).” 

“Repercussão da arritmia sinusal respiratória na varialbilidade da frequencia cardíaca e na 

intensidade da dor em mulheres durante o trabalho de parto.” 

“Efeito do Treino da Arritmia Sinusal Respiratória na Variabilidade da Frequencia Cardíaca em 

Gestantes Adolescentes.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705277J5  

18. Prof. Dr. Victor Zuniga Dourado 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Cinesiologia e Fisiologia do exercício aplicada à clínica 

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso: 4 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto “Bons Ares”: Prevenção De Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Em Tabagistas 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 5 

Orientações de Mestrado: 5 

Projetos de pesquisa: 

“Nível de atividade e aptidão física e sua associação com o declínio da função pulmonar em adultos 

do município de Santos, Brasil.” 

“Equilíbrio e aptidão cardiorrespiratória em pacientes com escoliose idiopática do adolescente.” 

“Efeitos agudos do laser de baixa intensidade aplicado aos músculos dos membros inferiores na 

potência muscular e na aptidão cardiorrespiratória de indivíduos jovens saudáveis.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4753500E9  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4233551P9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705277J5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4753500E9
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B – Eixo O ser humano e sua inserção biológica 

1. Profa. Dra. Alessandra Mussi Ribeiro 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Dos Tecidos aos Sistemas 1 (MTS1), Dos Tecidos aos Sistemas 2 (MTS2), 

Aparelho Locomotor (MAL) 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto Yoga para UNIFESP: Contribuição do sistema filosófico-prático do yoga para a qualidade 

de vida e o gerenciamento de estresse de discentes, docentes e funcionários da Unifesp Baixada 

Santista 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Mestrado: 1 

Orientações de Doutorado: 5 

Projetos de pesquisa: 

“Investigação da ação neurobiológica de substâncias de origem natural sobre aspectos cognitivos, 

motores, morfológicos e neuroquímicos em modelo animal.” 

“Fatores genéticos, moleculares e comportamentais envolvidos na doença de parkinson, ansiedade e 

depressão -Identificação de compostos neuroativos do veneno da formiga Tocandira.” 

“Estudo das alterações comportamentais induzidas pelo estresse.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766700T9 

 

2. Profa. Dra. Camila Aparecida Machado de Oliveira 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Dos Tecidos aos Sistemas I; Dos Tecidos aos Sistemas II e Aparelho 

Locomotor 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Mestrado: 3 

Orientações de Doutorado: 1 

Projetos de pesquisa: 

“Mecanismos moleculares envolvidos na modulação da atividade física espontânea e 

desenvolvimento da obesidade.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734809T4 

3. Profa. Dra. Carla Máximo Prado 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Dos Tecidos aos Sistemas I e II 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766700T9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734809T4
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ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientação de iniciação científica: 2 

Orientações de Mestrado: 1 

Orientações de Doutorado: 3 

Projetos de pesquisa: 

“Anti-IL-17 na modulação da mecânica pulmonar, inflamação, estresse oxidativo e remodelamento 

da matriz extracelular em camundongos com inflamação pulmonar alérgica crônica associada ou não 

a lesão pulmonar aguda induzida por LPS.”  

“Efeitos do flavonóide sakuranetina em diferentes modelos experimentais de inflamação pulmonar.” 

“Efeito do sistema colinérgico na inflamação pulmonar aguda e crônica.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778816Z 

 

4. Profa. Dra. Carolina Prado de França Carvalho 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Dos Tecidos aos Sistemas I e II 

Orientações de Monitoria: 7 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto “Conversando sobre Saúde e Sexualidade nas escolas: O aparelho reprodutor, as DSTs e os 

métodos contraceptivos.” 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 1 

Orientações de Mestrado: 3 

Projetos de pesquisa: 

“Papel das junções aderente e comunicante para a função endócrina do pâncreas de camundongos na 

fase inicial do pré-diabetes tipo 2.”  

“Papel das junções aderente e comunicante para a função endócrina do pâncreas de camundongos 

pré-diabéticos tipo 2.” 

“Estudo de aspectos morfológicos e funcionais do pâncreas endócrino de animais da prole de fêmeas 

de camundongo alimentadas com dieta hiperlipídica durante a gestação e lactação.” 

“Estudo da expressão de proteínas SNARE e do remodelamento do citoesqueleto de actina da célula 

beta pancreática em modelo de patogênese do diabetes tipo 2.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770351H9 

 

5. Prof. Dr. Daniel Araki Ribeiro 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778816Z
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770351H9
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ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Fundamentos Biologicos do Adoecimento Humano 

Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso: 3 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 1 

Orientações de mestrado: 3 

Orientações de Doutorado: 3 

Projetos de pesquisa: 

“Avaliação da ação do concentrado de suco de uva (G8000TM) em multiplos órgãos de ratos 

expostos ao cloreto de cádmio.” 

“Estudo da viabilidade biologica da hidroxiapatita obtida a partir do residuo do pescado para uso em 

enxerto ósseo.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707522T6 

 

6. Profa. Dra. Flavia de Oliveira 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Dos Tecidos aos Sistemas I, Dos Tecidos aos Sistemas II e Aparelho 

Locomotor 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 1 

Orientações de Mestrado: 2 

Projetos de pesquisa: 

“Resposta sistêmica após lesão térmica na pele de ratos: avaliação da citotoxicidade e 

genotoxicidade.” 

“O papel do 8-OHdG em fêmeas de camundongos com receptor LDL knockout ovariectomizadas e 

submetidas ao exercício físico.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774155Y9 

 

 

 

 

 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707522T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774155Y9
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7. Profa. Dra. Glaucia de Castro-Champion 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Do Átomo à Celula I e II 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Mestrado: 1 

Orientações de Iniciação Científica: 2 

Projetos de pesquisa: 

“Avaliação do tratamento com laser sobre a desmielinização quimicamente induzida com 

cuprizona.” 

“Efeitos da exposição ao ambiente enriquecido sobre o estresse pós-natal. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703847E7 

 

8. Profa. Dra. Isabel Cristina Céspedes 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Dos Tecidos aos Sistemas I e II,  Aparelho Locomotor 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 6 

Orientações de Mestrado: 3 

Orientações de Doutorado: 2 co-orientadora 

Projetos de pesquisa: 

“Análise da Influência do Polimorfismo Genético Associado aos Peptídeos e Receptores da Família 

CRF e do Estresse Ambiental no Desenvolvimento da Dependência de Álcool.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769677A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703847E7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769677A3
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9. Prof. Dr. José Ronnie Carvalho de Vasconcelos 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Fundamentos Biologicos do Adoecimento Humano 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 2 

Orientações de Doutorado: 4 

Projeto de pesquisa: 

“Estudo da migração de células T específicas geradas pela vacinação ou infecção pelo Trypanosoma 

cruzi.”  

“Importância da proliferação e recirculação de linfócitos T CD8 efetores de memória para o sucesso 

da vacinação genética usando a estratégia de prime-boost heterólogo.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769114J8 

 

10. Profa. Dra. Luciana Le Sueur Maluf 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Dos Tecidos aos Sistemas I e II 

Orientações de Monitoria: 7 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto: “Conversando sobre saúde e sexualidade nas escolas: o aparelho reprodutor, as DSTs e os 

métodos contraceptivos.” 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 2 

Orientações de Mestrado: 1 co-orientação 

Projetos de pesquisa: 

“Efeito da superovulação na resposta de estresse induzida em ratas Wistar.” 

“Avaliação da qualidade espermática e parâmetros reprodutivos em camundongos submetidos à 

dieta hiperlipídica e tratados com extrato de juçara.” 

“Avaliação da qualidade oocitária e grau de fragmentação do DNA em prole de camundongos 

fêmeas cujas mães foram submetidas à dieta hiperlipídica durante a gestação e lactação.” 

“Efeitos do tratamento com lactulose sobre parâmetros comportamentais motivacionais e 

imunorreatividade à proteína Fos no modelo experimental de encefalopatia associada à cirrose 

hepática.” 

“Avaliação dos efeitos do uso da terapia com laser de baixa intensidade em desmielinização 

induzida pela cuprizona.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779598Y0 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769114J8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779598Y0
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11. Profa. Dra. Márcia Regina Nagaoka 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Do Átomo a Célula, Dos Tecidos aos Sistemas I, Nutrição do Ciclo da Vida, 

de Nutrição na Atividade Física 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 3 

Orientações de Doutorado: 3 

Projetos de pesquisa: 

“Lesão por isquemia e reperfusão (IRI) em fígados de ratos: Papel do ômega-3 ou 6. Papel do 

condroitim sulfato. Modulação do sistema renina-angiotensina na isquemia parcial e reperfusão in 

vivo.” 

“Modulação hepática do sistema cinina na diabetes experimental .” 

“Papel da atividade física na esteatose hepática não-alcoolica (NASH).” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797960D7 

 

12. Prof. Dr. Marcos Leoni Gazarini Dutra 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Do Átomo a Célula I e II 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Mestrado: 1 

Orientações de Doutorado: 1 

Projetos de pesquisa: 

“Análise mediante peptídeos com supressão intramolecular de fluorescência do efeito de inibidores 

de proteases no desenvolvimento da cultura de Plasmodium ssp e na atividade proteolítica.” 

“Caracterização e inibição de proteases em um novo ensaio para o "screening" de drogas 

antimaláricas.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761627J6 

 

 

 

 

 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797960D7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761627J6
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13. Prof. Dr. Odair Aguiar Junior 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados:  Do Átomo à Célula I e II, Dos Tecidos aos Sistemas I e II” 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Mestrado: 2 

Orientações de Doutorado: 3 

Projetos de pesquisa: 

“Efeitos do consumo de extrato de castanha do Brasil sobre os danos reprodutivos induzidos pelo 

cádmio: ensaio crônico (2014).” 

“Efeitos preventivo do consumo de extrato de maçã nas alterações induzidas pelo cádmio na 

espermatogênese e outros parâmetros reprodutivos de ratos Wistar (2013).” 

“Efeito protetor do extrato de castanha do Brasil em parâmetros reprodutivos de ratos tratados com 

ciclofosfamida (2015).” 

“Investigação dos benefícios do consuma da polpa de Jussara, como preventive aos efeitos 

reprodutivos causados pelo cádmio em ratos Wistar (2015).” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795500A8 

 

 

C – Eixo O ser humano e sua dimensão social 

1. Prof. Dr. Alexandre Barbosa Pereira 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Natureza, cultura e sociedade; Capitalismo, trabalho e direitos; A constituição 

do humano e suas temporalidades; Subjetividades, corpo e estigma; 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso: 4 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto “Intervenções Acadêmicas buscando valorizar e multiplicar o significado do comer.” 

Projeto “Juventudes e funk na Baixada Santista: territórios, redes, saúde e educação.” 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Projetos de pesquisa: 

“Entre Zoeiras e Rolês: práticas culturais juvenis e espaços de lazer nas cidades de São Paulo e 

Santos.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742989Y1 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795500A8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742989Y1
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2. Profa. Dra. Cristiane Gonçalves da Silva 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados Natureza, cultura e sociedade; Capitalismo, trabalho e direitos; A constituição 

do humano e suas temporalidades; Subjetividades, corpo e estigma; 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso: 3 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto de Extensão Juventudes e funk na Baixada Santista: territórios, redes, saúde e educação. 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 1 

Orientações de Mestrado: 3 

Orientações de Doutorado:  

Projetos de pesquisa: 

“Investigadora local principal de estudo multicêntrico interinstitucional (UNIFESP, UNISANTOS, 

USP, UFSCar) que se encontra em fase de elaboração; temática Juventude e prevenção HIV/AIDS.” 

“Mapeamento dos territórios funk da Baixada e análise de gênero (sem auxílio); vinculado projeto 

extensão.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797758Y8 

 

3. Profa. Dra. Eunice Nakamura 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados Natureza, cultura e sociedade; Capitalismo, trabalho e direitos; A constituição 

do humano e suas temporalidades; Subjetividades, corpo e estigma; 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Programa Universidade e Participação Social (PUPS) 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 1  

Orientações de Mestrado: 3 

Projetos de pesquisa: 

“Quadro teórico-conceitual e metodológico das Ciências Sociais em estudos sobre os aspectos 

socioculturais dos problemas mentais na infância - uma revisão de literatura.”  

“Estudos socioculturais sobre saúde, doença e sofrimento.” 

“Significados socioculturais de problemas mentais na infância no Brasil e na França.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728141U8 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797758Y8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728141U8
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4. Prof. Dr. Luiz Henrique Passador 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Natureza, cultura e sociedade; Capitalismo, trabalho e direitos; A constituição 

do humano e suas temporalidades; Subjetividades, corpo e estigma; 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso: 1 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto de Extensão Juventudes e funk na Baixada Santista: territórios, redes, saúde e educação. 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 1 

Projetos de pesquisa: 

“Investigador de estudo internacional interinstitucional (UNIFESP e CEBRAP) que se encontra em 

fase de elaboração (sem auxílio); temática Mediação e Alteridade.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784173Z2 

 

 

D – Eixo Trabalho em Saúde 

1. Profa. Dra. Adriana Barin de Azevedo 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Módulo 3º termo: Clínica Integrada – análise de necessidades e demandas em 

saúde; Módulo 4º termo: Clínica Integrada – atuação em grupos populacionais; Módulo 5º termo: 

Clínica Integrada – produção de cuidado 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso: 1 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Projetos de pesquisa: 

“Atenção básica e a produção do cuidado em rede no município de Santos.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4713329Y1 

 

2. Profa. Dra. Angela Aparecida Capozzolo 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Módulo 3º termo: Clínica Integrada – análise de necessidades e demandas em 

saúde; Módulo 4º termo: Clínica Integrada – atuação em grupos populacionais; Modulos 5 e 6 

termos  Clinica Integrada – produção do cuidado 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784173Z2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4713329Y1
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto “cuidado e formação em serviço: tecendo redes “ desenvolvido com proffissionais da rede de 

serviços da BS.  

Projeto Pró-saúde 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Mestrado: 2 

Projetos de pesquisa: 

“Atenção básica e a produção do cuidado em rede no município de Santos .” 

“RAC – Redes de Avaliação Compartilhada – projeto nacional de investigação financiado pelo 

Ministério da Saúde e CNPq – coordenado pelo prof. Emerson Merhy.” 

“COPAIS – Coletivo Paulista de Investigação em Saúde.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795879H8 

 

3. Prof. Dr. Juarez P. Furtado 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Módulo 1º termo: Saúde, concepção e práticas I; Módulo 2º termo: Saúde, 

concepção e práticas II; Módulo 3º termo: Clínica Integrada – análise de necessidades e demandas 

em saúde; Módulo 4º termo: Clínica Integrada – atuação em grupos populacionais 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto “Universidade Aberta do SUS – Unasus, Unifesp.” 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Mestrado: 4 

Orientações de Doutorado: 1 

Projetos de pesquisa: 

“Ministério da Saúde (MS), Avaliação dos Nasfs, edital 1/2015, ISCTIE-MS.” 

“Sociologia e Saúde: o pensamento de Bourdieu, parceria com o dep. Sociologia da UFBA.” 

“ O Espaço da Saúde Coletiva, ISC-UFBA.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787946J6 

 

 

 

 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795879H8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787946J6
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4. Profa. Dra. Luciane Maria Pezzato 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Módulo 1º termo: Saúde, concepção e práticas I; Módulo 2º termo: Saúde, 

concepção e práticas II; Módulo 3º termo: Clínica Integrada – análise de necessidades e demandas 

em saúde; Módulo 4º termo: Clínica Integrada – atuação em grupos populacionais 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Mestrado: 2 

Projetos de pesquisa: 

“Atenção básica e a produção do cuidado em rede no município de Santos.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700151A0 

 

5. Profa. Dra. Maria de Fátima Queiroz 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Natureza, cultura e sociedade; Capitalismo, trabalho e direitos; A constituição 

do humano e suas temporalidades; Subjetividades, corpo e estigma; 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto de Extensão Valorização do trabalho e da Manipulação de Pescados no Terminal Pesqueiro Público 

de Santos Este projeto pretende articular atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária 

subsidiando as ações do campus Baixada Santistao. 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Iniciação Científica: 5 

Orientação de Mestrado : 2 

Projetos de pesquisa: 

“Trabalho e Saúde dos Trabalhadores Portuários de Lisboa: estudo comparativo com o Porto de Santos-

Brasil.” 

“Investigação de Acidentes e Doenças Relacionados ao Trabalho no Porto de Santos entre 2009 – 2013” 

“Vigilância em Saúde do Trabalhador: vivência compartilhada entre a SEVREST - Santos-SP e a UNIFESP” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799060H6 

6. . Profa. Dra. Maria Graciela Gonzalez Perez de Morell 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Módulo 1º termo: Saúde, concepção e práticas I; Módulo 2º termo: Saúde, 

concepção e práticas II; Módulo 3º termo: Clínica Integrada – análise de necessidades e demandas 

em saúde; Módulo 4º termo: Clínica Integrada – atuação em grupos populacionais 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto “População em Situação de Rua: Indicadores e Políticas Públicas no Município de Santos.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700151A0
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ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Projetos de pesquisa: 

“As Metrópoles e o Direito à Cidade: Plataforma de Conhecimento, Inovação e Ação para o 

Desenvolvimento Urbano. Observatório das Metrópoles, Núcleo Baixada Santista.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785251J5 

 

7. Profa. Dra. Rosilda Mendes 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Módulo 1º termo: Saúde, concepção e práticas I; Módulo 2º termo: Saúde, 

concepção e práticas II; Módulo 3º termo: Clínica Integrada – análise de necessidades e demandas 

em saúde; Módulo 4º termo: Clínica Integrada – atuação em grupos populacionais. 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Projeto “Universidade Aberta à Terceira Idade.” 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Mestrado: 4 

Projetos de pesquisa: 

“Atenção básica e a produção do cuidado em rede no município de Santos.” 

“Avaliação do Projeto Academia da Saúde- Faculdade de Saúde Pública- USP/ Secretaria Estadual 

de Saúde de São Paulo.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761956H7 

8. Profa. Dra. Virginia Junqueira 

ATIVIDADES DE GRADUAÇÃO: 

Módulos ministrados: Módulo 2º termo: Saúde, concepção e práticas II; Módulo 3º termo: Clínica 

integrada: análise de demandas e necessidades em saúde; Módulo 5º termo: Clínica Integrada – 

produção do cuidado; Módulo 6º termo: Clínica Integrada – produção do cuidado 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso: 1 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

Ciclo de Encontros “O cuidado e a formação em serviço: tecendo redes” 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Orientações de Mestrado: 2 

Orientações de Doutorado: 4 

Projetos de pesquisa: 

“Atenção básica e a produção do cuidado em rede no município de Santos.” 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777368U0 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785251J5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761956H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777368U0
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2. Corpo Técnico Administrativo em Educação : 

Nome: Roberta de Araújo Costa Folha 

Cargo: Fisioterapeuta 

Titulação: Mestre em Cirurgia Plástica pela Universidade Federal de São Paulo (2013 

Tempo de exercício da função: 2 anos. 
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VII – SUPORTE PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO  

Em 2010, o Campus Baixada Santista contava com uma área total de 6.690,72 m2, 

distribuída entre as Unidades I (Ana Costa, 95), II (Ponta da Praia) e III (Ana Costa, 178). Essa 

área já apresentava insuficiências para o desenvolvimento das diversas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão previstas no projeto Político Pedagógico do Campus, ancorado em 

princípios da educação interprofissional e interdisciplinar. 

Em 2012 é inaugurada a unidade Silva Jardim que conta com 17.000m2 e, em 

conjunto com as Unidades I e III (Ana Costa 95 e 178), passou a compor o campus em área 

total de 20.920,72m2. 

O campus Baixada Santista funciona hoje distribuído em quatro unidades na cidade de 

Santos. A curto prazo desenvolverá suas atividades em cinco unidades. Na tabela a seguir estão 

exibidas as edificações e terrenos disponibilizados para o campus até o ano de 2015. 

Tabela 3 – Descrição das Edificações atuais do campus Baixada Santista (Fonte: PDI 2011/2015) 

Edificações Local 
Área 

Construída 
Área Terreno Situação 2015 

Edifício Central 
Rua Silva Jardim, 

136/V. Mathias 
18.621 5.112 

Imóvel próprio 

construido 

Unidade I 
Av. D. Ana Costa, 

95/V. Mathias 
2.777 740 

Convencionado 

PMS 

Unidade II 

Av. Alm.Saldanha 

da Gama,89/Ponta 

da Praia 

 

2.700 2.000 Alugado 

Unidade III 
Av. D. Ana Costa, 

178/Vila Belmiro 
1.143 1.047 Alugado 

Unidade Epitácio 

Pessoa 

R. Epitácio 

Pessoa, 741/Ponta 

da Praia 

326 3.395 
Imóvel cedido 

SPU 

Unidade Carvalho 

de Mendonça 

R. Carvalho de 

Mendonça, 144 
5.231 1.046 

Imóvel próprio 

adquirido com 

recursos do MEC 

Unidade Silva 

Jardim 133 

R. Silva Jardim 

133/V. Mathias 
 5.080 

Licitação de 

projeto executivo 

Unidade Docas 
R. Campos Melo, 

130/V. Mathias 
 5.035 

Licitação de 

projeto executivo 

Unidade Maria 

Máximo 

R. Maria Máximo, 

168/Ponta da Praia 
993 20.682 

Terreno cedido 

pela SPU 

Unidade Pedro 

Lessa 

Av. Pedro Lessa, 

1680/Ponta da 

Praia 

 867 
Terreno cedido 

pela SPU 

Unidade Maria 

Mário Covas 

R. Rep. Do 

Equador, s/n. 

Ponta da Praia 

 965 
Terreno cedido 

SPU 
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A Unidade I abriga hoje os Programas de Pós Graduação Stricto Sensu: Programa de 

Pós Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde Programa de Pós Graduação Ensino em 

Ciências da Saúde - Modalidade Profissional; e os Programas de Residências Multiprofissionais 

em Saúde. Atende, também e especialmente, demandas de sala de aula dos cursos de graduação 

e laboratórios de graduação (cursos de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional) e 

de pesquisa. Nesta unidade tem-se, ainda, Laboratório de Informática, Sala Coletiva de 

Docentes e um anfiteatro. 

A Unidade II do campus Baixada Santista da UNIFESP abrange, privilegiadamente, as 

atividades vinculadas à área de Ciências do Mar, envolvendo o Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia do Mar, a Secretaria de Graduação para atender as demandas desse curso, 

a Biblioteca e o Departamento de Ciências do Mar. Desenvolvem-se, também, atividades 

relativas ao Curso de Educação Física. Tem-se, também, um anfiteatro com capacidade para 

100 pessoas. 

A Unidade III concentra a Diretoria Administrativa e as Divisões de Gestão de 

Materiais, Setor de Protocolo e Controladoria. Também estão inseridos nesta unidade, o 

Serviço Escola de Psicologia, o projeto CECANE e quatro laboratórios de pesquisa. 

No Edifício Central, inaugurado em 2012, encontram-se: Direção do campus, 

Secretaria Universitária, Biblioteca, Laboratórios de Graduação e de Pesquisa, Setor de 

Comunicação; Núcleo de Apoio Estudantil (NAE), sala de vídeo conferência, sala de defesa de 

dissertações e teses, laboratórios de informática, departamentos, Coordenações de Curso, 

Comissão de Estágio, Câmara de Extensão, Departamento de Tecnologia da Informação, Setor 

de Recursos Humanos, as Divisões Administrativas de Serviços e Infraestrutura, Salas/espaços 

docentes e 21 Salas de Aula. Em nossa unidade própria concentram-se as aulas dos cursos de 

graduação da saúde e neste ano, abriga, também, os Cursos de Engenharia de Petróleo e 

Engenharia Ambiental. 

As atividades do curso de fisioterapia ocorrem no Edifício Central e na Unidade I: 
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1. Salas de aula: 

O campus Baixada Santista dispõe de 32 salas de aula distribuídas em três das 

unidades, sendo 21 salas no Edifício Central, 4 salas na Unidade I e 7 salas na Unidade II. O 

curso de fisioterapia utiliza as salas de aula no Edifício Central e na Unidade I. Tais espaços são 

usados para as atividades teóricas e teórico-práticas do curso de fisioterapia. 

 

2. Laboratórios: 

Os laboratórios de graduação do campus Baixada Santista totalizam 29 espaços, 

distribuídos nas quatro unidades da seguinte forma: 12 laboratórios no Edifício Central, 10 

laboratórios na Unidade I, cinco laboratórios na Unidade II e dois laboratórios na Unidade III. 

A maioria dos laboratórios de suporte ao curso de fisioterapia está situada no Edifício 

Central, porém dois laboratórios de ensino ainda funcionam na Unidade I. 

Esses laboratórios na unidade I serão remanejados para o novo prédio a ser construído 

na R Silva Jardim 133 juntamente com outros laboratórios do curso de fisioterapia ainda não 

contemplados. Tais espaços constituirão juntos com o edifico a ser construído no espaço do 

antigo Colégio Docas e o atual Edifício Central, o Complexo Saúde e Sociedade, com previsão 

de início de obras no fim de 2016. 

 

2.1. Laboratório de Anatomia Humana:  

Docente responsável: Dra. Isabel Cristina Céspedes 

O espaço é destinado às aulas práticas de Anatomia e é equipado com duas lousas para 

instruções gerais das aulas, mesas de inox para os grupos de estudo dos alunos, armários 

contendo equipamentos gerais de auxílio às aulas e ainda vitrines com modelos artificiais dos 

diversos sistemas do organismo.  
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O referido laboratório conta com um espaço destinado ao estoque e conservação das 

peças anatômicas com cubas de alvenaria azulejadas contendo glicerina para a conservação dos 

cadáveres e ainda prateleiras contendo pequenas cubas para a conservação de pequenos órgãos. 

Há um acervo de 25 exemplares de atlas de Anatomia Humana de três diferentes 

autores à disposição dos alunos para consulta no laboratório. 

 

2.2. Laboratório de Microscopia  

Docente responsável: Dr. Odair Aguiar Júnior 

O referido laboratório conta com um espaço destinado ao estudo microscópico de 

tecidos dos variados órgãos e sistemas do organismo e ainda à realização de experimentos 

diversos durante as aulas práticas. 

Para tal, o mesmo conta com três bancadas “em T” as quais abrigam 35 microscópios 

de luz binoculares para estudo do acervo de lâminas histológicas do laboratório, uma lousa para 

instruções gerais das aulas e ainda pias de inox laterais e chuveiro de emergência. O ambiente é 

climatizado com ar condicionado. 

O acervo didático possui 50 conjuntos de diferentes lâminas tecidos para estudo 

histológico e ainda 09 para estudo patológico. Através de um sistema de aquisição de imagens, 

observações dos professores durante as aulas podem ser feitas através da projeção do que está 

sendo visto ao microscópio em uma tela de computador e daí para um telão, de forma a facilitar 

a compreensão dos alunos. 

 

2.3. Laboratório de Exercícios Terapêuticos/Biomecânica: 

Docente responsável: Prof. Dra. Maria Stella Peccin da Silva  

Este laboratório é destinado ao desenvolvimento de atividades relacionadas a teoria e 

prática dos módulos específicos do curso. Permite aos alunos a vivência e o estudo das técnicas 

fisioterapêuticas, desde observações de atendimentos, até a realização de práticas 

supervisionadas.  

É composto por um amplo espaço, onde estão dispostos equipamentos para aulas 

práticas, além de carteiras e recursos de multimídia, o que permite também a realização de 

aulas teóricas. Além disso, este laboratório possui 2 salas individuais destinadas a docentes do 
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curso de Fisioterapia. Este laboratório, alem de ser destinado as aulas de graduação, também é 

cenário para o desenvolvimento de projetos de extensão e projetos de trabalho de conclusão de 

curso e iniciação cientifica, desenvolvidos pelos alunos do curso de Fisioterapia com orientação 

dos docentes responsáveis.  

 

2.4. Laboratórios de Recursos Manuais e Físicos em Fisioterapia 

Docente responsável: Profa. Dra. Ana Claudia Muniz Renno. 

Este laboratório é destinado ao desenvolvimento de atividades práticas relacionadas ao 

estudo e treinamento das habilidades requeridas para a aplicação das técnicas manuais e físicas 

em fisioterapia. O laboratório conta com macas, biombos e aparelhos de eletrotermofototerapia 

para a realização de práticas supervisionadas.   

 

2.5. Laboratório de Estudo do Movimento Humano:  

Docente responsável: Prof. Dr. Victor Dourado Zuniga.  

Este laboratório também é destinado a aulas teóricas e práticas. O mesmo conta com 

macas, equipamentos para avaliação cardio-respiratória, equipamentos de imagem como 

filmadoras para avaliações posturais e marcha e eletromiografo. 

 

3. Salas docentes: 

O campus Baixada Santista dispõe de 76 salas docentes, sendo que duas delas são 

salas coletivas. As salas são distribuídas entre as unidades da seguinte forma: 63 no Edifício 

Central, uma na Unidade I e 12 na Unidade II. 

 

4. Salas de coordenadores e chefias de departamentos: 

As salas para coordenações e chefias de departamentos do campus Baixada Santista 

estão dispostas entre as unidades da seguinte forma: nove no Edifício Central, três na Unidade I 

e uma na Unidade II, totalizando 13 salas. 

 

 

 



 

86 

 

5. Recursos de informática: 

O campus Baixada Santista dispõe dos seguintes recursos de informática: 

o Computadores no laboratório de informática: 137 (sendo 75 no Edifício Central, 

12 na Unidade I e 50 na Unidade II); 

 Computadores na biblioteca: 15 (sendo 14 no Edifício Central e um na Unidade 

II). 

A relação de equipamentos por aluno é de 11,5. 

Ainda temos a disposição os seguintes recursos tecnológicos e audiovisuais: 

 Projetores: 42 (25 no Edifício Central, seis na Unidade I e 11 na Unidade II); 

 Equipamento de som: três (um em cada unidade: Unidades I, II e Edifício 

Central); 

 Equipamento de som ambiente: todas as salas de aulas e os dois anfiteatros 

possuem recursos de som ambiente. 

 

6. Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a 

portadores de necessidades especiais (Decreto nº 5.296/04 e Decreto nº 5.773/06): 

a) O Edifício Central dispõe dos seguintes recursos de acessibilidade: 

 Rampa de acesso para cadeirantes do nível da rua para o térreo do edifício; 

 Piso tátil em todos os pavimentos (do térreo ao terceiro andar); 

 Portas dos sanitários e de algumas salas com identificação em braile; 

 Elevador para atender pessoas portadoras de necessidades especiais, que atende 

do estacionamento no subsolo ao terceiro pavimento e uma plataforma, destinada 

a cadeirantes, que atende do térreo ao primeiro pavimento; 

 O térreo e o primeiro pavimento dispõem de sanitários masculino e feminino 

acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com 

mobilidade reduzida; 

 No segundo pavimento estes banheiros acessíveis são disponibilizados no bloco 

A e no bloco B e no terceiro pavimento os vasos sanitários para deficientes 

encontram-se dentro dos banheiros coletivos; 
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 O estacionamento possui vagas destinadas a pessoas com necessidades especiais 

e idosas conforme exigência da legislação vigente. 

 

b) A Unidade I dispõe de acesso em nível, pois sua entrada está nivelada com a rua, 

elevador para transporte de pessoas do térreo ao quinto pavimento e no piso térreo possui um 

banheiro unissex acessível para pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

7. Biblioteca (Edifício Central): 

A Biblioteca no Edifício Central conta com os seguintes espaços físicos: 

 Área de Leitura Individual: sala composta de mesas, cadeiras e ventiladores. 

 Balcão de atendimento aos usuários: equipados com três computadores sendo 

dois deles com câmeras fotográficas. 

 Área de leitura principal, composta de seis mesas com quatro assentos e nove 

mesas com dois assentos cada. 

 Acervo de acesso aberto, composto de: 126 estantes posicionadas do centro da 

biblioteca para a janela; duas estantes para DVDs, CDs; dois revisteiros dispostos 

no corredor lateral. 

 Duas salas de estudo em grupo com lousa, mesa e cadeiras para seis ou mais 

usuários. 

 Seção de Informática & Pesquisa, com cerca de 14 computadores para pesquisa 

na Internet, sendo dois deles exclusivos para pesquisa do acervo das bibliotecas e 

dois com acesso preferencial para leitura por pessoas com baixa visão, por 

possuírem software a eles direcionado. 

Em relação ao acervo disponibiliza aos alunos um acervo de 8045 exemplares, sendo 

que destes, 2818 são específicos à fisioterapia, com mais de 365 títulos.  

O curso de Fisioterapia conta ainda, com toda a infraestrutura de acesso à informação 

da UNIFESP, visto que nossa biblioteca está interligada à biblioteca central da universidade 

situada no Campus São Paulo. Além disso, conta-se com uma rede informatizada, que 

possibilita o acesso on line às diferentes bases/bancos de dados nacionais e internacionais. 
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8. Núcleo de apoio ao estudante (NAE): 

Buscando compreender os desafios que se apresentam para a Universidade nos dias 

atuais, a UNIFESP - Campus Baixada Santista propõe o desenvolvimento de ações que se 

voltem para um ensino profissional inovador, que vise compreender as demandas impostas pela 

realidade da sociedade atual em constante transformação. Nesse contexto, foi criado no 

primeiro semestre de 2006, o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), com o propósito de 

constituir-se como um espaço de acolhida ao estudante durante o período em que o mesmo 

realiza o curso, a contar do seu ingresso. 

O NAE é um setor responsável por executar as políticas estabelecidas pela Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis, contribuindo com as questões de permanência estudantil. A 

equipe é composta por profissionais de diversas áreas de conhecimento (psicólogo, assistente 

social, médico, enfermeira, pedagoga) trabalham coletivamente. Atualmente a maioria dos 

atendimentos ocorrem por áreas específicas, mas sempre que possível ocorrem reuniões para 

discussão de casos e para fornecer os melhores direcionamentos a contribuir com a 

permanência estudantil. 

Como objetivo principal o NAE tem a contribuição para a implementação de uma 

política de assistência aos estudantes, voltada para o acolhimento e para as ações que 

favoreçam a permanência dos mesmos na vida acadêmica, assim como a conclusão no curso 

escolhido, tendo em vista uma formação humana e profissional em condições de compreender e 

atuar numa sociedade em constante transformação. 

Ainda é importante destacar outros objetivos do NAE: 

• Proporcionar o acesso dos estudantes às políticas de assistência estudantil, 

através do auxílio-permanência, a partir de avaliação sócio-econômica; 

• Analisar as demandas discentes e sistematizá-las a partir da política de 

assistência estudantil e da política interna da UNIFESP; 

• Acolher os alunos ingressantes pelo vestibular ou por transferências viabilizando 

a sua integração no espaço acadêmico; 

• Desenvolver estratégias individuais e/ou coletivas que favoreçam o 

desenvolvimento psicológico, físico, acadêmico e social dos discentes; 
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• Desenvolver ações que favoreçam a formação acadêmica interprofissional em 

consonância com a política pedagógica do campus; 

• Executar, acompanhar, problematizar e avaliar os programas de suporte sócio-

econômico; 

• Desenvolver um programa de acompanhamento de egressos; 

• Promover a saúde e a qualidade de vida dos estudantes do campus, a partir de 

ações preventivas e consultas clínicas. 

 

9. Secretaria de graduação (SEGRAD): 

Os alunos do curso de fisioterapia contam com a secretaria de graduação que oferece 

todo o suporte administrativo de funcionamento do curso em relação à matrícula e rematrícula, 

acesso à matriz curricular do curso, entrega de atestados médicos, carteira de passe e outras 

informações relevantes ao dia a dia do aluno. A mesma está situada no Edifício Central e em 

conexão constante à Pró-reitoria de graduação. 
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ANEXO I – Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia 

 

Regulamento das Atividades do Trabalho de Conclusão de Curso  

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

Artigo 1º. É finalidade do presente Regulamento normatizar as atividades de elaboração do 

Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Fisioterapia, da Universidade Federal de São Paulo 

– Campus Baixada Santista. 

Parágrafo 1º. É obrigatória a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, como parte das 

atividades curriculares do Curso de Fisioterapia.  

Parágrafo 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso será proposto e desenvolvido de modo a 

referendar, aprofundar, enriquecer, recriar ou avançar a cultura acadêmica que está representada 

no currículo de formação do profissional de Fisioterapia.  

 

Artigo 2º. Para se contemplar a ampla gama de conhecimentos fisioterapêuticos que fazem 

parte do currículo do Curso, o Trabalho de Conclusão do Curso de Fisioterapia poderá versar 

sobre temas e práticas diversificados, acadêmica e profissionalmente relevantes, a juízo dos 

Orientadores, do Docente Responsável pelo Módulo de TCC e da Comissão de Curso.  

 

CAPÍTULO II 

Dos Objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso 

Artigo 3º. As atividades relacionadas ao Trabalho de Conclusão de Curso serão desenvolvidas 

sob a orientação ampla e com o objetivo de contribuir para diferenciar a formação teórico-

prática dos alunos do Curso de Fisioterapia, comprometendo-se com o avanço na formação de 

profissionais da área e no desenvolvimento científico da profissão.  

 

Artigo 4º. São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso: 

- Proporcionar ao aluno a oportunidade de desenvolver um trabalho de natureza acadêmico-

profissional, que possa traduzir a articulação dos conhecimentos fisioterapêuticos aprendidos na 

seqüência curricular, seja sob a forma da sistematização de conhecimentos, seja sob a de 
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problematização e encaminhamento de soluções para temas e questões relevantes à profissão, 

tanto do prisma acadêmico como social.  

- Aprimorar o processo de formação dos alunos contribuindo para o desenvolvimento de 

competências pessoais e para a formação permanente.  

 

CAPÍTULO III 

Do Trabalho de Conclusão de Curso 

Artigo 5º. A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso será norteada pelo disposto no 

capítulo XIII deste regulamento.   

 

Artigo 6º. A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso se dará conforme descrito nos 

capítulos VIII e IX deste regulamento.  

 

Artigo 7º. O Trabalho deverá ser desenvolvido individualmente, sob a forma de uma 

monografia.  

Parágrafo único. Para os fins deste Regulamento, entenda- se por:  

- Monografia: um trabalho acadêmico individual por meio do qual o aluno demonstre domínio 

em, ao menos, uma das seguintes competências:  

- organização de conhecimentos fisioterapêuticos em torno de um eixo temático relevante;  

- sistematização de idéias ou de problemas atinentes a aspectos teóricos e práticos da profissão;  

- aprofundamento técnico-acadêmico de determinado tema ou questão;  

- análise e discussão de questões conflitantes que caracterizam a teoria e a prática em 

Fisioterapia.  

 

Artigo 8º. Os projetos de monografias serão submetidos à apreciação e aprovação do docente 

responsável pelo módulo de TCC e da Comissão Curricular do Curso de Fisioterapia, que se 

pronunciarão sobre adequação formal e mérito acadêmico.  

Parágrafo 1º. Todo Trabalho de Conclusão de Curso será proposto sob a orientação de 

professores do Campus Baixada Santista, e deverá versar sobre temas, questões e problemas 

abordados no Curso, ou que tenham relevância acadêmica e social na formação em Fisioterapia. 
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 Parágrafo 2º. Na proposição e no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de os 

professores orientadores poderão contar com a assessoria do docente responsável pelo módulo 

de TCC e da Comissão de Curso de Fisioterapia.  

 

Artigo 9º. A versão final das monografias será avaliada por uma Comissão Examinadora 

nomeada pela Comissão de Curso de Fisioterapia.  

 

CAPÍTULO IV 

Dos professores orientadores 

Artigo 10º. Poderão ser orientadores de Trabalho de Conclusão do Curso somente docentes do 

Campus Baixada Santista da UNIFESP.  

Parágrafo 1º. A orientação por docentes de outros cursos e demais eixos poderá ou não contar 

com a co-orientação de professores do eixo específico do curso de Fisioterapia.  

Parágrafo 2º. Docentes e profissionais de outros campi e instituições poderão ser co-

orientadores, a juízo do docente orientador do respectivo TCC e da Comissão de Curso de 

Fisioterapia.  

Parágrafo 3º. Todos os docentes do eixo específico do curso de Fisioterapia deverão estar 

disponíveis para exercer o papel de orientador, e cada orientador assumirá, no máximo, a 

orientação de 05 Trabalhos.  

 

Artigo 11º. São atribuições do professor orientador: 

a) Assessorar os alunos na proposição do TCC em conformidade com as normas deste 

Regulamento.  

b) Desenvolver as atividades de orientação relacionadas aos Trabalhos de Conclusão de Curso.  

c) Favorecer a divulgação dos Trabalhos de Conclusão de Curso sob sua orientação promovendo 

oportunidades de acesso a alunos e professores em geral.  

 

CAPÍTULO V 

Dos alunos Orientandos 

Artigo 11º. Poderá matricular-se para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso o aluno 
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do Curso de Fisioterapia que: 

 Já tenha sido aprovado no módulo de Metodologia Científica.  

 Tenha sido aprovado em 75% dos módulos do curso de Fisioterapia. 

 

Artigo 12º. São atribuições do aluno orientando:  

1) Desenvolver as atividades acadêmicas que são inerentes ao TCC. 

2) Contribuir para a divulgação de seu Trabalho de Conclusão de Curso junto aos alunos e 

professores do Curso, promovendo oportunidades de conhecimento tanto do desenvolvimento 

como dos resultados.  

3) Relatar ao professor orientador as atividades acadêmicas cumpridas, conforme 

cronograma acordado com o mesmo, e que integrarão o texto final do Trabalho.  

 

CAPITULO VI 

Do docente responsável pelo Módulo de Trabalho de Conclusão de Curso 

Artigo 13
o
. O docente responsável pelo módulo de Trabalhos de Conclusão de Curso será 

escolhido dentre os docentes do curso de Fisioterapia, segundo as normas da Comissão 

Curricular do Curso de Fisioterapia.  

 

Artigo 14
o
. São atribuições do docente responsável pelo módulo de TCC:  

1. Atuar como elo de ligação entre a Comissão de Curso e os orientadores dos Trabalhos.  

2. Subsidiar acadêmico-cientificamente os orientadores no desenvolvimento do TCC.  

3. Organizar a logística de apresentação dos TCCs. 

4. Documentar os conceitos finais no sistema de pasta verde da UNIFESP.  

 

CAPÍTULO VII 

Da Comissão de Curso de Fisioterapia 

Artigo 15
o
.  São atribuições da Comissão de Curso em face dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso: 

1. Assessorar a proposição e o desenvolvimento do TCC.  

2. Apreciar os Trabalhos pronunciando-se quanto ao mérito acadêmico e à adequação formal, 
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tomando em consideração: 

- Os requisitos acadêmicos do orientador; 

- A natureza e o compromisso dos temas, questões e problemas propostos para estudo. 

- Os requisitos acadêmicos dos alunos orientandos.  

3. Constituir Comissões Examinadoras para a avaliação final dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso, que podem ser sugeridas pelo docente orientador.  

4. Organizar eventos voltados para a divulgação dos Trabalhos de Conclusão de Curso.  

 

Artigo 16
o
. A Comissão de Curso poderá criar mecanismos para o acompanhamento do 

desenvolvimento dos Trabalhos de Conclusão de Curso.  

 

CAPÍTULO VIII 

Do Projeto de Monografia: Módulo TCC I 

Artigo 17º - O módulo de TCC I será oferecido no 6º termo do curso de Fisioterapia.  

 

Artigo 18º - O aluno deve inicialmente elaborar seu projeto de monografia de acordo com este 

regulamento e com as orientações do seu professor orientador, para que este seja encaminhado 

à comissão de ética é pesquisa (CEP) da UNIFESP 

Parágrafo Único: A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios estabelecidos pelas 

normas da ABNT. 

 

Artigo 19º - O Projeto de Monografia deve obedecer ao seguinte roteiro: 

 Título do Projeto; 

 Delimitação do tema e do problema; 

 Apresentação das hipóteses; 

 Explicitação do quadro teórico; 

 Indicação dos procedimentos metodológicos e técnicos; 

 Relevância do projeto proposto; 

 Cronograma de desenvolvimento; 

 Referências bibliográficas básicas. 



 

95 

 

 

Artigo 20º - A avaliação do projeto de monografia (Módulo TCC I) se dará pela análise do 

projeto de pesquisa elaborado pelo aluno e entregue no prazo estipulado pelo docente 

responsável pelo referido módulo.  

Parágrafo Único: O conceito final do módulo será a média entre as notas do orientador e do 

docente responsável. 

 

CAPÍTULO IX 

Da Monografia 

Artigo 21º - O módulo de TCC II será oferecido no 8º termo do curso de Fisioterapia. 

 

Artigo 22º - A monografia, expressão formal escrita do relatório final do trabalho de Conclusão 

de curso, deve ser elaborada considerando-se os critérios técnicos estabelecidos pelas normas 

da ABNT, no que forem aplicáveis.  

Parágrafo 1º - O trabalho de Monografia deve ser encadernado, possuindo no máximo 30 

páginas, incluindo referências bibliográficas e anexo.  

Parágrafo 2º - Monografias que extrapolem o limite de tamanho são consideradas excepcionais 

e devem, para apresentação, possuir a aprovação do docente responsável pelos TCCs.  

 

Artigo 23
o
 – Compete a Comissão de Curso estabelecer as normas de apresentação dos 

trabalhos. 

 

Artigo 24º - A avaliação da monografia (Módulo TCC II) se dará pela análise do material 

escrito e da apresentação oral pelo aluno.  

Parágrafo Único: O conceito final do módulo será a média entre as notas dos membros da 

banca examinadora.  

 

CAPÍTULO X 

Da Banca Examinadora do TCC II 

Artigo 25º - A Monografia final será apresentada pública e oralmente pelo aluno, perante banca 
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examinadora composta pelo professor orientador, que a preside, e por outros dois membros, 

indicados pelo orientador e aprovados pela Comissão de Curso. 

Parágrafo 1º – Para os professores externos convidados a participar como membro da Banca 

Examinadora ficará a cargo próprio assumir as despesas de transporte e estadia se for 

necessário, sendo a instituição isenta de responsabilidade no que se refere a este item.  

Parágrafo 2º – Quando da designação da banca examinadora, também deve ser indicado um 

membro suplente, encarregado de substituir qualquer dos titulares em caso de impedimento. 

CAPÍTULO XI 

Da Apresentação Pública da Monografia 

Artigo 26º - As sessões de apresentação de Monografias são públicas. 

Parágrafo Único – Não é permitido aos membros das bancas examinadoras tornarem públicos 

os conteúdos das Monografias antes de sua apresentação. 

Artigo 27º - O docente responsável pelo módulo de TCC II deverá elaborar calendário anual, 

fixando prazos para a entrega das monografias, designação das bancas examinadoras e 

realização das apresentações. 

 

Artigo 28º - Ao término da data limite para a entrega das cópias das monografias, o Docente 

Responsável pelo Módulo de TCC II deverá divulgar a composição das bancas examinadoras, 

os horários e as salas destinadas às suas apresentações. 

 

Artigo 29º - O aluno terá até 10 minutos para apresentação inicial de seu trabalho, cada 

componente da banca examinadora tem 05 minutos para suas considerações e perguntas, e o 

aluno tem mais 10 minutos para respostas às argüições feitas. 

 

Artigo 30º - A atribuição das notas se dá após o encerramento da etapa de argüição final, 

obedecendo ao sistema de notas individuais por examinador, levando em consideração o texto 

escrito, a exposição oral e a argüição da banca examinadora. 

Parágrafo único – Para aprovação, o aluno deve obter média igual ou superior a 7,0 (sete) 

 

Artigo 31
o
 – A banca examinadora, por maioria, pode sugerir ao aluno que reformule aspectos 
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de sua monografia. 

Parágrafo 1º – O prazo para entrega da monografia reformulada é de no máximo trinta dias. 

Parágrafo 2º – Quando as cópias das monografias forem entregues, já com as alterações 

realizadas, os membros da banca examinadora deverão verificar as alterações e elaborar o 

parecer final. 

 

Artigo 32º - A avaliação final, assinada por todos os membros da banca examinadora, deve ser 

registrada no livro de atas respectivo. 

 

CAPÍTULO XII 

Da Entrega da Versão Definitiva da Monografia 

Artigo 33
o
 – A aprovação da versão definitiva da Monografia é requisito para a conclusão do 

curso. 
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ANEXO II – Normas específicas para Atividades Complementares de Graduação do 

Curso de Fisioterapia 

 

A Comissão do Curso de Graduação em Fisioterapia (CCGFt), no uso de suas atribuições e 

atendendo às orientações do Parecer nº  CNE/CES nº 4 de 06 de abril de 2009 resolve: 

I - Para integralização curricular, os alunos deverão totalizar 240 horas em Atividades 

Complementares de Graduação (ACG); 

II - Para ter suas atividades registradas como Atividades Complementares de Graduação 

(ACG), conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Fisioterapia, o(a) 

aluno(a) deverá: 

Integralizar a equivalência de 240 horas realizadas ao longo do Curso. 

O aluno deverá encaminhar à secretaria de curso, o conjunto de comprovantes comprobatórios e 

solicitação para abertura de processo de  validação e inclusão das atividades complementares 

em seu histórico escolar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do semestre e 

de 60 (sessenta) dias no último semestre do curso. 

Para o aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante em ACG de estudos e 

práticas supervisionadas ou independentes, estabelece-se a seguinte equivalência: 

 

Atividades Complementares de Graduação 

(categorias) 

% 

CHT 

até 

Numero 

máximo de 

horas 

Bolsista remunerado ou voluntário de monitoria 

acadêmica da UNIFESP com o devido registro na 

PROGRAD. 

33% Até 80h 

Bolsista remunerado ou voluntário de iniciação científica 

universitária da UNIFESP com o devido registro na 

PROGRAD. 

33% Até 80 h 

Bolsista remunerado ou voluntário de extensão 

universitária da UNIFESP com o devido registro na 

PROEXT 

33% Até 80 h 
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Bolsista remunerado ou voluntário do Programa de 

Educação Tutorial (PET), no âmbito da UNIFESP. 
33% Até 80 h 

Participação em Grupos de Estudos e Núcleos de 

Pesquisa organizados por Docentes da UNIFESP, com 

freqüência e aproveitamento comprovados. 

33% Até 80 h 

Participação em comissão organizadora de eventos 

científicos, de extensão, esportivos e/ou culturais. 
33% Até 80 h 

Participação em cursos, eventos esportivos e culturais, 

com freqüência e aproveitamento comprovados. 
33% 

Até 80 h 

Considerar 

carga horária 

do 

certificado 

ou na 

ausência 

dessa 

informação, 

considerar o 

local de 

realização: 

Local: até 16 

h (8% CHT) 

Nacional até 

32 h 

(16%CHT) 

Internacional 

até 66h 

(33% CHT) 
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Participação em congressos, simpósios e afins 

(encontros, jornadas, semanas acadêmicas, campanhas, 

defesas de dissertações e teses e fóruns), sem apresentação 

de trabalhos, com freqüência e aproveitamento 

comprovados. 

33% Até 80 h 

Apresentação de trabalhos em eventos de natureza 

acadêmica (não cumulativos aos créditos computados nos 

itens a, b, c, d, quando se tratar de eventos realizados no 

âmbito da UNIFESP) 

33% 

10h por 

apresentação 

Até 80 h 

Publicação de livros, capítulos de livros e em periódicos 

científicos como primeiro autor 
33% 

Para cada 

publicação: 

Autoria 

livro: 30h 

Autoria 

capítulo de 

livro ou 

artigo: 20h 

Até 80 h 

Publicação de capítulos de livros ou em periódicos 

científicos como co-autor 
33% 

Para cada 

publicação: 

15h 

Até 80 h 

Estágios supervisionados, quando excedentes ao número 

de horas mínimas exigidas para integralização curricular, 

com freqüência e aproveitamento comprovados 

33% Até 80 h 

Participação em intercâmbio acadêmico para o Brasil ou 

exterior, em Instituições conveniadas com a UNIFESP 

 

33% Até 80 h 
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Representação discente junto aos órgãos colegiados da 

UNIFESP e representação da UNIFESP, com, no mínimo, 

75% de participação efetiva 

33% Até 80 h 

Cursos e intercâmbio de idiomas, e outros cursos de 

capacitação profissional (ex: informática, cursos de 

extensão) 

33% Até 80 h 

Visitas técnicas não programadas na grade curricular 33% 

Cada visita: 

10 horas 

Até 80 h 

III – O número total de horas de ACG e a carga horária discriminada por categoria (a a p), 

concedidas pela Comissão de Curso, constarão no Histórico Escolar. 

IV - Os casos não previstos nesta resolução serão avaliados pela CCGFt. 

V- Para a validação e comprovação das horas de atividade complementar: A atribuição das 

horas das atividades complementares no semestre ocorrerá mediante Solicitação de 

Reconhecimento das Atividades Complementares (Anexo I) e entrega dos documentos 

comprobatórios, como descrito abaixo: 

Cópia de certificados emitidos por organizações promotoras de atividades, cursos e eventos, etc 

sejam eles da UNIFESP (pesquisa, extensão ou monitoria) sejam de outras organizações, em 

papel timbrado da Instituição ou órgão promotor, com assinatura do responsável e respectiva 

carga horária do evento e, quando pertinente, nome do professor. 

Relatórios validados por professores de módulos e eixos (modelo em Anexo II); 

Declarações e documentos emitidos por grupos de pesquisa; organizações universitárias e 

profissionais; cópias de trabalhos publicados.   

CCGFt/UNIFESP-CBS, Santos-SP, 10 de agosto de 2009. 
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SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

(ACG) 

Nome: Curso: 

Matrícula: Termo Data: 

 

Categoria Título da atividade Instituição Período/CH 
Horas 

solicitadas 

Horas 

concedidas 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Pedido de reconhecimento de atividades complementares deferido integralmente.  

Pedido de reconhecimento de atividades complementares indeferido.  

Pedido de reconhecimento de atividades complementares deferido parcialmente. 

__________Total de horas validadas 

Observações: 

 

 

 

Data ___/___/_____          _______________________ 

                                                Assinatura do requerente  
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 Data ___/___/_____                     _______________________  

                                                 Assinatura Prof. Coordenador AC 

Roteiro de Atividades Complementares proposta por docentes nos módulos ou eixos 

Módulo/Eixo:________________________________________________ termo______ 

Professor Responsável:__________________________________________________ 

Nome do aluno:________________________________________ nº matricula_______ 

 

Atividade: (filme, livro, peça teatral, show, evento da categoria profissional/acadêmica, 

etc.)___________________________________________________________________ 

Data que foi realizada:___________________________________________________ 

Relato descritivo analítico da atividade:______________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Breve reflexão sobre o significado da atividade para seu processo de formação profissional e a 

relação com o módulo proponente:____________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________               ___________________________ 

Ass. Estudante                            Ass. Professor (a) 

 

_________________________________________ 

Ass. Coordenador Atividades Complementar 

 

Carga horária validada: __________ 



 

104 

 

ANEXO III – Regulamento do Estágio Supervisionado Profissionalizante 

 

Capítulo I 

Do Estágio Supervisionado Profissionalizante: Finalidades e Objetivos 

Artigo 1
º
 - O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades relacionadas 

ao Estágio Supervisionado Profissionalizante do Curso de Graduação em Fisioterapia, 

Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista. 

 

Artigo 2
º
 - O Estágio Supervisionado Profissionalizante, fase final do Projeto Pedagógico do 

Curso, contempla todas as áreas de atuação caracterizadas neste projeto, assegurando, desta 

forma, uma formação generalista ao profissional fisioterapeuta formado por esta Instituição de 

Ensino Superior. 

 

Artigo 3
º
 - O Estágio Supervisionado Profissionalizante desenvolve atividades que possibilitam 

o intercâmbio entre teoria e prática, por meio de técnicas de estudo de caso, apresentação de 

seminários e/ou estudos de caso referentes a temas encontrados na prática clínica, e também por 

meio de técnicas de discussões de casos em grupo. 

 

Artigo 4
º
 - Os objetivos do Estágio Supervisionado Profissionalizante são: 

1)  favorecer ao Curso de Fisioterapia um Projeto Concreto de Extensão Universitária, 

satisfazendo as reais necessidades de atendimento na Área da Saúde da comunidade de Santos e 

região, desde os níveis de promoção e prevenção, até os níveis de reabilitação e cura. 

2)  possibilitar aos alunos uma  formação teórico-prática generalista, com as seguintes áreas de 

abrangência clínica aplicadas à fisioterapia: Cardiorrespiratória, Musculoesqueletica, 

Neuromuscular, Saúde do Trabalhador e Saúde Coletiva e Saúde da Mulher.  

3)  proporcionar aos alunos o contato fiel e a iniciação na prática clínica e profissional, 

estabelecendo dessa forma, o vínculo culminante da graduação na formação do profissional 

fisioterapeuta. 

4)  favorecer aos alunos do Curso de Graduação em Fisioterapia da UNIFESP, campus 

Baixada Santista, o desenvolvimento de uma visão crítica, ampla e global de sua atuação como 
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profissional da Área da Saúde, habilitando-os para participar do desenvolvimento científico da 

profissão com a garantia de uma educação continuada e permanente por iniciativa própria. 

 

a) Capítulo II 

Da Administração Acadêmica do Estágio Supervisionado 

Artigo 5
º
 - O Estágio Supervisionado Profissionalizante tem como Órgão Deliberativo para a 

tomada de todas as decisões referentes ao mesmo à Coordenação do Estágio Supervisionado 

Profissionalizante, subordinada a Coordenação do Curso de Fisioterapia.  

 

Artigo 6
º
 - Cabe ao coordenador de curso encaminhar para a Comissão Curricular do Curso de 

Fisioterapia os assuntos pertinentes ao estágio. 

 

Artigo 7
º
 - 

 
Compete a Comissão Curricular do Curso de Fisioterapia:  

I – analisar, em grau de recurso, as questões pertinentes ao Estágio Profissionalizante; 

II – resolver os casos omissos neste regulamento e interpretar seus dispositivos; 

III – tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste regulamento; 

 IV – analisar e aprovar alterações deste regulamento. 

 

Capítulo III 

Da Coordenação do Estágio Supervisionado Profissionalizante 

Artigo 8
º
 - A Coordenação do Estágio Supervisionado Profissionalizante é exercida por 

profissional fisioterapeuta pertencente ao quadro docente do Curso.  

 

Artigo 9
º
 - À Coordenação do Estágio Supervisionado Profissionalizante compete: 

I – elaborar, anualmente, o calendário de atividades relativas ao Estágio Supervisionado 

Profissionalizante de acordo com as recomendações da Diretoria Acadêmica da Unifesp-

Campus Baixada Santista; 

 

II – convocar, sempre que necessário, reuniões com os docentes supervisores de estágio e 
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técnicos administrativos em educação - cargo fisioterapeuta, também supervisores de estágio, 

com o objetivo de avaliar seu funcionamento, atualizar e propor ações que possam melhorar sua 

dinâmica, e manter a unidade do corpo docente e discente no atendimento aos objetivos 

propostos pelo Projeto Pedagógico; 

III – atender às necessidades dos alunos regularmente matriculados no 4º ano do Curso de 

Fisioterapia quanto aos aspectos que envolvam o processo ensino-aprendizagem do estágio; 

IV – acompanhar o andamento de todas as áreas do Estágio Supervisionado Profissionalizante; 

V – manter atualizado o arquivo com todas as atividades realizadas por todas as áreas do 

Estágio Supervisionado Profissionalizante; 

VI – tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste Regulamento; 

VII – encaminhar os casos omissos deste regulamento à Coordenação de Curso. 

 

Capítulo IV 

Da Supervisão de Estágio Supervisionado Profissionalizante 

Artigo 10
º
 - A supervisão do Estágio Supervisionado Profissionalizante é realizada por 

professores fisioterapeutas pertencentes ao quadro docente do Curso de Graduação em 

Fisioterapia da UNIFESP, Campus Baixada Santista  

Parágrafo Único: “A supervisão do Estágio Supervisionado Profissionalizante optativo poderá 

ser realizada por profissionais fisioterapeutas pertencentes às instituições conveniadas à 

Unifesp e ao Curso de Fisioterapia para as finalidades propostas neste regulamento”. 

 

Artigo 11
º
 - Compete aos Supervisores do Estágio Supervisionado Profissionalizante: 

I – elaborar e acompanhar todas as atividades práticas relativas ao Estágio Supervisionado 

Profissionalizante, desde a avaliação fisioterapêutica inicial, até o tratamento efetivo e as 

reavaliações pertinentes aos casos sob sua supervisão, obvia e estritamente relacionados à sua 

área de supervisão; 

II – elaborar todas as atividades didático-pedagógicas relativas à sua área de supervisão, 

incluindo relatórios, seminários, estudos de caso e provas, quando e se for necessário; 

III – proporcionar aos alunos supervisionados conhecimentos teórico-práticos compatíveis com 
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a realidade científico-profissional de forma aprofundada e atualizada; 

IV – proporcionar aos alunos uma dinâmica de estágio compatível com a realidade profissional 

que será por eles encontrada em sua respectiva área de supervisão; 

V – reunir-se, semanalmente, com os alunos sob sua responsabilidade de supervisão, para a 

realização de seminários e estudos de caso; 

VI – zelar firmemente pela conduta ética e moral dos alunos sob sua supervisão, tendo com 

base inequívoca o Código de Ética Profissional do Fisioterapeuta; 

VII – manter rigoroso controle sobre a assiduidade e freqüência dos alunos sob sua supervisão, 

fatores fundamentais na avaliação do desempenho dos mesmos; 

VIII – encaminhar à Coordenação de Estágio, ao final de cada área de estágio, o relatório de 

todas as atividades realizadas na Área de Estágio sob sua responsabilidade, incluindo as 

avaliações realizadas no período, para cadastro na pasta verde. 

 

Artigo 12
º
 - Os supervisores de estágio devem apresentar-se para sua atividade de supervisão 

sempre vestidos com vestimenta branca completa (camisa, calça, meias e sapatos e/ou tênis). 

Parágrafo Único: “Será aceito a utilização de aventais e/ou jalecos brancos pelos supervisores 

de estágio para as atividades de supervisão e alunos se houver recomendação e/ou autorização 

do serviço onde o estágio está sendo realizado”. 

 

Capítulo V 

Dos Alunos em Fase de Realização do Estágio Supervisionado Profissionalizante 

 

Artigo 13
º
 - Podem inscrever-se no Estágio Supervisionado Profissionalizante, atividade 

proposta no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Fisioterapia da Unifesp – Campus 

Baixada Santista, os alunos regularmente inscritos no 9
0
 Termo, que refere-se ao 5º ano do 

Curso de Fisioterapia e que obedecem ao seguinte pré-requisito: 

a) não apresentar reprovações nas disciplinas aplicadas até o 8
o
 Termo do Curso de 

Fisioterapia. 

 

Artigo 14
º
 - Os alunos estagiários devem apresentar-se no local de estágio sempre bem 
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asseados e com vestimenta completa da cor branca (camisa, calça, meias, sapatos e/ou tênis) 

e/ou jaleco. 

Parágrafo Único: “Não é permitido aos alunos em fase de supervisão de estágio, a utilização 

de roupas que comprometam o desenvolvimento da relação terapeuta-paciente de forma 

coerente com os padrões éticos e morais preconizados pelo Curso de Fisioterapia desta 

Instituição de Ensino. Incluem-se nesta proibição: camisas, camisetas e/ou blusas muito 

decotadas, justas e transparente. 

 

Artigo 15
º
 - A freqüência para os alunos estagiários é obrigatória em todas as atividades 

propostas pelo supervisor como critério de avaliação. 

Parágrafo 1
º
: “São toleradas faltas por motivo de doença ou impedimento de natureza grave, 

mediante comprovante do fato (atestado), ou por motivo de liberação pelo supervisor para 

realizar outra atividade (por exemplo, pesquisa sobre determinado estudo de caso ou assuntos 

relativos ao Trabalho de Conclusão de Curso ou atividade científica). A frequência mínima do 

aluno deve ser de 85%. 

Parágrafo 2
º
: “Faltas justificadas devem ser repostas com atividades elaboradas pelo 

supervisor da respectiva área de estágio”. 

 

Parágrafo 3
º
: “Compete ao supervisor de estágio reprovar o aluno por motivo de freqüência”. 

 

Artigo 16
º
 - A assiduidade ao estágio supervisionado profissionalizante é OBRIGATÓRIA, 

não devendo ser tolerados atrasos acima de 10 minutos sem a devida justificativa e 

comunicação dos mesmos. 

Parágrafo Único: “Atrasos com freqüência e sem a devida justificativa e comunicação devem 

ser anotados no prontuário do aluno pelo supervisor. Caberá ao supervisor determinar a 

reprovação do aluno. 

 

Artigo 17
º
 - Os alunos em fase de supervisão de estágio devem participar obrigatoriamente de 

todas as atividades propostas pelos supervisores, desde as atividades teórico-práticas, avaliação 

fisioterapêutica, atendimento de pacientes e estudo de caso, até as atividades pedagógicas e de 
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avaliação. 

 

Artigo 18
º
 - A conduta dos alunos em fase de supervisão de estágio deve pautar-se 

inequivocamente no Código de Ética do Fisioterapeuta. 

 

Capítulo VI 

Da Avaliação dos Alunos em Fase de Estágio Supervisionado Profissionalizante 

Artigo 19
º
 - A Avaliação dos alunos em fase de estágio supervisionado é atividade exclusiva do 

Supervisor de Estágio e deve obedecer aos seguintes critérios: 

a)  Assiduidade e freqüência na respectiva área de atuação clínica; 

b)  Desempenho nas atividades práticas, observando-se habilidade técnica, destreza, 

criatividade, desprendimento e correção; 

c)  Desempenho nas atividades teórico-práticas, envolvendo seminários, estudos de caso, 

etc.; 

d)  Desempenho na relação terapeuta-paciente: capacidade de comunicação e interação; 

e)  Postura ético-profissional; 

f)  Desempenho nas atividades de trabalho em equipe; 

g)  Quando e se necessário, desempenho em prova teórico-prática (atividade exclusiva e 

opcional do supervisor de estágio dentro de sua área de atuação). 

 

Artigo 20
º
 - O aluno em fase de estágio supervisionado é considerado APROVADO na 

respectiva área de estágio quando obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis) em cada um dos 

critérios relacionados no Artigo 18
º
. 

Parágrafo Único: “Obtendo nota inferior a 6,0 (seis) em apenas um dos critérios relacionados 

no Artigo 18
º
, o aluno em fase de estágio supervisionado é considerado REPROVADO na área 

de estágio avaliada”. 

 

Capítulo VII 

Das Disposições Finais 

Artigo 21
º
 - O Estágio Supervisionado Profissionalizante tem duração de 42 semanas, 
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totalizando aproximadamente 34% da carga horária total do Curso de Graduação em 

Fisioterapia da UNIFESP, campus Baixada Santista, distribuídas em seis grandes áreas, cada 

uma respectivamente, com 210 horas de estágio. 

Parágrafo Único: “Dois terços da carga horária semanal de cada área deverá ser utilizada para 

atividades práticas, como avaliação fisioterapêutica e atendimento de pacientes; o terço restante 

deverá ser preenchido com atividades teórico-práticas, como estudos de casos, as disciplinas de 

Seminários de Fisioterapia e Seminários de Conclusão de Curso 1 e 2.  

Artigo 22
º
 - Os alunos devem passar obrigatoriamente por todas as cinco áreas do Estágio 

Supervisionado Profissionalizante e uma de estágio eletiva, sendo avaliados individualmente 

em cada área de estágio, de acordo com as normas estabelecidas por este regulamento. 

Parágrafo Único: “O aluno que, por qualquer motivo previsto nesse regulamento, é 

considerado REPROVADO em alguma área de estágio, só poderá realizar novamente o 

procedimento de estágio na área no ano seguinte”. 

 

Artigo 23
º
 - As áreas de Estágio Supervisionado Profissionalizante oferecidas pelo Curso de 

Graduação em Fisioterapia da Unifesp-Campus Baixada Santista são: 

a)  Estágio Supervisionado em Fisioterapia Músculoesquelética (hospitalar e 

ambulatorial);  

b)  Estágio Supervisionado em Fisioterapia Cardiorespiratória (UTI, enfermaria)  

c)  Estágio Supervisionado em Neurofuncional do adulto e da criança (ambulatório); 

d)  Estágio Supervisionado em Saúde do Trabalhador e Saúde Coletiva;  

e) Estágio Supervisionado em Saúde da Mulher; 

f) Estágio Supervisionado Eletivo, nas seguintes áreas/locais: 

- Unidade de Terapia Intensiva e enfermaria da Disciplina de Pneumologia-

Unifesp/Hospital São Paulo/SPDM. 

-  Pediatria: Enfermaria Clínica Pediátrica do Hospital São Paulo/SPDM -Unifesp; 

Unidade de Infectologia Pediátrica do Hospital São Paulo/SPDM -Unifesp e ambulatórios de 

Pneumopatias, de hematologia Pediátrica e de Fibrose Cística do Hospital São Paulo/SPDM-

Unifesp. 

- Neonatologia: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal Hospital São Paulo/SPDM -
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Unifesp; Unidade de Prematuros do Hospital São Paulo/SPDM -Unifesp; Ambulatório 

Neonatal do Hospital São Paulo/SPDM -Unifesp. 

- Emergência/Pronto Socorro do Hospital São Paulo/SPDM - Unifesp. 

- Unidade de Terapia intensiva Geral do Hospital São Paulo/SPDM-Unifesp. 

- Fisioterapia Musculoesquelética hospitalar-Hospital São Paulo/SPDM-Unifesp 

- Fisioterapia Obstétrica- Hospital São Paulo/SPDM-Unifesp. 

- Fisioterapia Uroginecológica – Hospital São Paulo /SPDM-Unifesp 

 

Em caso de número de alunos interessados em determinada área de estágio eletivo, superior a 

possibilidade de inserção na mesma, cabe ao Coordenador dos Estágios Supervisionados 

estabelecer critérios de seleção para o preenchimento das vagas disponíveis. 
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ANEXO IV – PLANOS DE ENSINO 

 

I – Planos de ensino do Eixo O ser humano em sua dimensão biológica 

- 1º TERMO: 

Nome do Componente Curricular (UC): Do Átomo à célula I (MACI)  

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 1º termo (1º semestre do 1º ano) 
 

Carga horária total: 160 horas  

Carga Horária p/ prática: 40 horas  Carga Horária p/ teórica: 120 horas  

Objetivos 

Geral: 
Apresentar aos estudantes a fisiologia celular e suas implicações sistêmicas, em condições normais e 

alteradas, pensando na prevenção destas últimas como fator relevante em saúde. 

Disponibilizar aos alunos o conhecimento necessário para o entendimento da complexidade das 

células, desde sua composição química, seus diferentes tipos e especificidades, o papel das diferentes 

estruturas celulares na sua fisiologia, assim como as vias do metabolismo de carboidratos, além das 

bases genéticas do funcionamento celular, incluindo mecanismos de herança e mutações. 

Propositivamente, elaborar métodos interprofissionais de apresentar e entender a célula nos contextos 

do trabalho da equipe em saúde, valorizando os conhecimentos do Módulo no contexto biológico – e 

suas interfaces – em saúde. 

 

Específico: 
Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

-

químicas; 

timentos celulares, entendendo seu papel na fisiologia celular; 

anabólicas e catabólicas; que são fundamentais para manutenção dos eventos celulares e dão 

condições homeostáticas ao organismo; 

 

 

 

 moléculas sinalizadoras e como ocorre a transdução da informação para 

o interior da célula (receptores, enzimas e segundos mensageiros); 

reconhecer os prejuízos decorrentes; 

 

 

 

Ementa: 
Abordagem da célula como unidade funcional do organismo, reconhecendo seus diferentes tipos e 

especificidades. Caracterização dos blocos bioquímicos constituintes (macromoléculas) e suas 

propriedades bioquímicas. Apresentação dos diferentes compartimentos celulares (organelas) e sua 

relevância na homeostase. Entendimento do metabolismo de carboidratos no contexto da obtenção e 

armazenamento de energia. Entendimento dos mecanismos de multiplicação celular e suas 

implicações para os tecidos somáticos e reprodutivos. Caracterização do material genético nuclear 

(com suas propriedades de replicação e reparo), dos diferentes modos de herança genética e dos 

mecanismos que controlam a expressão dos genes. Descrição dos modos pelos quais as células se 

 



 

113 

 

comunicam, sinalizando entre si e com o ambiente. 

 

Conteúdo Programático 
lulares. 

Biomembranas: composição química, permeabilidade e transporte. Núcleo: Envoltório nuclear e 

nucléolo. Via de biossíntese e secreção (retículo endoplasmático, Complexo de Golgi e 

lisossomos). Peroxissomos. Citoesqueleto. Sinalização celular. Comunicação celular, Motilidade 

celular. Situações-Problema, TCM e Mapa Conceitual. 

-enzimas e 

vitaminas. Via glicolítica. Ciclo de Krebs e via das pentoses. Mitocôndria e cadeia respiratória. 

Gliconeogênese. Metabolismo do Glicogênio. Situações-Problema, Situação Integradora, TCM e 

Mapa Conceitual. 

Síntese protéica. Sinalização celular. Situações-Problema, Situação Integradora, TCM e Mapa 

Conceitual. 

ssomos e conceito de gene. Controle da expressão 

gênica. Ciclo celular: mitose e meiose. Herança monogênica. Herança cromossômica.  Situações-

Problema, Situação Integradora, TCM e Mapa Conceitual. 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Aulas teóricas, teórico-práticas, práticas, seminários, discussão de grupo, casos clínicos, estudo 

dirigido; Situação problema; Levantamento bibliográfico e Elaboração de Projeto. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador; Internet; Projetor multimídia; Projetor de slides; Livro texto; Bibliografia atualizada; 

Quadro branco; Jogos. 

 

 

Critérios de Avaliação 
- Provas escritas (somente questões dissertativas, baseadas em caso motivador – Situação 

Integradora). 

- Preparo e apresentação das Situações-Problema. 

- Participação nas atividades em sala (roteiros, dinâmicas e Mapa Conceitual) e 

- Preparo e apresentação do TCM. 

Pesos: (Provas – 50%), (SPs + roteiros – 25%), (TCM – 25%). 

 

 

Bibliografia 

Básica: 
logia 

Molecular da Célula. 4ª ed. São Paulo: Artmed, 2004. 

J.E. Biologia Celular e Molecular. 5ª ed. São Paulo: Artmed, 2005 

 CAMPBELL, MARY K. Bioquímica. [Biochemistry]. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 752 p. 

 NUSSBAUM, R.L., MCLNNES, R.R., WILLARD, H.F. Thampson & Thompson - Genética 

Médica. 6ª e 7ª. eds. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

7 

P.A. Bioquímica Ilustrada de Harper, 29ª ed. Ed McGraw-Hill, 2013. 

Complementar: 
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Koogan, 2004. 

Guanabara Koogan, 2004. 

 POLLARD, T. W. & EARNSHAW, W. C. Biologia Celular. Elsevier Editora. 2006. 

-PIMENTEL, S. M. A Célula. 3.ed. São Paulo: Manole, 2013. 

 T.A.; BELL, S.P.; GANN, A.; LEVINE, M.; LOSICK, R. Biologia 

molecular do gene. Editroa ARTMED, 2006. 

- 2º TERMO: 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Do Átomo à célula II (MACII)  

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 2º termo (2º semestre do 1º ano) 
 

Carga horária total: 80 horas  

Carga Horária p/ prática: 20 horas  Carga Horária p/ teórica: 60 horas  

Objetivos 

Geral: 
Apresentar as estruturas que propiciam às células sua manutenção no contexto tecidual, mantendo-se 

unidas umas às outras e interagindo com o meio externo através dos elementos da matriz 

extracelular. Elucidar os mecanismos que geram a diversidade de tipos celulares e os mecanismos 

genéticos subjacentes. Propiciar o entendimento integrado das vias metabólicas, buscando identificar 

e discutir as consequências de deficiências inatas em etapas dessa via. Entender as propriedades 

biofísicas das membranas excitáveis, bases da transmissão nervosa e da contração muscular. 

Caracterizar os modos pelos quais as células podem ser levadas à morte, fisiológica ou 

patologicamente, além de descrever as influências do ambiente determinando eventos epigenéticos. 

 

Específico: 
Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

implicações fisiológicas; 

tecidual; 

enciação celular; 

 

metabolismos com o de carboidratos; 

alteradas (erros inatos) e sua importância na saúde; 

(transmissão de impulso nervoso e contração muscular); 

 celular; 

reconhecer os prejuízos decorrentes; 

 

 

 

Ementa: 
Abordagem da célula no contexto tecidual. Caracterização das moléculas e estruturas que propiciam 

as interações célula-célula e célula-matriz. Apresentação dos mecanismos celulares/genéticos 

atuantes na diferenciação celular. Entendimento integrado das vias metabólicas e das consequências 

de alterações inatas. Descrição dos modos pelos quais as células morrem e seus significados 

fisiológicos. Caracterização do papel do ambiente na determinação de alterações epigenéticas e no 
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contexto multifatorial de algumas doenças. Abordagem das propriedades das membranas biológicas 

em células excitáveis. 

 

Conteúdo Programático 
-celular. Diferenciação celular. Morte 

celular: apoptose e necrose. Contração muscular. 

 de lipídios. Metabolismo de compostos nitrogenados. Integração 

metabólica. 

 

Mecanismos epigenéticos. 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Aulas teóricas, teórico-práticas, práticas, seminários, discussão de grupo, casos clínicos, estudo 

dirigido; Situação problema; Levantamento bibliográfico e Elaboração de Projeto. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador; Internet; Projetor multimídia; Projetor de slides; Livro texto; Bibliografia atualizada; 

Quadro branco; Jogos. 

 

Critérios de Avaliação 
- Provas escritas (somente questões dissertativas, baseadas em caso motivador – Situação 

Integradora). 

- Participação nas atividades em sala (roteiros, dinâmicas e Mapa Conceitual) e 

- Preparo e apresentação do TCM. 

Pesos: (Provas – 60%), (roteiros – 15%), (TCM – 25%). 

 

Bibliografia 

Básica: 
iologia 

Molecular da Célula. 4ª ed. São Paulo: Artmed, 2004. 

J.E. Biologia Celular e Molecular. 5ª ed. São Paulo: Artmed, 2005 

 CAMPBELL, MARY K. Bioquímica. [Biochemistry]. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 752 p. 

 NUSSBAUM, R.L., MCLNNES, R.R., WILLARD, H.F. Thampson & Thompson - Genética 

Médica. 6ª e 7ª. eds. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

007 

P.A. Bioquímica Ilustrada de Harper, 29ª ed. Ed McGraw-Hill, 2013. 

 

Complementar: 

Koogan, 2004. 

Guanabara Koogan, 2004. 

 POLLARD, T. W. & EARNSHAW, W. C. Biologia Celular. Elsevier Editora. 2006. 

-PIMENTEL, S. M. A Célula. 3.ed. São Paulo: Manole, 2013. 

ER, T.A.; BELL, S.P.; GANN, A.; LEVINE, M.; LOSICK, R. Biologia 

molecular do gene. Editroa ARTMED, 2006. 
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Nome do Componente Curricular (UC): Introdução aos Tecidos e Sistemas (MITS)  

Período/turno: Integral 

Termo ou Série: 2º termo (2º semestre do 1º ano) 
 

Carga horária total: 40 horas  

Carga Horária p/ prática: 14 horas  Carga Horária p/ teórica: 26 horas  

Objetivos 

Geral: 
Conhecer a constituição morfofuncional do corpo humano saudável, ao nível dos tecidos e sistemas, 

integrando os conteúdos de histologia e anatomia  

 

Específico: 
Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 

 

 

-se de modo crítico-analítico na busca e elaboração do conhecimento. 

 

 

 

Ementa: 
O “Módulo de Introdução aos Tecidos e Sistemas” abrange conceitos introdutórios e fundamentais 

das áreas de Histologia e Anatomia, desenvolvidos de forma integrada, e que constituem pré-

requisito teórico aos módulos subsequentes do Eixo Biólogico. 

 

 

Conteúdo Programático 
 

scular 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Aulas teóricas, teórico-práticas, práticas. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador; Internet; Projetor multimídia; Livro texto; Bibliografia atualizada; Quadro branco; 

Jogos. 

 

 

Critérios de Avaliação 
O aprendizado será avaliado por meio de avaliações teórica e prática, aplicadas ao final do módulo. 

 

 

Bibliografia 

Básica: 
- Texto e Atlas. LCU Junqueira & J Carneiro. Editora GEN 

 

 

Complementar: 
 

 Atlas de Anatomia Humana. F. H. Netter. Editora Artes Medicas 

 Sobotta. Atlas de Anatomia Humana.R. Putz & R Pabts. Editora GEN 

 Gray’s Anatomia para Estudantes. Editora Elsevier. 

 Anatomia. Gardner, Gray & O’Rahilly. Editora GEN 

- Uma introdução à Patologia. AL Kierszenbaum. Editora 
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Elsevier. 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Aparelho Locomotor (MAL)  

Período/turno: Integral 

Termo: 2
o
 termo (2

o
semestre do 1º ano) 

 

Carga horária total: 80 horas   

Carga horária teórica: 45 horas                     Carga horária prática: 35 horas  

Objetivos 
Conhecer a constituição morfofuncional do Aparelho Locomotor do corpo humano, integrando os 

sistemas esquelético, articular, muscular e nervoso, para compreensão da inter-relação entre estes 

sistemas e o movimento humano, abordando seus aspectos anatômicos e topográficos. 

 

Específicos: 
Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de:  

1- Utilizar adequadamente a nomenclatura anatômica associada às estruturas do aparelho locomotor; 

2- Reconhecer os diferentes constituintes do aparelho locomotor através do estudo aprofundado dos 

sistemas esquelético, articular e muscular; 

3- Analisar as ações envolvidas no movimento do corpo humano através da interação dos sistemas 

esquelético, articular, muscular e nervoso; 

4- Conhecer o papel do sistema nervoso no movimento humano através do estudo dos plexos braquial 

e lombossacral; 

5. Posicionar-se de modo crítico-analítico na busca e elaboração do conhecimento; 

6. Articular o conhecimento no contexto da sua profissão e na educação interprofissional. 

 

 

Ementa 
O Módulo do Aparelho Locomotor, inserido no eixo “O Ser Humano em sua Dimensão Biológica”, 

abrange os aspectos morfofuncionais do Aparelho Locomotor, que serão desenvolvidos de forma 

integrada a partir dos Sistemas Ósseo, Articular e Muscular do organismo, para a compreensão da 

dinâmica do movimento humano. O módulo inclui ainda o estudo dos plexos nervosos que controlam 

o movimento humano. 
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Conteúdo Programático 
Membros Superiores: 

Cíngulo do Membro Superior e Braço: ossos e articulações (morfologia dos ossos, classificação, 

principais acidentes ósseos / classificação morfológica e funcional das articulações, componentes 

principais e acessórios). 

Cíngulo do Membro Superior e Braço: músculos (origem, inserção, ação, topografia). 

Antebraço e Mão: ossos e articulações (morfologia dos ossos, classificação, principais acidentes 

ósseos / classificação morfológica e funcional das articulações, componentes principais e 

acessórios). 

Antebraço e Mão: músculos (origem, inserção, ação, topografia). 

Plexo Braquial 

Membros Inferiores: 

Cíngulo do Membro Inferior e Coxa: ossos e articulações (morfologia dos ossos, classificação, 

principais acidentes ósseos / classificação morfológica e funcional das articulações, componentes 

principais e acessórios). 

Cíngulo do Membro Inferior e Coxa: músculos (origem, inserção, ação, topografia) 

Músculos do Períneo (origem, inserção, ação, topografia). 

Perna e Pé: ossos e articulações (morfologia dos ossos, classificação, principais acidentes ósseos / 

classificação morfológica e funcional das articulações, componentes principais e acessórios). 

Perna e Pé: músculos (origem, inserção, ação, topografia). 

Plexo Lombossacral 

Cabeça e Tronco: 

Cabeça: ossos e articulações (morfologia dos ossos, classificação, principais acidentes ósseos / 

classificação morfológica e funcional das articulações, componentes principais e acessórios). 

Músculos da Mastigação e da Mímica Facial (origem, inserção, ação, topografia). 

Músculos do Pescoço e Dorso (origem, inserção, ação, topografia). 

Coluna Vertebral e Tórax: ossos e articulações (morfologia dos ossos, classificação, principais 

acidentes ósseos / classificação morfológica e funcional das articulações, componentes principais e 

acessórios). 

Músculos do Tórax e abdome (origem, inserção, ação, topografia). 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica, Prática, Teórico-Prática, Seminário, Discussão de grupo, Casos Clínicos. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia atualizada, Quadro negro.  

 

 

Critérios de Avaliação 
A avaliação do aprendizado será feita de forma continuada, por meio de provas teóricas e práticas ao 

final de cada Bloco de conteúdos. Será avaliada também a participação dos alunos em dinâmicas de 

grupo voltadas para o contexto interprofissional (seminários). 
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Bibliografia 

Básica: 
1. Gardner, Ernest; Gray,  Donald J;  O´rahilly,  Ronan.  Anatomia: estudo regional  do corpo 

humano. [Anatomy:  a regional study of human structure]. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

2. Schünke, Michael; Schulte, Erik; Schumacher, Udo. Prometheus, atlas de anatomia : anatomia  

geral  e  aparelho locomotor.  [Prometheus,  

3. LernAtlas der  Anatomie:  Allgemeine  Anatomie  und Bewegungssystem]. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan 

4. Machado, Angelo M.B. Neuroanatomia funcional. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

 

Complementar: 
1. Sobotta, Johannes; Putz, R; Pabst, R. Atlas de anatomia humana: cabeça, pescoço e 

extremidade superior. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan. 

2. Gray,  Henry;  Goss,  Charles  Mayo.  Anatomia.  Rio  de  Janeiro:  Guanabara Koogan. 

3. Netter, Frank H. Atlas de anatomia humana. Porto Alegre: Artmed. 

4. Moore,  Keith  L.;  Dalley,  Arthur  F.  Anatomia  orientada  para  a  clínica. [Clinically 

oriented anatomy]. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

5. Lent, R.; Cem bilhões de neurônios. São Paulo: Editora Ateneu 
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- 3º TERMO: 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Dos Tecidos aos Sistemas I (MTSI)  

Período/turno: integral 

Termo: 3
o
 termo (1º semestre do 2º ano) 

 

Carga horária total: 160   

Carga horária teórica: 100horas                      Carga horária prática: 60 horas  

Objetivos 
Aproximar o aluno ao conhecimento da constituição e do funcionamento normal do corpo 

humano, no nível dos tecidos, órgãos e sistemas. 

 

Específicos: 
Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

1. Utilizar a nomenclatura anatômica macro e microscópica. 

2. Reconhecer os diferentes constituintes do corpo humano no nível dos tecidos, órgãos e 

sistemas. 

3. Reconhecer as relações morfofuncionais entre os diferentes órgãos e sistemas. 

4. Explicar os mecanismos responsáveis pela manutenção das funções vitais e pela 

interação do organismo com o meio externo. 

5. Posicionar-se de modo crítico-analítico na busca e elaboração do conhecimento. 

6. Articular o conhecimento de forma holística e generalista, no contexto da educação 

interprofissional. 

 

 

Ementa 
O Módulo “dos tecidos aos sistemas”, inserido no eixo “O Ser Humano em sua Dimensão 

Biológica”, abrange o conteúdo das disciplinas de Embriologia, Histologia, Anatomia, 

Fisiologia e Biofísica, que serão desenvolvidas de forma integrada a partir de cada grande 

sistema do organismo, incluindo aspectos estruturais e funcionais. 

 

 

Conteúdo Programático 

 Sistema Nervoso: Organização do sistema nervoso; Tecido neural; Potenciais de 

membrana e transmissão do impulso; Medula; Tronco e Cerebelo; Cérebro; Meninges; 

Líquor e vascularização; Comunicação neural e neurotransmissores; Sistema nervoso 

periférico somático; Sistema somestésico; Sensibilidade especial – Visão, Olfação, Audição, 

Equilíbrio e Gustação; Controle da motricidade - Grandes vias eferentes; Sistema nervoso 

autônomo; Visão geral do Sistema Endócrino e Eixo Hipotálamo-Hipófise, Hipotálamo 

como centro psiconeuroendócrino, pineal, adrenal (medula); Funções mentais superiores. 

 Sistema Digestório: Organização geral do sistema digestório; Anatomia sist. 

Digestório; Anatomia das glândulas anexas ao tubo digestório; Histologia do sist. digestório, 

Histologia das glândulas anexas ao tubo Digestório; Fisiologia boca, esôfago e estômago; 

Fisiologia do duodeno e pâncreas exócrino; Pâncreas endócrino; Tecido adiposo I - estrutura 

e papel metabólico; Fisiologia do jejuno e íleo; Fisiologia do intestino grosso; Papel 

metabólico do fígado; Controle da ingestão alimentar. 

 Sistema Cardiovascular: Anatomia do coração; Prática anatomia do coração; 

Anatomia da Circulação sistêmica; Prática anatomia vascular; Propriedades histofisilógicas 

da fibra cardíaca; Histologia do Sistema circulatório; Prática de histologia do coração e vasos 

sanguíneos; Sistema linfático e órgãos linfóides; Ciclo cardíaco e controle; Débito cardíaco e 

controle; Sangue e tecido hematopoiético; Hemodinâmica e Dinâmica capilar; Controle da 

pressão arterial; Distribuição de fluxo e Circulações especiais; Prática de aferição de pressão 

arterial. 
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Metodologia de Ensino Utilizada 
Aulas teóricas e práticas em laboratórios didáticos. Discussão de casos clínicos, estudo 

dirigido, discussão de grupo. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Salas de aula com recurso multimídia e laboratórios para estudo em anatomia, histologia e 

fisiologia. 

 

 

Critérios de Avaliação 
A avaliação do aprendizado será feita de forma continuada, por meio de provas teóricas 

(50% da nota) e provas práticas de diagnóstico (30 % da nota) aplicadas ao longo do período 

letivo. Será avaliada também a participação dos alunos em atividades coletivas, o 

desempenho na apresentação de seminários e na solução de problemas (20% da nota).  

 

 

Bibliografia 

Básica: 
1. Tratado de Fisiologia Médica. AC Guyton& JE Hall. Editora Guanabara-Koogan.  

2. Anatomia Básica dos Sistemas Orgânicos. Dangelo&Fattini. Editora Atheneu 

3. Sobotta. Atlas de Anatomia Humana.R. Putz& R Pabts. Editora Guanabara Koogan 

4. Histologia Básica - Texto e Atlas.  LCU Junqueira & J Carneiro. Editora Guanabara 

Koogan. 

 

Complementar: 
1. Princípios de Anatomia e Fisiologia. GE Tortora& SR Grabowski. Editora Guanabara-

Koogan. 

2. Anatomia. Gardner, Gray &O’Rahilly. Editora Guanabara Koogan. 

3. Neuroanatomia funcional.  Machado, Angelo M.B.São Paulo: Atheneu, 2006 

4. Histologia e Biologia Celular - Uma introdução à Patologia. AL Kierszenbaum. 

Editora Elsevier. 

5. Atlas de Anatomia Humana. F. H. Netter. 2004. Editora Artes Medicas. 

6. Princípios de Neurociência. E Kandel. 2003. Editora Manole. 

7. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurociência. R. Lent, Editora 

Ateneu. 2004 

8. Fisiologia. Aires, Margarida de Mello. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

9. Geneser, Finn. Histologia: com bases biomoleculares. Editora Panamericana. 
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- 4º TERMO: 

 

Nome do Componente Curricular (UC):  Dos Tecidos aos Sistemas II (MTS II)  

Período/turno: Integral 

Termo: 4
o
 termo (2º semestre do 2º ano) 

 

Carga horária total: 140 horas  

CH teórica: 110 horas                            CH prática: 30 horas  

Objetivos 
Conhecer a constituição e o funcionamento normais do corpo humano, no nível dos tecidos, 

órgãos e sistemas, integrando os conteúdos de histologia, anatomia e fisiologia. 

 

Específicos:  
Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Utilizar a nomenclatura anatômica macro e microscópica. 

 Reconhecer os diversos constituintes do corpo humano no nível dos tecidos, órgãos e 

sistemas. 

 Reconhecer as relações morfofuncionais entre os vários órgãos e sistemas. 

 Explicar os mecanismos responsáveis pela manutenção das funções vitais e pela 

interação do organismo com o meio externo. 

 Posicionar-se de modo crítico-analítico na busca e elaboração do conhecimento. 

 Articular o conhecimento de forma holística e generalista, no contexto da educação 

interprofissional. 

  

 

Ementa  
O Módulo “dos tecidos aos sistemas”, inserido no eixo “O Ser Humano em sua Dimensão 

Biológica”, abrange o conteúdo das disciplinas de Embriologia, Histologia, Anatomia, 

Fisiologia e Biofísica, que serão desenvolvidas de forma integrada a partir de cada grande 

sistema do organismo, incluindo aspectos estruturais e funcionais. 

 

Conteúdo Programático 
Sistema Respiratório: Anatomia do Sistema Respiratório (vias aéreas e músculos 

respiratórios); Prática de Anatomia do Sistema Respiratório; Histologia do Sistema 

Respiratório; Prática Histologia do Sistema Respiratório; Mecânica Respiratória; Trocas 

gasosas e Transporte de gases; Regulação da Respiração; Prática Medida dos volumes e 

capacidades respiratórias. 

Sistema Urinário: Anatomia do Sistema Urinário; Prática de Anatomia do Sistema Urinário; 

Histologia do Sistema Urinário; Prática de Histologia do Sistema Urinário; Filtração 

glomerular; Dinâmica tubular; Concentração da Urina e controle da Micção; Equilíbrio ácido 

básico; Prática de Função Renal. 

Sistema Endócrino: Anatomia do Sistema Endócrino; Eixo Hipotálamo-Hipófise; Hormônio 

do crescimento; Tireóide; Paratireóide; Córtex da Adrenal; Medula da Adrenal; Pineal; 

Pâncreas endócrino; Prática de Controle da Glicemia. 

Reprodução: Anatomia do Sistema Genital Masculino; Prática de Anatomia do Sistema 

Genital Masculino; Anatomia do Sistema Genital Feminino; Prática de Anatomia do Sistema 

Genital Feminino; Fisiologia do Sistema Reprodutor Masculino; Espermatogênese; Ciclo 

menstrual e Métodos contraceptivos; Ovogênese; Fecundação e implantação; Gastrulação; 

Neurulação e Período Embrionário; Período Fetal; Fisiologia da gestação; Lactação e parto; 

Malformações congênitas.  
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Metodologia de Ensino Utilizada: 
Aulas teóricas, aulas práticas, atividades teórico-práticas, discussão em grupo casos clínicos 

e estudos dirigidos. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários  
Computador, Projetor multimídia, internet, Quadro negro, livro-texto, bibliografia 

atualizada, salas de aula, laboratórios de anatomia e microscopia, laboratório de informática.  

 

 

Critérios de Avaliação  
A avaliação do aprendizado será feita de forma continuada, por meio de provas escritas 

teóricas e provas práticas de diagnóstico aplicadas ao final de cada Bloco de conteúdos. Será 

avaliada também a participação dos alunos em dinâmicas de grupo (seminários). 

 

 

Bibliografia 

Básica:  
1. MOORE, Keith L; AGUR, Anne M. R. Fundamentos de anatomia clínica. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 562 p. ISBN 8527709228. 

2. JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, José. Histologia básica. 11.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 524 p. ISBN 9788527714020. 

3. GUYTON, Arthur C; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 11.ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2006. 1115 p. ISBN 9788535216417. 

4. MOORE, Keith L; PERSAUD, T.V.N. Embriologia clínica. 6.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000. 543 p. ISBN 85-277-0553-2. 

 

Complementar:  
1. DRAKE Richard, VOGL Wayne, MITCHELL Adam. Gray´s Anatomia para 

estudantes. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 1136 p. ISBN 8535225706 

2. GARDNER, Ernest; GRAY, Donald J; O´RAHILLY, Ronan. Anatomia: estudo 

regional do corpo humano. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 815 p. 

ISBN 8522600139. 

3. KIERSZENBAUM, Avraham L. Histologia e biologia celular: uma introdução à 

patologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 654 p. ISBN 9788535225136. 

4. GENESER, Finn. Histologia: com bases biomoleculares. Buenos Aires: 

Panamericana, 2003. 615 p. ISBN 8530300491. 

5. GARTNER, Leslie P; HIATT, James L. Tratado de histologia em cores. 3.ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007. 576 p. Elsevier. ISBN 978-85-352-2347-7. 

6. TORTORA, Gerard J; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 

12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1228 p. ISBN 85-277-1653-6. 

7. BERNE, Robert M; LEVY, Matthew N. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000. 1034 p. ISBN 85-277-0559-1. 

8. SADLER, T.W. Langman, embriologia médica. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 324 p. Guanabara Koogan. ISBN 978-85-277-1647-5. 
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- 5º TERMO: 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Fundamentos biológicos do adoecimento humano 

(FBA) 

 

Período/turno: Integral 

Termo: 5
o
 termo (1º semestre do 3º ano) 

 

Carga horária total: 80 horas  

Carga horária teórica: 68 horas                        Carga horária prática: 12 horas  

Objetivos  

Gerais:  
Apresentar aos participantes os tópicos gerais da Imunologia e Patologia 

 

Específicos:  
Espera-se que esta atividade propicie aos participantes: 

 Entender biologicamente a causa bem como a evolução das doenças; 

 Identificar os principais tipos de órgãos, células e seus produtos durante respostas 

imunes a patógenos, antígenos de transplante, câncer, e processos de 

hipersensibilização (alergias); 

 Diferenciar a função do sistema imune, a falta desta nas imunodeficiências 

(inata/adquirida) e sua exacerbação nas doenças autoimunes; 

 Compreender as respostas biológicas frente ao estresse celular induzido; 

 Identificar macro e microscopicamente um tecido alterado; 

 Despertar a consciência crítica frente à importância da Patologia e Imunologia no 

contexto da área da saúde; 

 Desenvolver um comportamento reflexivo, fazendo com que o participante sinta a 

necessidade de resgatar tal conhecimento durante a prática profissional. 

 

Ementa 
Barreiras imunológicas, órgãos do sistema imune, resposta imune inata e adaptativa, 

antígenos (bacterianos, virais, proteícos), produção de anticorpos a antígenos específicos e 

reação cruzada, produção de fatores que intermediam a resposta imune. Aplicação dos 

conhecimentos acima em transplante, câncer, alergias, imunodeficiências e doenças 

autoimunes, respostas celulares às agressões, inflamação e reparo, distúrbios 

hemodinâmicos, neoplasias e imunopatologia 
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Conteúdo Programático 
1. Conceitos básicos em imunologia: sistema imune: órgãos e funções; respostas inatas e 

adaptativas; células do sistema imune 

2. Antígenos: tipos: autoantígenos, isoantígenos, aloantígenos, xenoantígenos; formas de 

imunização: ativa e passiva; antígenos de histocompatibilidade, antígenos bacterianos e 

virais 

3. Anticorpos: imunoglobulinas, sítios de ligação Fab, Fc; classes de anticorpos IgM, IgG, 

IgA, IgE, IgD;  

4. Reação antígeno-anticorpo: reações antígeno-anticorpo e detecção clínica; reações 

cruzadas 

5. Sistema complemento: funções imunológicas; via clássica, alternativa e lecitina; 

anafilatoxinas e MAC (complexo de ataque a membrana); anticorpos que fixam 

complemento; complemento e doenças 

6. Bases celulares da resposta imune: linfócitos T – medula óssea e timo; receptor de células 

T – TCR; linfócitos B – origem e diferenciação; receptor de células B – BCR; células que 

apresentam antígenos – APC; apresentação de antígenos – MHC; células fagocitárias, NK 

7. Imunidade inata: reação inflamatória; células, citocinas, quimiocinas, complemento; 

células fagocitárias; mecanismos anti-microbianos 

8. Imunidade inata e adaptativa: células naive, células efetoras, células de memória; 

respostas mediadas por anticorpos (1a e 2a); respostas mediadas por células; fatores de 

ativação de crescimento; Th1 e Th2 

9. Autoimunidade: seleção positiva e negativa dos linfócitos; principais doenças autoimunes 

perda da homeostase do sistema imune; aspectos imunológicos e psicológicos da doença 

autoimune 

10. Imunodeficiência: deficiência de células B; deficiência de células T; deficiência 

combinada de células B e T; deficiência de fagócitos; deficiência de complemento; adquirida 

– HIV;  

11. Imunologia dos transplantes: autoenxerto, isoenxerto, aloenxerto, xenoenxerto; eventos 

imunológicos pós transplante; rejeição e imunossupressão 

12.Vacinas: imunização; ativa, passiva; vacinas recombinantes 

13. Introdução à Nosologia Geral 

14. Respostas celulares às agressões reversíveis 

15. Lesão irreversível: morte celular 

16. Inflamação 

17. Reparo e Cicatrização 

18. Distúrbios Hemodinâmicos 

19. Imunopatologia 

20. Distúrbios do Crescimento e Diferenciação celular 

21. Neoplasias 

22. Carcinogênese 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Aulas teóricas e praticas, salas de aula e laboratórios especializados. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Projeto de multimídia, lousa, textos computador. 

 

 

Critérios de Avaliação 
A avaliação da aprendizagem será feita no decorrer do curso, pela participação do aluno na 

discussão das aplicações clínicas do conteúdo do programa; apresentação de seminários, 

discussão de casos clínicos, textos científicos e formulação de hipóteses, e por meio de prova 

dissertativa. 
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Bibliografia 

Básica: 
1) Imunologia Médica. Abba I.Terr, Daniel P.Stites, Tristam G.Parslow, John B.Imboden.; 

Fred Rosen, Raif Geha. 

2) Estudo de Casos em Imunologia. Fred Rosen, Raif Geha. 

3) Fundamentos de Imunologia. Roitt Ivan M., Delves Peter J. 

4) Robbins e Cotran: Patologia: Bases Patológicas das Doenças. Vinay Kumar; Abul K. 

Abbas; Nelson Fausto 

5) Bogliolo / Patologia. Geraldo Brasileiro Filho, Editora: Guanabara Koogan, 2006 

 

Complementar: 
1) Patologia: Processos Gerais. Mario Rubens Montenegro; Marcello Franco 

2) Editora Atheneu, 4 ed. 1999 

3) Artigos científicos da área de patologia e imunologia. 
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II – Planos de ensino do Eixo O ser humano e sua inserção social 

 

- 1º TERMO: 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Natureza, Cultura e Sociedade  

Período/turno: Integral 

Termo: 1
o
 termo (1º semestre do 1º ano) 

 

Carga horária total: 40 horas  

Carga horária teórica: 30 horas                      Carga horária prática: 10 horas  

Objetivos  

Gerais: 

 Disponibilizar o conhecimento da relação entre natureza-cultura e as implicações dos 

conceitos de cultura e sociedade para a reflexão sobre os processos de etnocentrismo e 

relativismo cultural. 

  Discutir modos de vida na sociedade contemporânea. 

 

Específicos: 
 Discutir os conceitos de natureza e cultura e a sua relação com os processos sociais; 

 Refletir sobre a interação entre o social e o cultural com o biológico na constituição do 

humano 

 Mapear processos sociais de caráter etnocêntrico; 

 Conhecer as formulações da Antropologia para o desenvolvimento do conceito de 

relativismo como contraponto ao etnocentrismo; 

 Discutir e compreender sobre os diferentes modos de vida e interação com o ambiente 

na sociedade contemporânea; 

 Exercitar o olhar sensível para a questão das diferenças por meio da observação 

participante. 

 

 

Ementa 
Relação natureza, cultura e sociedade. Etnocentrismo e relativismo cultural. Diferença, 

modos de vida e ambiente. Observação participante. 

 

 

Conteúdo Programático 

 Concepções de natureza e cultura; 

 Etnocentrismo e relativismo cultural; 

 Diferença, modos de vida e relação com o ambiente; 

 Observação participante 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica; prática; teórico-prática; seminário; discussão de grupo; estudo dirigido; visitas; 

levantamento bibliográfico; elaboração de relatório, elaboração de projeto. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador; internet; projetor multimídia; bibliografia atualizada; quadro negro. 

 

 

Critérios de Avaliação 
O processo avaliativo de aprendizagem ocorrerá por meio de um conjunto de instrumentos, 

que incluem: prova escrita (50%) e pesquisa de campo (50%). 

 

 



 

128 

Bibliografia  

Básica:  
1) BRANDÃO, C. R. O que é educação. Coleção Primeiros, Passos, São Paulo, Ed. 

Brasiliense, 1998. 

2) DA MATTA, Roberto. “Você tem cultura?”. In: Explorações. Rio de Janeiro: Rocco, 

1986. 

3) ROCHA, E. O que é etnocentrismo? São Paulo, Ed. Brasiliense, 1994. 

4) REZENDE, C. e COELHO, M. “Emoções: biológicas ou culturais”. In: Antropologia 

das emoções. Rio de Janeiro, FGV Editora, 2010. 

5) VELHO, Gilberto Velho. “Observando o familiar”. In Individualismo e cultura: notas 

para uma antropologia da sociedade contemporânea. Rio de Janeiro, Zahar, 1981. 

 

Complementar: 
1) GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro. Zahar editores. 1978. 

 

 

 

 

- 2º TERMO: 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Capitalismo, trabalho e direitos  

Período/turno: Integral 

Termo: 2
o
 termo (2º semestre do 1º ano) 

 

Carga horária total: 80 horas  

Carga horária teórica: 60 horas                   Carga horária prática: 20 horas  

Objetivos  

Gerais: 

 Entender o desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista, as noções de 

trabalho e alienação; 

 Discutir a configuração e os sentidos do trabalho nas sociedades contemporâneas; 

 Discutir a desigualdade nas sociedades capitalistas; 

 Compreender a relação entre Estado e sociedade civil, a luta por direitos e a 

participação social. 

 

Específicos: 

 Refletir criticamente sobre o modo de produção capitalista, os sentidos do trabalho e 

as desigualdades socioeconômicas; 

 Apresentar e discutir trabalho na contemporaneidade, suas transformações e dilemas; 

 Compreender a configuração do Estado moderno e o seu papel na garantia dos direitos 

humanos;  

 Promover atividades didáticas que permitam estabelecer reflexões criticas da relação 

entre direitos e cidadania. 

 

 

Ementa 
Modo de produção capitalista, noções de trabalho e alienação. Transformações no mundo do 

trabalho. Desigualdades socioeconômicas. Estado moderno e direitos humanos: perspectiva 

social e histórica; desdobramentos nas lutas sociais. Educação em direitos humanos. 
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Conteúdo Programático 

 Modo de produção capitalista;  

 Noção de trabalho e transformações nas sociedades contemporâneas; 

 Estado moderno e direitos humanos; 

 Relação entre Estado e sociedade civil. 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica; prática; teórico-prática; seminário; discussão de grupo; estudo dirigido; 

levantamento bibliográfico; elaboração de relatório, elaboração de projeto. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador; internet; projetor multimídia; bibliografia atualizada; quadro negro. 

 

 

Critérios de Avaliação 
Ocorrerá por meio de um conjunto de instrumentos, que incluem: apresentação e 

participação em reflexões coletivas, seminários (30%), prova dissertativa (50%) e pesquisa 

(20%). 

 

 

Bibliografia  

Básica:  
- MARX, Karl. Capítulo V – Processo de Trabalho e processo de produzir mais valia. In: 

O Capital. Edipro, 1988, 286p. 

- MARX, K. e ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista. (1ª Parte) Estudos 

Avançados. Vol.12 no.34 São Paulo Sept./Dec. 1998 

- ENGELS, Friedrich. “As grandes cidades”. In: A situação da classe trabalhadora na 

Inglaterra. São Paulo, Boitempo, 2008. 

- SENNETT, Richard. “Ilegível: por que as modernas formas de trabalho são difíceis de 

entender”. In: A corrosão do caráter. Rio de Janeiro: Record, 2010. 

- WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Cia. Das 

Letras, 2004. 

 

Complementar: 
1) ANTUNES, R. As metamorfoses e a centralidade do trabalho hoje. In: Os sentidos do 

trabalho – Ensaios sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo 

Editorial, 2005. p. 209-223 

2) CORROCHANO, M.C. Jovens trabalhadores: expectativas de acesso ao ensino 

superior, Avaliação, v. 18, n.1, p. 23-44, 2013. 

3) DAGNINO, Evelina, Os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de 

cidadania, In: Anos 90 - Política e sociedade no Brasil, org. Evelina Dagnino, Ed. 

Brasiliense,1994, pág. 103-115 

4) DORNELLES, J.R. O que são direitos humanos. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

5) SANTOS, Boaventura de S. Direitos Humanos: o desafio da interculturalidade. Revista 

Direitos Humanos, Secretaria Especial de Direitos Humanos: Brasília, no. 2, junho de 

2009, p. 10-18 

6) Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Programa 

Nacional de Direitos Humanos / PNDH-3. Brasília: SDH/PR, 2010, p.14-17 e 51-100. 
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- 3º TERMO: 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Subjetividade, corpo e estigma  

Período/turno: Integral 

Termo: 3
o
 termo (1º semestre do 2º ano) 

 

Carga horária total: 40 horas  

Carga horária teórica: 30 horas                                 Carga horária prática: 10 horas  

Objetivos  

Gerais: 

 Abordar a temática subjetividade a partir das dimensões socioculturais;  

 Situar e analisar noções de corpo da perspectiva sociocultural e histórica; 

 Contextualizar criticamente questões contemporâneas relativas à produção dos corpos 

e de subjetividades na sociedade de consumo; 

 Discutir a relação entre corpo e processos de saúde, adoecimento e sofrimento nas 

sociedades contemporâneas;  

 Discutir a noção estigma a partir do corpo. 

 

Específicos: 

 Analisar subjetividade nas dimensões sociais e culturais e sua relação com o corpo; 

 Debater questões relativas às deficiências, medicalização e processos de intervenção 

sobre o corpo; 

 Promover atividades didáticas que permitam a análise de situações de estigma e 

preconceito em relação ao corpo. 

 

 

Ementa 
Processos de constituição de subjetividades. Noções de corpo, saúde, adoecimento e 

sofrimento. Corpo e estigma. 

 

 

Conteúdo Programático 
 Subjetividades;  

 Noções de corpo; 

 Processos de saúde, adoecimento e sofrimento;  

 Estigma. 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica; teórico-prática; seminário; discussão de grupo; estudo dirigido; levantamento 

bibliográfico; elaboração de relatório, elaboração de projeto. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador; internet; projetor multimídia; bibliografia atualizada; quadro negro. 

 

 

Critérios de Avaliação 
Ocorrerá por meio de um conjunto de instrumentos, que incluem: apresentação e 

participação em reflexões coletivas, prova dissertativa (50%), pesquisa e seminário (50%). 
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Bibliografia  

Básica:  
1) FOUCAULT, M. Os corpos dóceis. In: Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 20a. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1999. p. 117-142 

2) HELMAN, C.G. Definições culturais de anatomia e de fisiologia. In: Cultura, saúde e 

doença. Porto Alegre: Artmed, 1994. p.30-47. 

3) MAUSS, M. Técnicas do corpo. In: Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac 

Naify, 2003. p. 399-422 

4) ROHDEN, F. A obsessão da medicina com a diferença entre os sexos. In: 

PISCITELLI, A., GREGORI, M.F., CARRARA, S. (org). Sexualidades e saberes: 

convenções e fronteiras. Rio de Janeiro: Garamond. 2004. p.183-196. 

5) GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de 

Janeiro: Editora LTC. 1988. 4ª .ed. 

 

Complementar: 
1) HERTZ, R. A preeminência da mão direita: um estudo sobre polaridades religiosas. 

Religião e sociedade, n 6, 1980. p.98-128. 

2) LE BRETON, D.  Adeus ao corpo. Campinas, Papirus, 2003. 

3) LE BRETON, D. Experiências da dor. In: Antropologia da dor. São Paulo: FAP-

Unifesp, 2013. p. 25-45. 

4) PASSADOR, L.H. A noção de regra: principio da cultura e possibilidade de 

humanidade. In Antropos e psique: o outro e sua subjetividade. P.51-65 

5) SIBILIA, P. Do homo psico-lógico ao homo tecno-lógico: a crise da interioridade. 

Semiosfera, ano 3, n. 7 
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- 4º TERMO: 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Constituição do humano, políticas e marcadores 

sociais da diferença 

 

Período/turno: integral 

Termo: 4
o
 termo (2º semestre do 2º ano) 

 

Carga horária total: 40 horas  

Carga horária teórica: 30 horas                    Carga horária prática: 10 horas  

Objetivos  

Gerais: 

 Apresentar a discussão sobre a constituição do humano, enfatizando as concepções 

sócio-históricas e culturais dos ciclos de vida. 

 Discutir os ciclos da vida em intersecção com os marcadores sociais da diferença 

como, classe, raça/etnia, gênero e sexualidade.  

 Apresentar a importância e relevância das políticas de afirmação de diferenças no 

mundo contemporâneo. 

 

Específicos: 
 Discutir criticamente as concepções sócio-históricas e culturais da constituição do 

humano e suas temporalidades; 

 Apreender as diferentes configurações histórico-culturais sobre ciclos de vida; 

 Discutir as intersecções de marcadores sociais de diferença com os ciclos de vida 

 Categorizar as políticas de afirmação das diferenças e de defesa dos direitos humanos 

 

 

Ementa 
Concepções histórico-sociais sobre o humano e suas temporalidades. Ciclos de vida 

(crianças, jovens, adultos e idosos). Marcadores sociais da diferença: classe, raça/etnia, 

gênero, sexualidade, fases da vida e geração. Políticas de afirmação da diferença. Educação 

das relações étnico-raciais e de gênero. 

 

 

Conteúdo Programático 

 O humano e suas temporalidades 

 Ciclos de vida: morte, crianças, jovens, adultos e idosos   

 Educação nas relações etnico-raciais e de gênero 

 Marcadores sociais da diferença 

 Politicas de afirmação das diferenças e desafios contemporâneos para os direitos 

humanos 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica; prática; teórico-prática; seminário; discussão de grupo; estudo dirigido; 

levantamento bibliográfico. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador; internet; projetor multimídia; bibliografia atualizada; quadro negro. 

 

 

Critérios de Avaliação 
O processo avaliativo de aprendizagem ocorrerá por meio de um conjunto de instrumentos, 

que incluem: prova escrita (50%), seminário e pesquisa (50%). 
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Bibliografia  

1. Básica:  
2. ARIES, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

3. CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da 

discriminação racial relativos ao gênero. Estudos Feministas, Florianópolis, v.10 n.1, 

Jan. de 2002, p. 171-188. 

4. FRASER, Nancy. Igualdade, identidades e justiça social. In: Le Monde Diplomatique 

Brasil (online), 01 de junho de 2012. Disponível em: 

<http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1199> 

5. PELLISSIER, Jérôme. Com que idade nos tornamos velhos? DOSSIÊ 

ENVELHECIMENTO. In: Le Monde Diplomatique Brasil (online), 03 de Junho de 

2013. Disponível em: <http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1441> 

 

6. Complementar: 
1. ROGOFF, Barbara – “Transições nos papéis dos indivíduos em suas comunidades ao 

longo do desenvolvimento” In A Natureza Cultural do Desenvolvimento Humano. 

Porto Alegre. Artmed. 2005. p.129-162. 

2. SCHWARCZ, Lilia M. O espetáculo da miscigenação. Estudos avançados, São Paulo, 

v.8 n.20, jan/abr 1994, p. 137-152. 

3. HALL, Stuart. O global, o local e o retorno da etnia. In: ______. A identidade cultural 

na pós-modernidade. Rio de Janeiro, DP&A Editora, 1997, p. 77-89. 

4. KOBAYASHI, E.; FARIA, L.; COSTA, M. C.. Eugenia e Fundação Rockfeller no 

Brasil: a saúde como proposta de regeneração social. Sociologias, Porto Alegre, n.22, 

jul/dez 2009, p. 314-351. 

5. PIOVESAN, Flávia. Ações Afirmativas e Direitos Humanos. Revista USP, São Paulo, 

no. 69, p 36-43, março/maio 2006. 

1.  
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III – Planos de ensino do Eixo Trabalho em saúde 

 

1º TERMO: 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Condições de vida e produção social de saúde  

Período/turno: integral 

Termo: 1
o
 termo (1º semestre do 1º ano) 

 

Carga horária total: 40 horas  

Carga horária teórica: 32 horas                     Carga horária prática: 8 horas  

Objetivos 

Gerais:  
Analisar e discutir o processo saúde - doença na perspectiva do sujeito em território, e as 

implicações para a prática profissional em saúde. 

 

Específicos:  

 Contribuir para o desenvolvimento da capacidade de olhar, observar, dialogar e 

investigar – modos de construção do conhecimento; 

 Compreender como os contextos sociais e as concepções de saúde e doença 

influenciam os modos de adoecer e viver a saúde;  

 Compreender e analisar a historicidade das teorias do processo saúde-doença; 

 Contribuir para a constituição de uma base ética para o agir profissional. 

 

 

Ementa 
Discute o contexto de crise na Saúde e o papel do eixo Trabalho em Saúde como integrante 

do movimento de reorientação da formação dos profissionais de saúde. Promove a 

aproximação aos territórios do município de Santos e às condições de vida da população e 

discute as diferentes concepções de “saúde”, objetivando estabelecer a relação entre os 

referenciais sob os quais operam vários paradigmas e práticas. 

 

 

Conteúdo Programático 

 Capacidade de olhar, observar, dialogar e investigar  

 Sujeitos em território: território de vida: conflitos, desigualdades, adoecimento e 

potencialidades 

 Desigualdades e iniquidades em saúde 

 Concepções do processo saúde-doença-cuidado 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica, prática, teórico-prática com desenvolvimento de seminários, discussão de grupo, 

visitas, observação, elaboração de relatório, levantamento bibliográfico 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, projetor multimídia, bibliografia atualizada, lousa, livros texto. 
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Critérios de Avaliação 
Em uma perspectiva formativa, o processo avaliativo abrangerá a dimensão da 

aprendizagem (ensaios, atividades de campo, trabalho de grupo e prova escrita) e do ensino. 

 

No âmbito da aprendizagem serão considerados como critérios de avaliação a frequência, 

participação nas atividades, pontualidade na entrega das atividades, qualidade dos trabalhos 

realizados e contribuição nas discussões em grupo. 

 

Avaliação: 

 Participação: 1,0 

 Primeiro segmento do módulo: 

 Diário de campo (1ª visita) 2,0 

 Texto reflexivo: 3,0 

 Segundo segmento do módulo: 

 Sistematização dos dados das entrevistas (2ª visita): 1,0 

 Prova escrita individual: 3,0 

 

 



 

136 

Bibliografia  Básica:  
1. Barata, R. B. Como e porque as desigualdades sociais fazem mal à saúde, Fiocruz, RJ, 

2009 

2. Bondia, J. L. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Rev. Bras. 

Educ.[online]. 2002, n.19, pp. 20-28. ISSN 1413-2478. 

3. .; Mendes, R. & Donato A. F: “Território: espaço social de construção de identidades 

e políticas”   SANARE, Revista de Políticas Públicas, Sobral:ano IV, n.1, p. 39-42, 

jan./fev./mar  

4. Feuerwerker L. M., Capozzollo A. A.mudanças na formação dos profissionais de 

saúde: Alguns 

5. referenciais de partida do eixo TS. In: Capozzolo, A.A., Casetto, S.J e Henz, A.O. 

(orgs) Clínica Comum - itinerários de uma formação em saúde. São Paulo: Hucitec, 

2013, p. 35-58 

6. Minayo, M. C. Saúde e Doença: uma concepção popular da Etiologia. Cadernos de 

Saúde Pública, RJ,4(4):363-381, out/dez, 1988. 

7. Santos, M. O retorno do território. En: OSAL :Observatorio Social de América 

Latina. Año 6 no. 16 (jun.2005). Buenos Aires : CLACSO, 2005- . -- ISSN1515-3282 

Disponível em :http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal16/D16Santos. 

8. Santos, M. O País Distorcido, Publifolha, SP, 2001 Capítulos: Fixos e fluxos: cenários 

para uma cidade sem medo ; Ter medo de quem na cidade grande; Quem tem medo 

das grandes cidades 

9. SCLIAR. M. História do Conceito de Saúde. Physis: Rev.Saúde Coletiva, Rio de 

Janeiro, 17(1):29-41, 2007. 

10. Dejours, C., Por um novo conceito de saúde, Revista Brasileira de Saúde 

Ocupacional, vol 14, n54, p. 7-11, abr.mai.jun1986. 

 

Complementar: 
 Ayres, J. R. C.M. O cuidado, os modos de ser (do) humano e as práticas de saúde / 

Care, (the) human being and health practices. Saúde e Sociedade v.13, n.3, set.-dez, 

2004. p.16-29. 

 Frenk J. et al : Health professionals for a new  century: transforming education to 

strengthen health systems in an interdependent world (Profissionais de saúde para um 

novo século: transformar a educação para fortalecer os sistemas de saúde em um 

mundo interdependente). The Lancet, Vol 376 December 4, 2010. P. .1923-1958. 

Disponível em www.thelancet.com  

 Oliveira, M.A.C.  & Egry, E.Y. A historicidade das teorias interpretativas do processo 

saúde-doença, Rev. Esc. Enf. da USP, 2000. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v34n1/v34n1a02.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v34n1/v34n1a02.pdf
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- 2º TERMO: 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Desigualdades sociais e políticas de saúde no Brasil  

Período/turno: integral 

Termo: 2
o
 termo (2º semestre do 1º ano) 

 

Carga horária total: 80 hs  

Carga horária teórica: 68 horas                                Carga horária prática:  12 horas  

Objetivos 

Gerais:  
Apresentar e discutir: 

- os fundamentos básicos de análise das condições de vida, situação de saúde e trabalho, bem como 

as contribuições da epidemiologia na gestão em saúde em um contexto de desigualdade social; 

- a constituição histórica da Seguridade Social e da política nacional de saúde, os princípios, 

diretrizes e bases legais do Sistema Único de Saúde e a gestão e organização dos serviços públicos 

de saúde. 

 

Específicos:  
Espera-se que a conclusão da unidade curricular propicie ao estudante o conhecimento: 

 Do uso dos indicadores de condições de vida e de saúde como subsídio para análise da 

situação de saúde da população. 

 Dos processos de transição demográfica, epidemiológica e nutricional no Brasil. 

 Do raciocínio epidemiológico e da contribuição da epidemiologia para as intervenções na 

saúde das populações 

 Da constituição histórica das respostas sociais ao contexto de condições de vida e situação de 

saúde e trabalho: noções sobre a trajetória de construção da Seguridade Social e das políticas 

públicas de saúde no Brasil. 

 Dos princípios e diretrizes que norteiam a organização do Sistema Único de Saúde e suas 

bases legais. 

     Das redes municipais de saúde: gestão, organização, funcionamento e processo de trabalho. 

Modelos de atenção à saúde. 

 

 

Ementa 
Fundamentos básicos para análise das condições de vida, situação de saúde e trabalho. Transição 

demográfica, epidemiológica e nutricional. Indicadores de condições de vida e de saúde. Raciocínio 

epidemiológico. 

Noções sobre Seguridade Social no Brasil. História da política de saúde no Brasil. O Sistema Único 

de Saúde: princípios e diretrizes. Redes intersetoriais e municipais de saúde; modelos de atenção à 

saúde. 
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Conteúdo Programático 
1º bloco: 

Condições de vida e situação de saúde e trabalho 

Indicadores de condições de vida e indicadores epidemiológicos 

Transições demográfica, epidemiológica e nutricional 

Raciocínio epidemiológico. Conceitos de epidemiologia. 

 

2º bloco: 

Noções sobre Seguridade Social (Previdência, SUAS, SUS) 

História da política de saúde no Brasil.  

Reforma sanitária brasileira.  

O direito à saúde e o papel do Estado 

A criação e implementação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Os princípios e diretrizes do SUS.  

A gestão do SUS. 

Intersetorialidade e redes municipais de saúde.  

Modelos de atenção à saúde 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica, prática, teórico-prática com desenvolvimento de seminários, discussão de grupo, visitas, 

observação, elaboração de relatórios 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, projetor multimídia, bibliografia atualizada, lousa, livros texto. 

 

 

Critérios de Avaliação 
Em uma perspectiva formativa, o processo avaliativo abrange a dimensão da aprendizagem 

(resenhas, atividades de campo, trabalho de grupo) e do ensino. Os critérios de avaliação incluem a 

frequência em sala de aula, a participação nas atividades, a pontualidade na entrega das atividades, a 

qualidade dos trabalhos realizados e a contribuição nas discussões em grupo. 

 

1º bloco 
Seminário com facilitadores:3,0 

Roteiro de filme : 1,0 

 

2º bloco 
Diário de campo reflexivo: 3,0 

Participação no plebiscito público/privado:2,0 

Retorno do campo: cada aula 0,5 (total 1,0) 
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Bibliografia  

Básica:  
1. CNDSS (Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde). As Causas Sociais das 

Iniqüidades em Saúde no Brasil. /Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde.– 

Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008. p. 60-100. Disponível em: 

http://cmdss2011.org/site/wp-content/uploads/2011/07/relatorio_cndss.pdf.  

2. Batistella, C. Análise da Situação de Saúde: principais problemas de saúde da população 

brasileira. In: Fonseca, A.F. (org.) O território e o processo saúde doença. Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2007. p.121 a 158. Disponível em: 

http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Material&MNU=&Tipo=1&Num=24 

3. Uma breve introdução a Epidemiologia. In: Waldman, E.A. Vigilância em Saúde Pública, 

vol.07. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. p.1-10. 

(Série Saúde & Cidadania). Disponível em 

http://observasaude.fundap.sp.gov.br/saude2/SaudePublica/Acervo/Vigilancia%20em%20Sau

de.pdf 

4. Duarte, E.C,; Barreto, S.M. Editorial Transição demográfica e epidemiológica.  Epidemiol. 

Serv. Saúde, Brasília, n.21, v. 4, p. 529-532, out-dez 2012. 

5. Soares, D.A.; Andrade, S.M.; Campos, J.J.B. Epidemiologia e indicadores de saúde. In: 

Andrade, S.M.; Soares, D.A.; Cordoni, Jr.L. (orgs.) Bases da Saúde Coletiva. Londrina-PR: 

Editora UEL, 2001. p. 183-210. 

6. Reis, D.; Araujo, E.; Cecílio, L.O.  A construção do SUS como política pública: avanços e 

impasses. In: Reis, D.; Araujo, E.; Cecílio, L.O.  Políticas Públicas de Saúde no Brasil: SUS e 

pactos pela saúde. Módulo Político Gestor. São Paulo: UNASUS/UNIFESP,  2011, p-31-44. 

Disponivel em: 

http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_politico_gestor/Unidade_4.pdf 

7. Matta, G.C. Princípios e diretrizes do SUS In: Matta, G.C.; Moura, A.L. (orgs.) Políticas de 

Saúde: a organização e operacionalização do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. p.61-80. 

Disponível em: 

http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Material&MNU=&Tipo=1&Num=25 

 

8. Silva Júnior, A.G.; Alves, C.A. Modelos assistenciais em Saúde: desafios e perspectivas. In: 

Morosini, M.M.V.; Corbo, A.D. (orgs.). Modelos de Atenção e Saúde da Família. 

EPJV/Fiocruz, 2007. p. 27-41. Disponível em: 

http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Material&MNU=&Tipo=1&Num=26 

 

Complementar: 
1. Brasil. CapacitaSuas Volume 1 (2008). SUAS: Configurando os Eixos de Mudança / Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Instituto de Estudos Especiais da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – 1 ed. – Brasília: MDS, 2008, 136 p.  (SUAS: 

Configurando os Eixos de Mudança, Matrizes conceituais. p.38, Sistema Público de Proteção 

Social- p 41, A proteção social no âmbito da assistência social p.44, Território e territorialização 

dos serviços socioassistenciais p.53, A matricialidade familiar p.58) 

2. Paim, J. S. O que é o SUS. Rio de Janeiro: Editoria Fiocruz, 2009.148 p  

3. UFRJ- Faculdade de Medicina. Raciocínio epidemiológico. Disponível em 

http://www.iesc.ufrj.br/cursos/epigrad/estudosdirigidos/ED1%20Racioc_nio%20Epid.pdf 

1.  
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3º TERMO: 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Encontros e produção de narrativas  

Período/turno: integral 

Termo: 3
o
 termo (1º semestre do 2º ano) 

 

Carga horária total: 80 hs  

Carga horária teórica: 32 horas                          Carga horária prática: 48 horas  

Objetivos 

Gerais:  
Contribuir para a construção de uma abordagem comum às diversas áreas profissionais que 

considere a realidade vivida pelas pessoas e as diversas dimensões envolvidas no processo 

saúde/doença/cuidado. 

 

Específicos:  

 Identificar como as políticas de saúde interferem e se expressam em sujeitos 

concretos, por meio da reconstituição de trajetórias individuais; 

 Contribuir para a compreensão daa condições de vida e saúde dos coletivos a partir de 

alguns casos acompanhados em profundidade;  

 Possibilitar oportunidade de vínculação e ampliação da capacidade de escuta e 

observação pelos estudantes; 

 Possibilitar a identificação de demandas e necessidades de saúde; 

 Contribuir para a compreensão de distintas estratégias utilizadas para a obtenção de 

saúde pelos sujeitos; 

 Capacitar o estudante a elaborar narrativas a partir dos encontros realizados. 

 

 

Ementa 
Discussão sobre demandas e necessidades de saúde. Aspectos da atuação interprofissional e 

desenvolvimento de uma prática comum. Desenvolvimento de vínculo e escuta. Construção 

de Narrativas orientadas para a prática comum. Introdução a organização e funcionamento 

dos serviços de saúde; Atuação das equipes de saúde na Atenção Primária e na Estratégia da 

Saúde da Família e de outras instituições. 

 

 

Conteúdo Programático 
A narrativa e o processo de reflexão do sujeito e do aluno como estratégia para a formação 

do profissional de saúde. O uso das narrativas para o desenvolvimento da compreensão das 

condições de vida e do contexto dos sujeitos. Interação com as equipes de profissionais que 

atuam nos territórios da cidade. Atuação no domicílio e reconhecimento do território. 

Atuação interprofissional através das avaliações e reflexões compartilhadas. 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica, prática, teórico-prática com desenvolvimento de seminários, discussão de grupo, 

visitas, observação, elaboração de relatório, elaboração de narrativas a partir do convívio nas 

visitas domiciliares. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, projetor multimídia, bibliografia atualizada, lousa, livros texto. 
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Critérios de Avaliação 
A avaliação será processual, contínua e formativa.  

O conceito final será composto pelo conjunto das seguintes notas:  

1- Compõe a nota das atividades da dupla – 0 a 10  

Narrativa construída pela dupla sobre a pessoa/família que está sendo acompanhada 

(peso 10)  

2- Compõe a nota individual – valor 0 a 10  

2.1. Relatório individual de trabalho (peso 6,0)  

Este relatório baseado no diário de campo deverá apresentar o que foi vivenciado 

durante o semestre estabelecendo relações com os conceitos teóricos dos textos 

estudados.  

2.2. Conjunto de entrega dos diários de campo (peso 2,0)  

- apresentar reflexões além de descrições sobre e com o vivido  

2.3. Participação nas atividades e supervisões (peso 2,0)  

- Critérios para análise dos trabalhos escritos: capacidade de expressão e articulação de 

idéias, capacidade de relacionar com conteúdos teóricos, organização do texto, a 

entrega nos prazos solicitados, leitura prévia dos textos indicados pelo módulo e pelo 

docente; participação na supervisão. 
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Bibliografia   

Básica:  
2. AMADO, J. O grande mentiroso: tradição, veracidade e imaginação em história oral. 

História, São Paulo, v.14, 1995. p.125-135. 

3. BENEVIDES, I. A Viagem pelos caminhos do coração. In: VASCONCELOS, E.M. A 

saúde nas palavras e nos gestos, São Paulo:Hucitec, 2001. p.169-205. 

4. BOSI, E. D. Risoleta. In.: BOSI, E. Memória e Sociedade: lembrança dos velhos. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1994. p.363- 73.  

5. BRUM, E. Memória é tanto lembrar quanto esquecer (Revista Época, 12/11/2012). 

Disponível: http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-

brum/noticia/2012/11/memoria-e-tanto-lembrar-quanto-esquecer.html  

6. BRUM, E.  O olhar insubordinado . In. BRUM. E. A vida que ninguém vê. Porto 

Alegre: Arquipélago, 2006. p.187-196. 

7. FAVORETO, C.A.O.; CAMARGO JR., K.R. A narrativa como ferramenta para o 

desenvolvimento da prática clínica, Interface - Comunic., Saude, Educ., v.15, n.37, 

p.473-83, abr./jun. 2011.  

8. FEUERERKER, L.C.M., CAPOZZOLO, A. A Mudanças na formação dos 

profissionais de saúde: alguns referenciais de partida do eixo Trabalho em Saúde. In: 

CAPOZZOLO, et al. (Orgs.) Clínica comum: itinerários de uma formação em saúde. 

São Paulo: Hucitec, 2013, p.35-58.   

9. HENZ, A.O.; CASETTO, S.J. Orientações para o trabalho de campo. In: 

CAPOZZOLO, A. et al. (Orgs.) Clínica comum: itinerários de uma formação em 

saúde. São Paulo: Hucitec, 2013, p. 277-289.  

10. ROZEMBERG, B.; MINAYO, M.C.S. A experiência complexa e os olhares 

reducionistas, Ciência e Saúde Coletiva, v.6, n.1, 2001. p. 115-123. 

 

Complementar: 
1. BENJAMIM, W. Infância em Berlim por volta de 1900. In: BENJAMIM, W. Rua de 

mão Única. Obras escolhidas vol.2, São Paulo:editora brasiliense, 1987. p. 71-142.  

2. BENJAMIM, W. “O Narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. In: 

BENJAMIM, W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 

cultura. 7. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 197-221  

3. BOURDIEU, P. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, M.; AMADO, J. (orgs.) Usos e 

Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: FGV, 1998. p.183-191. 
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4º TERMO: 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Trabalho em Equipe e Práticas Coletivas  

Período/turno: integral 

Termo: 4
o
 termo (2º semestre do 2º ano) 

 

Carga horária total: 80 hs  

Carga horária teórica: 32 horas                       Carga horária prática: 48 horas  

Objetivos 

Gerais:  
Possibilitar o exercício de práticas coletivas comuns às cinco áreas da graduação com grupos 

populacionais ampliando os espaços de escuta, diálogo e reflexão a fim de possibilitar ações 

de promoção da saúde. 

 

Específicos:  

 Exercitar a capacidade para o trabalho em equipe visando fortalecer a 

interdisciplinaridade entre os estudantes/equipe por meio de temas transversais;  

 Produzir um trabalho com coletivos, com enfoque no protagonismo 

destes, valorizando seus saberes e compondo com eles; 

 Possibilitar a reflexão acerca de pressupostos metodológicos que 

focalizem a intencionalidade da intervenção e o sentido do fazer profissional comum 

por meio de uma postura ética e de responsabilização;  

 Exercitar a capacidade para planejar e programar ações de saúde 

integradas (em comum) em coletivos; 

 Possibilitar a implementação de ações de promoção e prevenção 

comuns às diversas áreas profissionais. 

 

 

Ementa 
Em continuidade à formação comum dos estudantes dos cinco cursos de graduação da 

UNIFESP Baixada Santista pretende-se ampliar a capacidade de realização do trabalho em 

equipe e com grupos populacionais. Trata-se de um trabalho de escuta, por parte da equipe 

de estudantes, das diferentes condições de vida e das principais demandas de saúde da 

população residente nas diversas regiões de Santos, para criação de ações interventivas de 

promoção de saúde.  

 

 

Conteúdo Programático 

 Interdisciplinaridade e interprofissionalidade; 

 Trabalho em equipe; 

 Ética do trabalho com coletivos;  

 Promoção da saúde e prevenção de doenças 

 Dimensão educativa/pedagógica das práticas em saúde 

 Organização e planejamento das práticas em saúde 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica Prática Teórico-Prática Seminário Discussão de grupo Estudo dirigido Visitas 

Observação Levantamento bibliográfico Elaboração de relatório Elaboração de projeto 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador Internet Projetor multimídia Livro-texto Lousa Bibliografia atualizada Material 

de escritório, papelaria e artes para utilização nos grupos 
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Critérios de Avaliação 
A avaliação será contínua e formativa. Inclui análise dos conhecimentos cognitivos, atitudes, 

habilidades e competências desenvolvidas. Considera a participação e o envolvimento do 

estudante no processo de aprendizagem.  

O conceito no final deste Módulo será composto pelas notas atribuídas por atividades 

individuais e em grupos 

Notas do grupo  

1. Livro da Experiência  (3) 

2. Plano de ação-intervenção (1) 

3. Apresentação oral do trabalho realizado pelo grupo ao longo do semestre, com 

propostas de continuidade da experiência (2)  

Notas individuais 

1.Participação do aluno nas atividades de aula e de campo – incluindo seminários 

facilitadores (2)  

2.Diário de Campo com notas intensivas, reflexivas e apontamentos conceituais após 

cada atividade de campo. (2) 
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Bibliografia  

Básica:  
1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria da Gestão Estratégica e Participativa. Freire, P. 

Pacientes impacientes. Caderno de Educação Popular e Saúde. Brasília: MS, 2007. 

p.32-45. disponivel em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_educacao_popular_saude_p1.pdf  

2. Brasil, Ministério da Saúde. Curso de Formação de Facilitadores de Educação 

Permamente em Saúde. Vivendo o mundo do trabalho- o trabalho humano e os 

coletivos: os desafios de estar na vida com os outros e a construção do trabalho de 

saúde em equipe. Brasilia, MS, 2005, p. 93- 103 

3. Casetto, S.J. Notas sobre grupos. In: Capozzolo, A.A. Casetto, S.J.; Henz, A.O. 

Clínica comum- itinerários de uma formação em saúde. São Paulo, Hucitec, 2013.p. 

290-296. 

4. Furtado, J.   “Arranjos Institucionais e Gestão da Clínica: Princípios da 

Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade”. Cad. Bras. Saúde Mental, Vol 1, no 1, 

jan-abr. 2009 (CD-ROM) 

5. Henz, A. O et al. “Trabalho entreprofissional: acerca do comum e acerca do 

específico. In: Capozzolo, A.A. Casetto, S.J.; Henz, A.O. Clínica comum- itinerários 

de uma formação em saúde. São Paulo, Hucitec, 2013.p. 163-186. 

6. Chaui, M. O discurso competente. In. Chaui, M. A ideologia da competência. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora;São Paulo: Editora Fundação Persei Abramo, 2014. p. 

113-119. 

7. Czeresnia, D. O conceito de saúde e a diferença entre promoção e prevenção. In: 

Czeresnia, D. & Freitas, C.M. (org). Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, 

tendências. Editora fiocruz, 2003. P39-53. 

8. Pezzato, L.M. O livro da experiência. Recolhas sobre o Livro da Vida – Pedagogia 

Freinet (mimeo) 

9. Azevedo, A. Um convite para pensar uma postura ética no trabalho em equipe e com 

grupos. (mimeo) 

10. UNIFESP Baixada Santista. Elaboração do Plano de Ação- Intervenção 2015. 

(mimeo) 

 

Complementar: 
1. Acioli S. e Luz, M. T. Sentidos e valores de práticas populares voltadas para a saúde, 

a doença e o cuidado. Rev. Enf. UERJ, 2003, n. 11 p.153-158. 

2. Acioli, S. Sentidos e práticas de saúde em grupos populares e a enfermagem em saúde 

pública. Rev. Enf. UERJ,2006, n. 14(1), p. 21-26. 

3. Gomes, et. al.  Integralidade como princípio ético e formativo: um ensaio sobre os 

valores éticos para estudos sobre o trabalho em equipe na saúde. In. Pinheiro, R. 

Barros, M.E.B. E Mattos, R.A. (org) Trabalho em equipe sob o eixo da integralidade: 

valores, saberes e práticas. Rio de Janeiro: IMS/UERJ:CEPESC:ABRASCO, 2010. p. 

19-36 

4. Pinheiro, R. As práticas do cotidiano na relação oferta e demanda dos serviços de 

saúde: um campo de estudo e construção da integralidade. In. Pinheiro R., Mattos, 

R.A. Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. (org). Rio de 

Janeiro, IMS-ABRASCO, 2011, p.65-112. 

5. Freire, P.  Varal de Textos/Concepções sobre Educação Popular e Saúde Reflexão 

Crítica Sobre As Virtudes da Educadora ou do Educador . [1] Brasileiro. Texto 

adaptado de Paulo Freire em Buenos Aires, CEAAL, Buenos Aires, 1966. Se trata de 

uma intervenção de Freire o 21/06185, durante o ato preparatório da 111 Assembléia 

Mundial de Educação de Adultos.  

6. ____________ Carta de Paulo Freire aos professores. Estudos avançados:15, n. 42, 

2001. p. 259-268. 
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5º TERMO e 6
0
 TERMO: 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Clinica Integrada: produção de cuidado  

Período/turno: integral  

Termo: 5
o 
termo (e 6

o
 termo, 1º e 2º semestres do 3º ano – ofertado para metade da turm em 

cada semestre) 

 

Carga horária total: 80 horas  

Carga horária teórica: 8 horas                               Carga horária prática: 72 horas  

Objetivos 

Gerais:  
Dar continuidade à formação de uma clínica integrada e comum aos vários campos 

profissionais avançando na produção e gestão do cuidado individual e coletivo em saúde 

 

Específicos:  

 Possibilitar aos estudantes vivenciar e realizar intervenções em comum na produção 

do cuidado, avançando na complexidade das intervenções;  

 Exercitar a elaboração e implementação de projetos terapêuticos singulares 

individuais e coletivos; 

 Ampliar as competências para o trabalho em equipe e para o diálogo interprofissional; 

 Ampliar as competências para a gestão do cuidado em saúde; 

 Aprofundar o conhecimento sobre a organização da rede de serviços em saúde; 

 

 

Ementa 
Montagem de mini-equipes de estudantes  cuja tarefa é elaborar e implementar projetos 

terapêuticos de cuidado tanto para pessoas e/famílias selecionadas pelas equipes dos 

serviços de saúde bem como para grupos populacionais. As equipes de estudantes são 

acompanhadas e orientadas por uma equipe de docentes de diferentes áreas profissionais.    

 

 

Conteúdo Programático 

 Equipe matricial e equipe de referencia 

 Clínica ampliada 

 Projetos terapêuticos Singulares 

 Gestão do cuidado  

 Atendimento domiciliar – Programa de atenção domiciliar 

 Rede de atenção – integralidade de atenção – básica, especializada e hospitalar 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica, prática, teórico-prática com desenvolvimento de seminários, discussão de grupo, 

visitas, observação, elaboração de relatório, casos clínicos, elaboração de projeto,elaboração 

de anamnese 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, projetor multimídia, bibliografia atualizada, lousa, livros texto 
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Critérios de Avaliação 
Avaliação é contínua e formativa. A nota será composta pelos seguintes itens: 

Equipe – 10 pontos  

1) Entrega de projeto de intervenção  

2) Entrega do projeto atualizado e  do registro  a ser anexado ao prontuário:  

3) Apresentação de tema escolhido pela equipe 

Individual – 10 pontos  

4) Participação em discussões e apresentação de casos:  

5) Diários de campo: 

6 ) Frequencia 

7) prática:  

 

OBS: a nota final será obtida com a somatória dos itens, dividida por dois. Será exigido para 

aprovação frequência mínima de 85%, inclusive para as atividades de campo 

  

 

Bibliografia  

Básica:  
1. Cecílio, Luiz Carlos de Oliveira – As necessidades de saúde como conceito 

estruturante na luta pela integralidade e equidade na atenção. 

2. Campos, Gastão Wagner de Sousa & Domitti, Ana Carla – Apoio matricial e equipe 

de referência: uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. 

3. Franco, Tulio & Pinheiro, R. & Mattos, R – Os sentidos da integralidade na atenço e 

no cuidado em saúde  

 

Complementar: 

 Mattos, Ruben Araújo de – Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca 

de valores que merecem ser defendidos. 

 Feuerwerker, Laura C. M. e Merhy, Emerson Elias – Atenção domiciliar na 

configuração de redes substitutivas: a desinstitucionalização das práticas e a 

invenção da mudança na saúde. 
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IV – Planos de ensino do Eixo Aproximação a uma Prática Específica 

 

1º TERMO: 

 

Nome do Componente Curricular (UC): A Fisioterapia: História e Atuação  

Período/turno: integral 

Termo: 1
o
 termo (1º semestre do 1º ano) 

 

Carga horária total: 80 horas  

CH teórica: 60 horas                                   CHprática: 20 horas  

Objetivos 

Gerais: 
Promover aos alunos o primeiro contato com a área de conhecimento, Fisioterapia, do ponto 

de vista histórico e atual das suas áreas de atuação e do contexto ético da profissão. 

 

Específicos: 

 Apresentar ao aluno o desenvolvimento histórico da profissão. 

 Proporcionar conhecimento sobre objeto de estudo e trabalho do fisioterapeuta. 

 Apresentar os campos de conhecimento do fisioterapeuta, os recursos 

fisioterapêuticos próprios bem como os níveis da atenção à saúde em que ele se 

insere. 

 Facilitar ao aluno a compreensão da relação entre as disciplinas do currículo. 

Proporcionar ao aluno o entendimento do trabalho inter e multiprofissional. 

 

 

Ementa: 
Abordagem da profissão do fisioterapeuta do ponto de vista histórico e atual, seus campos 

de atuação, seu papel na promoção da saúde e no trabalho com equipe interprofissional. 

 

 

Conteúdo Programático: 
 História da Fisioterapia. 

 Regulamentação da profissão: Resolução Crefito-3. Portarias. Projetos de Lei em 

tramitação  

 O papel do fisioterapeuta na saúde, num contexto atual: prevenção, promoção, 

manutenção e reabilitação. 

 Áreas de atuação do fisioterapeuta. 

 Ética profissional.  

 Atuação do fisioterapeuta na equipe de saúde. 

 Visitas as áreas de estágio do curso de fisioterapia 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica; Prática; Teoírico-prática; Seminário; Discussão de grupo; Estudo dirigido;  

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Multimidia, Livro texto, Bibliografia atualizada, Quadro negro 
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Critérios de Avaliação 

 Prova escrita 

 Seminários 

 Relatórios de visitas monitoradas 

 Organização de evento, com apresentação de painéis sobre as áreas de atuação para 

toda a comunidade do campus. 

 

 

Bibliografia  

Básica: 
1. Rebelatto, J.R. Fisioterapia no Brasil, 2003, Manole.  

2. De Lisa, S. Tratado de Medicina de Reabilitação, 2000, Manole. 

3. O’Sullivan, S. Fisioterapia – Avaliação e Tratamento, 2002, Manole.  

4. Starkey, C. Recursos Terapêuticos em Fisioterapia, 1999, Manole.  

5. Battisti, M.C.G. Ética do Cuidado - Código de Ética Comentado da Fisioterapia e da 

Terapia Ocupacional . Ed. Musa, 2007. 

 

Complementar: 
1. Site do Crefito 3: www. crefito.com.br 

2. Revista Brasileira de Fisioterapia 

3. Revista do Crefito 3 (São Paulo) 

4. Código de ética profissional do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. 

5. Sampaio et al. Aplicação da classificação internacional de funcionalidade, 

incapacidade e saúde (cif) na prática clínica do fisioterapeuta Rev. bras. fisioter. Vol. 

9, No. 2 (2005), 129-136 

6. Buchalla, C.M. A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde da Organização Mundial da Saúde: Conceitos, Usos e Perspectivas. Rev Bras 

Epidemiol 2005; 8(2): 187-93 

 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Introdução à prática fisioterapêutica I  

Período/turno: integral  

Termo: 1
o
 termo (1º semestre do 1º ano) 

 

Carga horária total: 40 horas  

CH teórica: 8 horas                           CH prática: 32 horas  

Objetivos 

Gerais: 
Aproximar o aluno da atuação do fisioterapeuta em seus diferentes contextos de estrutura e 

prática 

 

Específicos: 

 Conhecer diferentes centros e serviços de saúde onde o fisioterapeuta está inserido 

 Vivenciar a atuação do fisioterapeuta nas diferentes áreas da fisioterapia. 

 Fomentar discussões sobre aspectos éticos da profissão  

 Fomentar discussões sobre habilidades e competências do fisioterapeuta 
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Ementa 
Abordagem da atuação do fisioterapeuta nos seus diferentes domínios, revelando a 

importância das áreas de atuação em promoção e prevenção de saúde, como reabilitadores, 

bem como na área administrativa e acadêmica. Revelar a importância da assistência integral, 

multiprofissional e no cuidado ético. 

 

 

Conteúdo Programático 

 Visita a centros de referência (organização de visitas guiadas a grandes centros, como 

InCor, AACD, entre outros); 

 Visitas a locais de gestão nas diferentes Unidades do Campus Unifesp-BS 

 Condução de discussões sobre a realidade do mercado; 

 Visitas aos laboratórios de ensino e pesquisa (básica e clínica) da Unifesp; 

 Interlocução com módulo “Fisioterapia: história e atuação”. 

 Visita a diferentes locais de atuação do fisioterapeuta externo à Unifesp 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
As atividades do módulo compreendem: Visitas; Discussão de grupo; Estudo dirigido. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Bibliografia atualizada. 

 

 

Critérios de Avaliação 
Avaliação do Diário de campo: descrição da percepção do aluno diante do cenário; o que ele 

viu e sua percepção do lugar.  

Apresentação do Diário de campo para a turma, com a presença de docentes da área. 

Presença nas visitas programadas e livres. 

 

 

Bibliografia  

Básica:  
1. O'SULLIVAN, SUSAN B; SCHMITZ, THOMAS J. Fisioterapia: avaliação e 

tratamento. 2.ed. Barueri: Manole, 2004.  

2. REBELATTO, J.R.; BOTOMÉ, S.P. Fisioterapia no Brasil: fundamentos para uma 

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

 

Complementar:  
Periódicos da área indexados no Scielo 

 

 

 

 

 

2º TERMO: 
 

Nome do Componente Curricular (UC): Introdução à prática fisioterapêutica II  

Período/turno: integral  

Termo: 2
o
 termo (2º semestre do 2º ano) 

 

Carga horária total: 40 horas  

CH teórica: 8 horas               CH prática: 32 horas  
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Objetivos 

Gerais: 
Aproximar o aluno da atuação do fisioterapeuta em seus diferentes contextos de estrutura e 

prática 

 

Específicos: 

 Conhecer diferentes centros e serviços de saúde onde o fisioterapeuta está inserido 

 Vivenciar a atuação do fisioterapeuta nas diferentes áreas da fisioterapia. 

 Fomentar discussões sobre aspectos éticos da profissão  

 Fomentar discussões sobre habilidades e competências do fisioterapeuta 

 

 

Ementa 
Abordagem da atuação do fisioterapeuta nos seus diferentes domínios, revelando a 

importância das áreas de atuação em promoção e prevenção de saúde, como reabilitadores, 

bem como na área administrativa e acadêmica. Revelar a importância da assistência integral, 

multiprofissional e no cuidado ético. 

 

 

Conteúdo Programático 

 Visita a centros de referência (organização de visitas guiadas a grandes centros, como 

InCor, AACD, entre outros); 

 Visitas a locais de gestão nas diferentes Unidades do Campus Unifesp-BS 

 Condução de discussões sobre a realidade do mercado; 

 Visitas aos laboratórios de ensino e pesquisa (básica e clínica) da Unifesp; 

 Interlocução com módulo “Fisioterapia: história e atuação”. 

 Visita a diferentes locais de atuação do fisioterapeuta externo à Unifesp 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
As atividades do módulo compreendem: Visitas, Discussão de grupo, Casos Clínicos, 

Estudo dirigido, Seminário 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Projetor multimídia, Quadro negro, Bibliografia atualizada. 

 

 

Critérios de Avaliação 
Avaliação do Diário de campo: descrição da percepção do aluno diante do cenário; o que ele 

viu e sua percepção do lugar.  

Apresentação do Diário de campo para a turma, com a presença de docentes da área. 

Presença nas visitas programadas e livres. 

 

 

Bibliografia  

Básica:  
1. O'SULLIVAN, SUSAN B; SCHMITZ, THOMAS J. Fisioterapia: avaliação e 

tratamento. 2.ed. Barueri: Manole, 2004.  

2. REBELATTO, J.R.; BOTOMÉ, S.P. Fisioterapia no Brasil: fundamentos para uma 

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

 

Complementar:  
Periódicos da área indexados no Scielo. 
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3º TERMO: 
 

Nome do Componente Curricular (UC): Recursos manuais em fisioterapia   

Período/turno: integral  

Termo: 3
o
 termo (1º semestre do 2º ano) 

 

Carga horária total: 40 horas  

CH teórica: 30 horas                          CHprática: 10 horas  

Objetivos 

Gerais:  
Proporcionar ao estudante habilidades e competências para utilização da massagem 

terapêutica na prevenção de doenças, promoção da saúde e reabilitação. 

 

Específicos:  

 Discutir as bases éticas e comportamentais da massagem terapêutica;  

 Discutir as bases fisiológicas da massagem terapêutica;  

 Abordar e discutir o processo de tomada de decisão clínica para aplicação da 

massagem terapêutica;  

 Demonstrar e treinar diferentes técnicas de massagem terapêutica: massagem clássica, 

técnicas de tecido conjuntivo e drenagem linfática manual; 

  Avaliar, criteriosamente, a evidência científica das diferentes técnicas de terapia 

manual. 

 

 

Ementa: 
Abordagem das várias técnicas de massoterapia que o fisioterapeuta utiliza, por meio de 

atividades teórico-práticas, com compreensão dos princípios mecânicos, fisiológicos e 

psicomotores destes sobre tecidos e sistemas. Abordagem das indicações e a 

contraindicações das técnicas abordadas: massagem clássica, técnicas de tecido conjuntivo e 

drenagem linfática manual. 

 

 

Conteúdo Programático: 

 Contextualização histórica da massagem terapêutica; 

 Bases éticas e comportamentais da massagem terapêutica; 

 Controle do ambiente para aplicação da massagem terapêutica; 

 Comportamento do profissional na aplicação da Massagem Terapêutica; 

 Efeitos mecânicos, fisiológicos e terapêuticos da massagem; 

 Efeitos psicomotores e comportamentais, associados a qualidade de vida; 

 Fundamentos e técnicas da massagem clássica (facial e corporal); 

 Fundamentos e técnicas de tecido conjuntivo: massagem reflexa/tecido conjuntivo 

(traço e rolinho); fricção; liberação miofascial (direta e indireta) e pompages; 

 Fundamentos e técnicas de Drenagem Linfática Manual; 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada: 
Teórica; Prática; Teórico-prática; Seminário; Discussão de grupo; Levantamento 

bibliográfico.  

 

 

Recursos Instrucionais Necessários: 
Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia atualizada. 
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Critérios de Avaliação 
A avaliação da aprendizagem dos participantes será composta por: 

 2 provas teórico-práticas (peso 4, cada uma);  

 Entrega dos relatórios de aula prática (peso 2); 
 

 

Bibliografia  

Básica:  
1. BIENFAIT, Marcel. Estudo e tratamento do esqueleto fibroso: fáscias e pompages. 

São Paulo: Summus, 1999. 107 p. ISBN 85-323-0671-3.  

2. CLAY, James H.; POUNDS, David M. Massoterapia clinica: integrando anatomia e 

tratamento.2.ed. Barueri, SP: Manole, 2008. 443 p. ISBN 9788520426449  

3. FRITZ, Sandy. Fundamentos da massagem terapêutica. 2.ed. São Paulo: Manole, 

2002. 698 p. 

4. Herpertz U. Edema e Drenagem Linfática. 2.ed. São Paulo: Editora Roca, 2006. 

5. LEDUC, A & LEDUC,O. Drenagem Linfática: teoria e prática- 3.ed, Barueri: Ed. 

Manole, 2007.  

 

Complementar: 
1. ANDRADE, Carla-Krystin; CLIFFORD, Paul. Massagem: técnicas e resultados. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 336 p. ISBN 8527707802.  

2. Bienfait M. Bases elementares técnicas de terapia manual e osteopatia. São Paulo: 

Summus, 1997  3ª edição. 

3. CASSAR, Mario-Paul. Manual de massagem terapêutica: um guia completo de 

massoterapia para o estudante e para o terapeuta. Sao Paulo: Manole, 2001. 231 p. 

ISBN 8520410235.  

4. DE DOMENICO, G. Técnicas de Massagem de Beard – Princípios e Práticas de 

Manipulação de Tecidos Moles. São Paulo, Brasil:Elsevier, 329 páginas, 2008. 

5. GODOY, J.M.; BELCZAK, C.E.Q; GODOY, M.F.G. Reabilitãção Linfovenosa. 

Rio de Janeiro, Ed. DiLivros, 2005 

6. GUIRRO,E. & GUIRRO,R. Fisioterapia Dermatofuncional. 3a ed., São Paulo, 

Ed. Manole, 2002 

7. Shantala : massagem para bebês uma arte tradicional - 8.ed / 2009 

8. O'SULLIVAN, S.B; SCHMITZ, T.J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 4. ed. 

Barueri: Manole, 2004.  

9. VOGELFONG,D. Linfologia básica. São Paulo, Ed. Ícone, 1997 

 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Cinesiologia  

Período/turno: integral 

Termo: 3
o
 termo (1º semestre do 2º ano) 

 

Carga horária total: 160 h  

CH teórica: 100horas                        CH prática: 60 horas  
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Objetivos 

Gerais:  
Proporcionar ao aluno conhecimento necessário para o entendimento do movimento humano 

e sua complexidade. 

 

Específicos:  
Espera-se que este módulo propicie ao aluno: 

 Conhecer os princípios da cinesiologia e biomecânica baseando-se em conceitos de 

mecânica, anatomia musculoesquelética e fisiologia neuromuscular; 

 Analisar o movimento humano e saber utilizar as técnicas de avaliação tais como 

goniometria, provas de função muscular, cinemetria e antropometria; 

 Estudar o movimento humano em todas as suas formas de expressão e 

potencialidades, quer no ambiente esportivo, quer nas alterações patológicas, cinético-

posturais, psíquicas e orgânicas; 

 Incentivar a atuação em equipe; 

 Buscar ativamente o conhecimento e a educação permanente; 

 

 

Ementa  
Estudo do movimento humano utilizando princípios de mecânica, anatomia 

musculoesquelética e fisiologia neuromuscular e avaliação da execução de padrões de 

movimento por meio de métodos qualitativos e quantitativos. 
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Conteúdo Programático 

 Introdução à cinesiologia: Conceitos básicos; terminologia descritiva; tipos de 

movimento (osteocinemática e artrocinemática); 

 Artrocinemática: Terminologia do movimento acessório; superfície das articulações; 

movimentos artrocinemáticos; lei convexo-côncava; 

 Sistema esquelético: Funções do esqueleto; tipos de esqueletos; composição do osso; 

estrutura do osso; tipos de ossos; 

 Sistema articular: tipos de articulações; estrutura articular; planos e eixos; 

 Sistema muscular: fixações musculares; arranjos da fibra muscular; características 

funcionais do tecido muscular; relação comprimento tensão do tecido muscular; 

insuficiência muscular; tipos de contração muscular; funções dos músculos; cadeias 

cinéticas; provas musculares funcionais; 

 Sistema nervoso: central, autonômico e periférico (nervos cranianos, dermátomos e 

nervos torácicos); formação de plexos (cervical, braquial e lombossacral); níveis 

funcionais da medula espinal; 

 Biomecânica básica: leis do movimento; força; torque; estabilidade; máquinas 

simples; 

 Cíngulo do membro superior: ossos e pontos de referência; articulações e ligamentos; 

movimentos das articulações; músculos; 

 Articulação do ombro: ossos e pontos de referência; ligamentos; músculos 

 Cotovelo: estrutura e movimentos da articulação; ossos e pontos de referência; 

ligamentos; músculos do cotovelo e do antebraço; 

 Punho: estrutura da articulação; movimentos da articulação; ossos e pontos de 

referencia; ligamentos; músculos; 

 Mão: Articulações e movimentos do polegar; articulações e movimentos dos dedos; 

ossos e pontos de referência; ligamentos; músculos; função da mão; 

 Articulação temporomandibular: estrutura e movimentos da articulação; ossos e 

pontos de referência; ligamentos e outras estruturas; macânica do movimento; 

músculos da articulação temporomandibular; 

 Pescoço e Tronco: curvaturas vertebrais; movimentos das articulações; ossos e pontos 

de referência; articulações e ligamentos; biomecânica; músculos do pescoço e do 

tronco; 

 Respiração: anatomia torácica; fases da respiração; músculos da respiração; 

 Cíngulo do Membro Inferior: estrutura e função; biomecânica; movimentos do 

cíngulo do membro inferior; 

 Quadril: estrutura e movimentos da articulação; ossos e pontos de referência; 

ligamentos e outras estruturas; biomecânica; músculos do quadril; 

 Joelho: estrutura e movimentos articulares; ossos e pontos de referência; ligamentos e 

outras estruturas; biomecânica; músculos do joelho; 

 Tornozelo e Pé: estrutura e movimento das articulações; ossos e pontos de referência; 

ligamentos e outras estruturas; biomecânica; músculos do tornozelo e pé; 

 Marcha Normal: definições; análise da fase de apoio; análise da fase de oscilação; 

determinantes adicionais da marcha; aspectos básicos da marcha patológica 

(anormal). 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Aulas teóricas, práticas e teórico-práticas expositivas e com discussão; Seminários 

individuais e em duplas sobre artigos científicos; Casos clínicos. 

1.  
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Recursos Instrucionais Necessários 
Sala de aula; laboratório didático. 

 

 

Critérios de Avaliação 
 Provas teóricas; 

 Provas práticas; 

 Avaliação de conceito: iniciativa; participação em aulas teóricas e práticas; execução 

de tarefas e estudos dirigidos; 

 Assiduidade; 

 

 

Bibliografia  

Básica: 
[1] Lippert LS. Cinesiologia clínica e anatomia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 

2008. 

[2] Marques AP. Manual de goniometria. 2 ed. São Paulo: Manole 2003. 

[3] Kendall FP, McCreary EK, Provance PG. Músculos: provas e funções. 4 ed. São 

Paulo: Manole 1995. 

 

Complementar: 
[1] Hall SJ. Biomecânica básica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2005. 

[2] Lehmkulh LD, Smith LK. Brunnstrom cinesiologia clínica. 1 ed. São Paulo: Manole 

1987. 

[3] Nordin M, Frankel VH. Biomecânica básica do sistema musculoesquelético. 3 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan 2003. 

[4] Smith LK, Weiss EL, Lehmkuhh LD. Cinesiologia clínica de Brunnstrom. 5 ed. São 

Paulo: Manole 1997. 

[5] Amadio AC, Barbanti VJ. A biodinâmica do movimento humano e suas relações 

interdisciplinares. 1 ed. São Paulo: Estação Liberdade; USP: EEFE 2000. 

 

 

 

 

 

4º TERMO: 
 

Nome do Componente Curricular (UC): Metodologia da Pesquisa Científica  

Período/turno: integral 

Termo: 4
o
 termo (2º semestre do 2º ano) 

 

Carga horária total: 40 horas  

CH teórica: 30 horas                                 CH prática: 10 horas  
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Objetivos 

Gerais: 
Habilitar o aluno na utilização da metodologia científica em sua atuação acadêmica e 

profissional. Introduzir a discussão sobre ética em pesquisa, apresentar ao aluno as bases da 

pesquisa científica e os tipos de pesquisas aplicadas à saúde. Instrumentalizar o aluno para a 

elaboração de projetos, bem como a produção de relatórios, monografias e divulgação dos 

trabalhos de pesquisa embasados na ética profissional. 

 

Específicos: 

 Fornecer elementos básicos de metodologia para iniciação à pesquisa e ao trabalho 

científico. 

 Fornecer conhecimento sobre metodologia científica aplicada à saúde e os principais 

tipos de pesquisa. 

 Estimular o comportamento ético na condução de trabalhos científicos. 

 Capacitar o aluno no processo de pesquisa na busca, produção e expressão do 

conhecimento. 

 Desenvolver espírito crítico, capacidade de abordar problemas sob a óptica científica 

e a formalizar o conhecimento adquirido segundo as normas vigentes de redação de 

textos acadêmicos. 

 

 

Ementa 
Fundamentos metodológicos e operacionais da pesquisa científica em saúde. Levantamento 

bibliográfico. Planejamento e elaboração de projetos de pesquisa. Apresentação dos 

resultados de pesquisa e sua divulgação. Ética em pesquisa. 

 

 

Conteúdo Programático 

 A pesquisa científica no campo da saúde 

 Pesquisa: definição e tipos 

 Busca de informações bibliográficas – Bases de Dados 

 Pesquisa epidemiológica 

 Pesquisa qualitativa em saúde 

 Pesquisa experimental em saúde 

 Pesquisa clínica 

 Ética/Bioética na pesquisa 

 Diretrizes para a elaboração de projetos de pesquisa 

 Referências bibliográficas - Normatização 

 Apresentação e divulgação de resultados de pesquisa 

 Elaboração de projeto em grupo 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica; Prática; Teórico-prática; Discussão de grupo; Estudo dirigido; Levantamento 

bibliográfico; Elaboração de projeto 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Projeto multimídia, Livro texto, Bibliografia atualizada 

 

 

Critérios de Avaliação 
Os estudantes serão avaliados nos momentos de discussões em grupo, na elaboração de 

sínteses e materiais de apoio, bem como nas etapas de confecção do Projeto de final de 

Módulo. Este terá sua pertinência, coerência e normas técnicas também avaliadas. 
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Bibliografia  

Básica:  

 Marconi, M. A.; Lakatos, E. M. Fundamentos de metodologia científica. Editora  

Atlas, 2010.  

 Severino, A. J. Metodologia do trabalho científico. Editora Cortez, 2007. 

 Moraes Amato ACM. Metodologia da Pesquisa Científica. Editora Roca, 2007. 

 

Complementar: 
1. Marconi, M. A.; Lakatos, E. M. Metodologia do trabalho científico. Editora Atlas, 

2009.  

2. Mattar, J. Metodologia Científica na Era da Informática. Editora Saraiva, 2008. 

3. Vianna, I. O. A. Metodologia do trabalho científico: um enfoque didático da produção 

científica. EPU, 2001.  

4. Minayo, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Editora Vozes, 2004.  

5. Greenhalgh, T. Como ler artigos científicos: fundamentos da medicina baseada em 

evidências. Editora Artmed, 2005. 

 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Exercícios Terapêuticos I  

Período/turno: integral 

Termo: 4
o
 termo (2º semestre do 2º ano) 

 

Carga horária total: 80horas  

CH teórica: 20 horas                                 CH prática: 20 horas  

Objetivos 

Gerais: 
Fornecer o referencial necessário para utilização do movimento como forma terapêutica. 

 

Específicos: 

 Espera-se que esta atividade propicie aos alunos estar apto a: 

 Interrelacionar os conhecimentos das propriedades musculares, da fisiologia da 

contração muscular e do exercício como um todo, bem como as diversas formas de 

aplicação do movimento. 

 Caracterizar e refletir sobre as técnicas clássicas de cinesioterapia, incluindo a 

cinseioterapia em piscina terapêutica, bem como as técnicas mais atuais, procurando 

indicar e aplicá-las tanto do modo terapêutico como do preventivo. 

 Propiciar uma visão crítica sobre os assuntos apresentados e discutidos, buscando 

evidências científicas para nortear sua prática profissional. 

 Saber conviver e trabalhar em equipe interdisciplinar/interprofissional, buscando a 

integralidade do indivíduo na sua vida acadêmica e profissional. 

 Buscar um aprendizado mais ativo . 

 

 

Ementa 
Fundamentação dos exercícios terapêuticos, amplitude de movimento, tipos de exercícios, 

princípios dos exercícios e técnicas cinesioterapêuticas específicas. Exercícios terapêuticos 

específicos para cada segmento, tanto do ponto de vista terapêutico, quanto preventivo. 

 

 



 

159 

Conteúdo Programático 

 Apresentação do módulo – plano de ensino 

 Introdução ao exercício terapêutico / Avaliação 

 Amplitude de movimento 

 Exercícios passivos 

 Exercícios assistidos 

 Exercícios ativos 

 Exercícios resistidos 

 Alongamento e flexibilidade 

 Facilitação neuromuscular proprioceptiva  / Treinamento sensório-motor 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica; Prática; Teórico-prática; Seminário; Casos clínicos; Estudo dirigido; Ensino a 

distância 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Projetor multimídia, Bibliografia atualizada, Quadro negro 

 

 

Critérios de Avaliação 
A avaliação da aprendizagem dos participantes será composta a partir da análise dos 

seguintes parâmetros: 

 - 2 provas teórico-práticas (4 pontos por prova – total 8 pontos) 

- Trabalho de conclusão do módulo (vale 1 ponto) 

- Também serão considerados como critérios de avaliação a freqüência, participação nas 

atividades, pontualidade na entrega das atividades, qualidade dos trabalhos realizados e 

contribuição nas discussões dos temas abordados em aula (vale 1 ponto) 
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Bibliografia  

Básica:  

 Kisner C, Colby L. – Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas.  São Paulo, 

Manole, 2005. 

 HHall CM, Brody LT. Exercício terapêutico: na busca da funçao. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

 American College of Sports Medicine. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço 

e sua prescrição . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

 Tribastone Francesco. Tratado de exercícios corretivos aplicados à reeducação motora 

postural. São Paulo: Manole, 2001.  

 Carrière Beate. Bola suíça : teoria, exercícios básicos e aplicação clínica. São Paulo: 

Manole, 1999. 

 

Complementar: 
1. Delisa J. Medicina de reabilitação: princípios e práticas. São Paulo. Manole, 1996. 

2. Kottke FJ & Lehmann JF. Krusen: tratado de medicina física e reabilitação. São 

Paulo. Manole, 1998. 

3. Leroy D, Genot PP. Cinesioterapia: avaliações  técnicas ativas e passivas. São Paulo. 

Panamericana, 1989. 

4. Bienfait M. As bases da fisiologia da terapia manual. São Paulo. Sammus, 2000. 

5. Evans RC. Exame Físico Ortopédico Ilustrado. 2ª ed. São Paulo. Manole 2003, 

1035p. 

6. Dutton M. Fisioterapia ortopédica: exame, avaliação e intervenção. Porto Alegre: 

Artmed, 2006, 1399p. 

7. Nogueira PM – Ginástica aquática. Rio de Janeiro. Sprint, 1994. 

8. Kolt GS, Snyder-Mackler L. Fisioterapia no Esporte e no Exercício. Rio de Janeiro. 

Revinter. 2008. 

9. Basmajian JL. Terapêutica por exercícios. São Paulo. Manole, 1987. 

10. Dutton M. Fisioterapia ortopédica: exame, avaliação e intervenção. Porto Alegre. 

Artmed, 2006. 

11. Houglum PA. Therapeutic Exercises for Athletic Injuries: Athletic training education 

series. US. Human Kinetics. 2001. 

12. Chiarello B, Driusso P, Radl ALM. Fisioterapia reumatológica. São Paulo: Manole, 

2005. 

13. Amadio AC, Barbanti VJ (Org.). A biodinâmica do movimento humano e suas 

relações interdisciplinares. São Paulo: Estação Liberdade 

14. Prentice WE, Voight ML. Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética. Porto 

Alegre. ArtMed 2003. 

15. O'Sullivan SB B (Ed.), Schmitz TJ. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 2.ed. 

Barueri: Manole, 2004. 

16. Gormley J, Hussey J (Ed.). Exercise therapy: prevention and treatment of disease. 

Oxford: Blackwell, 2004. 

17. Andrews JR, Harrelson GL, Wilk KE. Reabilitação física do atleta . 3.ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

18. HHall CM, Brody, Lori T. Exercício terapêutico: na busca da funçao. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

19. Freitas, Paula Pardini. Reabilitação da mão. São Paulo: Atheneu, 2006. 

20. Amado-João, Silvia M. Métodos de avaliação clínica e funcional em fisioterapia. Rio 

de Janeiro: Guanabara koogan, 2006. 

21. Marques AP. Cadeias musculares : um programa para ensinar avaliacao 

fisioterapêutica global. 2.ed. Sao Paulo: Manole, 2005. 

22. Petersen CM, Foley RA.. Testes de movimentos: ativos e passivos. Barueri, SP: 

Manole, 2003. 

23. Adler SS, Beckers D, Buck M. PNF: Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva : um 

guia ilustrado. 2.ed. São Paulo: Manole, 2007. 

24. Artigos recentes de periódicos 
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5º TERMO: 
 

Nome do Componente Curricular (UC): Recursos físicos em fisioterapia I  

Período/turno: integral 

Termo: 5
o
 termo (1º semestre do 3º ano) 

 

Carga horária total: 80 horas   

CH teórica: 50 horas                                  CH prática: 30 horas  

Objetivos 

Gerais: 
Fornecer ao aluno elementos teóricos e práticos relacionados aos recursos físicos e manuais 

utilizados pelo fisioterapeuta, visando capacitá-los para a prática clinica da fisioterapia.  

Específicos: 

 Apresentar os principais recursos relacionados à área de Termoterapia; 

 Apresentar as principais técnicas relacionadas a área de terapia manual;   

 Apresentar as indicações, os efeitos fisiológicos e as contra-indicações do uso calor, 

do frio, de correntes elétricas e dos campos eletromagnéticos nos tecidos humanos;   

 Fornecer subsídios teóricos e práticos que permitam a utilização destes recursos na 

prática clínica; 

 

 

Ementa 
Estudo sobre técnicas, recursos manuais e equipamentos disponíveis na prática clinica da 

fisioterapia, e sua utilização no tratamento de processos patológicos do sistema músculo-

esquelético e neurológico.  

 

 

Conteúdo Programático 

 Apresentação e histórico da termofototerapia e da terapia manual (4 horas) 

 Crioterapia (efeitos fisiológicos, indicações, contra-indicações, principais técnicas de 

aplicação). (8 horas) 

 Infravermelho (efeitos fisiológicos, indicações, contra-indicações, principais técnicas 

de aplicação). (8 horas) 

 Ultravioleta (efeitos fisiológicos, indicações, contra-indicações, principais técnicas de 

aplicação). (8 horas) 

 Micro-ondas (efeitos fisiológicos, indicações, contra-indicações, principais técnicas 

de aplicação). (8 horas) 

 Ondas curtas (efeitos fisiológicos, indicações, contra-indicações, principais técnicas 

de aplicação). (8 horas) 

 Ultra-som (efeitos fisiológicos, indicações, contra-indicações, principais técnicas de 

aplicação). (8 horas) 

 Laser (efeitos fisiológicos, indicações, contra-indicações, principais técnicas de 

aplicação). (8 horas) 

 Terapia manual (principais técnicas) (16 horas) 

 Avaliação (4 horas) 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada:  
Aulas expositivas, aulas práticas, seminários, discussão de casos clínicos e questões-

problema.  

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Projetor multimídia, computador, quadro negro.  
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Critérios de Avaliação 
Participação: conjunto de trabalhos elaborados individualmente e discutidos em aula ao 

longo do semestre, incluindo discussões de casos clínicos e apreciações críticas e questões 

sobre temas abordados em encontros, mesas e aulas teóricas; 

Prova teórica: escrita e individual.  

Prova prática. 

 

 

Bibliografia  

Básica:  
 KITCHEN,S; BASIN,S. Eletroterapia de Clayton, Ed. Manole. 10

a 
edição 

 REED, J.; LOW, A., Eletroterapia Explicada: princípios e prática, Ed. Manole, 3
a 

edição. 

 CURRIER, D., HAYES, K., KAREN W. HAYES, NELSON, M., Eletroterapia 

Clínica, Ed.  Manole, 3
a 
edição, 2005. 

 KITCHEN,S: Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências. Ed. Manole, 11ª edição.  

 ANDREWS, J.R., HARRELSON, G.L., WILK, K.E. Reabilitação Física do Atleta.3ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  

 

Complementar: 
1. CYRIAX,J.H., CYRIAX, P.J. Manual Ilustrado de Medicina Ortopédica de Cyriax.2ª 

ed.: São Paulo: Manole. 2001. 

2. LE CORRE, F., RAGEOT, E. Atlas prático de osteopatia. Porto Alegre: Artmed, 

2004.  

 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC):  Introdução à prática fisioterapêutica III  

Período/turno: integral 

Termo: 5
o
 termo (1º semestre do 3º ano) 

 

Carga horária total: 40 horas  

CH teórica: 10 horas                                    CH prática: 30 horas  

Objetivos 

Gerais 
Proporcionar ao aluno a vivência da obervação do acompanhamento fisioterapêutico em 

diversos cenários para compreensão de como se dá a atuação fisioterapêutica na sua relação 

com a rede de saúde. 

 

Específicos 
 Assegurar a observação do serviço de Fisioterapia nas intervenções preventiva e 

curativa nos diversos cenários e áreas de atuação do fisioterapeuta;  

 Compreender a rede de saúde pública; 

 Fomentar discussões de casos, acompanhado pelos alunos, com o enfoque na 

assistência integral, multiprofissional e no cuidado ético. 
 

 

Ementa 
A proposta deste módulo é aproximar o aluno das questões relacionadas ao processo saúde-

doença, em seus aspectos biológicos e sociais. Uma vez que o aluno já conhece as diferentes 

áreas da fisioterapia, neste momento ele se aprofundará em um situação/caso para fazer as 

relações teórico-práticas. 

 

 

http://www.manole.com.br/livros.php?id=1105
http://www.manole.com.br/livros.php?id=1105
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Conteúdo Programático 
A partir de uma situação/caso cada dupla de alunos realizará: 

 Conhecendo sua história: conhecer a história do paciente/indivíduo/família por meio 

de entrevista ao paciente, consulta ao prontuário e conversa com fisioterapia e 

supervisor de estágio. 

 Levantamento dos aspectos biológicos relacionados ao processo saúde e doença 

(revisão do conteúdo do Eixo Biológico direcionado aos diferentes casos); 

 Levantamento da rede de saúde e assistência social que oferece suporte ao paciente 

(revisão do conteúdo do Eixo TS, como suporte a saúde, PID, PAD, entre outros); 

 Levantamento dos aspectos relacionados ao processo saúde-doença, em seu contexto 

social, como direitos, perdas, função social, entre outros (revisão do conteúdo dos 

Eixos IS e TS sobre, por exemplo, direito do deficiente, luto – perda da 

funcionalidade, do papel social); 

 Discussões teóricas com docentes dos eixos Biológico, IS e TS 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
As atividades do módulo compreendem: Visitas, Discussão de grupo, Casos Clínicos, 

Estudo dirigido, Seminário 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Projetor multimídia, Quadro negro, Bibliografia atualizada 

 

 

Critérios de Avaliação 
Trabalho de conclusão de módulo (10 pontos) 

Metacognição narrativa (10 pontos) 

 

A nota final será pela média entre as notas. 
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Bibliografia 

Básica 
1. O'SULLIVAN, SUSAN B; SCHMITZ, THOMAS J. Fisioterapia: avaliação e 

tratamento. 2.ed. Barueri: Manole, 2004.  

2. THÉVENON, ANDRÉ; BLANCHARD, ANNE. Guia prático de medicina física e 

reabilitação. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  

3. DELIBERATO, P.C.P. Fisioterapia Preventiva: Fundamentos e Aplicações. São 

Paulo: Manole, 2006.  

4. Cadernos de Atenção Básica de Saúde do Ministério da Saúde 

 

Complementar 
1. ANDREWS, J.R., HARRELSON, G.L., WILK, K.E. Reabilitação Física do Atleta. 3ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  

2. LUNDY-EKMAN, Laurie. Neurociência: fundamentos para reabilitação. Rio de 

Janeiro:Guanabara Koogan, 2008. 

3. SANVITO, Wilson L. Propedêutica neurológica básica. São Paulo: Atheneu, 2000. 

4. STEPHENSON RG, O´CONNOR LINDA J. Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e 

Obstetrícia. 2ª. Ed, São Paulo: Manole, 2004. 

5. CZERESNIA, D & MACHADO, C. E. (org.). Promoção da Saúde: conceitos, 

reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 

6. REBELATTO, J.R.; BOTOMÉ, S.P. Fisioterapia no Brasil: fundamentos para uma 

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

7. DUTTON, M. Fisioterapia ortopédica: exame, avaliação e intervenção. Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

8. REBELATTO, JR; MORELLI, JGS. Fisioterapia geriátrica: a prática da assistência ao 

idoso. São Paulo: Manole, 2004. 

9. Periódicos da área indexados no Scielo. 

 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Fisioterapia na Atenção Primária à Saúde  

Período/turno: integral 

Termo: 5
o
 termo (1º semestre do 3º ano) 

 

Carga horária total: 40 horas  

CH teórica: 30 horas                                  CH prática: 10 horas  

Objetivos 

Gerais: 
Propiciar aos alunos subsídios para atuação na prevenção de doenças e promoção da saúde 

com enfoque na Fisioterapia. 

 

Específicos: 

 Propiciar uma visão crítica sobre os assuntos apresentados e discutidos, buscando 

evidências científicas para nortear sua prática profissional. 

 Saber conviver e trabalhar em equipe interdisciplinar/interprofissional, buscando a 

integralidade do indivíduo na sua vida acadêmica e profissional sem perder o seu 

contexto de formação específica em fisioterapia.  
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Ementa: 
Viabiliza a atuação do Fisioterapeuta dentro da prevenção de lesões e doenças em diversas 

áreas e da promoção de saúde, para consolidar a atuação e o conhecimento teórico e prático 

do processo global saúde/doença/intervenção com intuito de formar um profissional o mais 

completo possível. 

 

 

Conteúdo Programático: 

 Saúde Coletiva e a Fisioterapia e Revisão dos princípios do SUS. 

 Níveis de atenção à saúde. Prevenção de doenças e promoção de saúde. 

 Matriciamento e equipe de referência 

 CIF 

 Papel do Fisioterapeuta na atuação preventiva e da promoção da saúde. 

 O Fisioterapeuta na Saúde Materno-infantil. 

 O Fisioterapeuta na Saúde da Criança e do Adolescente. 

 O Fisioterapeuta na Saúde da Mulher e do Homem.  

 O Fisioterapeuta na Saúde do Idoso.  

 O Fisioterapeuta na Saúde da Pessoa com Deficiência.  

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
As atividades do módulo compreendem: Teórica, Prática, Teórico-Prática, Discussão de 

grupo, Estudo dirigido, Seminário 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Quadro negro, Bibliografia 

atualizada 

 

 

Critérios de Avaliação 
A avaliação da aprendizagem dos participantes será composta a partir da análise dos 

seguintes parâmetros: 

 Apresentação de seminário (10 pontos); 

 Aplicação da CIF com caso acompanhado no eixo Trabalho em saúde ou na UC 

Introdução à Prática Fisioterapêutica II (5 pontos); 

 Provas rápidas de início de aula sobre temática da aula anterior (5 pontos); 

 Metacognição narrativa (10 pontos); 

A nota final será a média entre os quatro itens. 
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Bibliografia  

Básica: 
1. DELIBERATO, P.C.P. Fisioterapia Preventiva: Fundamentos e Aplicações. São 

Paulo: Manole, 2006.  

2. Cadernos de Atenção Básica de Saúde do Ministério da Saúde. 

3. REBELATTO, J.R.; BOTOMÉ, S.P. Fisioterapia no Brasil: fundamentos para uma 

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

 

Complementar: 
1. CZERESNIA, D & MACHADO, C. E. (org.). Promoção da Saúde: conceitos, 

reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 

2. REBELATTO, J.R.; BOTOMÉ, S.P. Fisioterapia no Brasil: fundamentos para uma 

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

3. SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 2. ed. Barueri, 

SP: Manole, 2003. 

4. DUTTON, M. Fisioterapia ortopédica: exame, avaliação e intervenção. Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

5. REBELATTO, JR; MORELLI, JGS. Fisioterapia geriátrica: a prática da assistência ao 

idoso. São Paulo: Manole, 2004. 

6. Periódicos daárea indexados no Scielo. 

 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Exercícios Terapêuticos II  

Período/turno: integral 

Termo: 5
o
 termo (1º semestre do 3º ano) 

 

Carga horária total: 80 horas  

CH teórica: 40 horas                                 CH prática: 40 horas  

Objetivos 

Gerais: 
Fornecer o referencial necessário para utilização do movimento como forma terapêutica. 

 

Específicos: 
Espera-se que esta atividade propicie aos alunos estar apto a: 

 Interrelacionar os conhecimentos das propriedades musculares, da fisiologia da 

contração muscular e do exercício como um todo, bem como as diversas formas de 

aplicação do movimento. 

 Caracterizar e refletir sobre as técnicas clássicas de cinesioterapia, incluindo a 

cinseioterapia em piscina terapêutica, bem como as técnicas mais atuais, procurando 

indicar e aplicá-las tanto do modo terapêutico como do preventivo. 

 Propiciar uma visão crítica sobre os assuntos apresentados e discutidos, buscando 

evidências científicas para nortear sua prática profissional. 

 Saber conviver e trabalhar em equipe interdisciplinar/interprofissional, buscando a 

integralidade do indivíduo na sua vida acadêmica e profissional. 

 Buscar um aprendizado mais ativo . 
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Ementa 
Fundamentação dos exercícios terapêuticos, amplitude de movimento, tipos de exercícios, 

princípios dos exercícios e técnicas cinesioterapêuticas específicas. Exercícios terapêuticos 

específicos para cada segmento, tanto do ponto de vista terapêutico, quanto preventivo. A 

água como agente terapêutico. Definições, conceitos e classificação das diversas técnicas e 

recursos em fisioterapia aquática para pacientes portadores de disfunções 

musculoesqueléticas ou como forma preventiva de lesões. Princípios mecânicos de ação da 

água sobre corpos imersos. Equipamentos disponíveis, aspectos de segurança, indicações, 

contra-indicações e restrições dos exercícios em piscina aquecida. 

 

 

Conteúdo Programático 

 Apresentação do módulo – plano de ensino 

 Exercício terapêutico para articulação do ombro e cíngulo escapular 

 Exercício terapêutico para articulação do cotovelo, punho e mão 

 Exercícios terapêuticos para coluna vertebral 

 Exercicios terapêuticos para ATM  

 Exercícios terapêuticos para coxo-femoral e joelho 

 Exercicios terapêuticos para tornozelo e pé 

 Exercícios terapêuticos respiratórios 

 Cadeias musculares /Reeducação postural global 

 Pilates 

 Propriedades físicas da água e efeitos fisiológicos 

 Primeros socorros no ambiente aquático 

 Técnicas hidrocinesioterapêuticas (Exercícios passivos, ativos, assitidos e resistidos – 

Bad Ragaz, Halliwick. Watsu) 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica; Prática; Teórico-prática; Seminário; Casos clínicos; Estudo dirigido; Ensino a 

distância. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Projetor multimídia, Bibliografia atualizada, Quadro negro 

 

 

Critérios de Avaliação 
A avaliação da aprendizagem dos participantes será composta a partir da análise dos 

seguintes parâmetros: 

 - 2 provas teórico-práticas (4 pontos por prova – total 8 pontos) 

- Trabalho de conclusão do módulo (vale 1 ponto) 

- Também serão considerados como critérios de avaliação a freqüência, participação nas 

atividades, pontualidade na entrega das atividades, qualidade dos trabalhos realizados e 

contribuição nas discussões dos temas abordados em aula (vale 1 ponto) 
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Bibliografia  

Básica:  
1. Kisner C, Colby L. – Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas.  São Paulo, 

Manole, 2005. 

2. HHall CM, Brody LT. Exercício terapêutico: na busca da funçao. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

3. American College of Sports Medicine. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço 

e sua prescrição . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

4. Tribastone Francesco. Tratado de exercícios corretivos aplicados à reeducação motora 

postural. São Paulo: Manole, 2001.  

5. Carrière Beate. Bola suíça : teoria, exercícios básicos e aplicação clínica. São Paulo: 

Manole, 1999. 

 

Complementar: 
1. Delisa J. Medicina de reabilitação: princípios e práticas. São Paulo. Manole, 1996. 

2. Kottke FJ & Lehmann JF. Krusen: tratado de medicina física e reabilitação. São 

Paulo. Manole, 1998. 

3. Leroy D, Genot PP. Cinesioterapia: avaliações  técnicas ativas e passivas. São Paulo. 

Panamericana, 1989. 

4. Bienfait M. As bases da fisiologia da terapia manual. São Paulo. Sammus, 2000. 

5. Evans RC. Exame Físico Ortopédico Ilustrado. 2ª ed. São Paulo. Manole 2003, 

1035p. 

6. Dutton M. Fisioterapia ortopédica: exame, avaliação e intervenção. Porto Alegre: 

Artmed, 2006, 1399p. 

7. Nogueira PM – Ginástica aquática. Rio de Janeiro. Sprint, 1994. 

8. Kolt GS, Snyder-Mackler L. Fisioterapia no Esporte e no Exercício. Rio de Janeiro. 

Revinter. 2008. 

9. Basmajian JL. Terapêutica por exercícios. São Paulo. Manole, 1987. 

10. Dutton M. Fisioterapia ortopédica: exame, avaliação e intervenção. Porto Alegre. 

Artmed, 2006. 

11. Houglum PA. Therapeutic Exercises for Athletic Injuries: Athletic training education 

series. US. Human Kinetics. 2001. 

12. Becker B, Cole AJ. Terapia aquática moderna. São Paulo. Manole, 2000. 

13. Skinner AT, Thomsom AM. Duffield: exercícios na água. 3a. ed. São Paulo. Manole, 

1985. 

14. Chiarello B, Driusso P, Radl ALM. Fisioterapia reumatológica. São Paulo: Manole, 

2005. 

15. Amadio AC, Barbanti VJ (Org.). A biodinâmica do movimento humano e suas 

relações interdisciplinares. São Paulo: Estação Liberdade 

16. Prentice WE, Voight ML. Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética. Porto 

Alegre. ArtMed 2003. 

17. O'Sullivan SB B (Ed.), Schmitz TJ. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 2.ed. 

Barueri: Manole, 2004. 

18. Gormley J, Hussey J (Ed.). Exercise therapy: prevention and treatment of disease. 

Oxford: Blackwell, 2004. 

19. Andrews JR, Harrelson GL, Wilk KE. Reabilitação física do atleta . 3.ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

20. HHall CM, Brody, Lori T. Exercício terapêutico: na busca da funçao. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

21. Freitas, Paula Pardini. Reabilitação da mão. São Paulo: Atheneu, 2006. 

22. Amado-João, Silvia M. Métodos de avaliação clínica e funcional em fisioterapia. Rio 

de Janeiro: Guanabara koogan, 2006. 

23. Marques AP. Cadeias musculares : um programa para ensinar avaliacao 

fisioterapêutica global. 2.ed. Sao Paulo: Manole, 2005. 

24. Petersen CM, Foley RA.. Testes de movimentos: ativos e passivos. Barueri, SP: 

Manole, 2003. 

25.  
26. Souchard P. RPG : fundamentos da reeducação postural e global : princípios e 

originalidade. São Paulo: È Realizações, 2005. 

27. Adler SS, Beckers D, Buck M. PNF: Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva : um 
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Nome do Componente Curricular (UC): Fisioterapia em saúde da mulher I  

Período/turno: integral 

Termo: 5
o
 termo 

 

Carga horária total: 80 horas  

CH teórica: 50 horas                                       CH prática: 30 horas  

Objetivos 

Gerais: 
Capacitar o aluno para a avaliação, seleção e implementação do atendimento fisioterapêutico 

na assistência à mulher, durante o ciclo gravídico-puerperal, como também para as que 

apresentam disfunções do assoalho pélvico. 

 

Específicos: 
Espera-se que este módulo propicie ao aluno conhecimentos para: 

 Compreender os princípios fisiológicos e fisiopatológicos do período gravídico-

puerperal; 

 Realizar avaliações fisioterapêuticas, interpretar exames propedêuticos e 

complementares e elaborar diagnóstico cinético-funcional voltados à Saúde da 

Mulher; 

 Selecionar e implementar, de forma critica e reflexiva, o atendimento fisioterapêutico 

garantindo a integralidade da assistência com articulação de ações preventivas e 

curativas, individuais e coletivas, na assistência  à gestante, à parturiente e à puérpera.  

 Empregar seus conhecimentos técnico-científicos de forma comprometida com os 

aspectos éticos, sociais, políticos e culturais referentes à Saúde da Mulher 

 Compreender os princípios fisiológicos e fisiopatológicos do sistema reprodutor 

feminino e seu processo de envelhecimento. 

 Realizar avaliações fisioterapêuticas, interpretar exames propedêuticos e 

complementares e elaborar diagnóstico cinético-funcional voltados à ginecologia e 

uroginecologia 

 

 

Ementa 
Fisioterapia aplicada às adaptações e disfunções do ciclo gravídico-puerperal e nas 

disfunções do assoalho pélvico. Abordagem fisioterapêutica na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde da mulher. 
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Conteúdo Programático 

OBSTETRÍCIA – 55h 

  História do Parto e da assistência fisioterapêutica no ciclo gravídico-puerperal, 

história da fisioterapia em saúde da mulher, mercado de trabalho, associações de 

classe; 

  Anatomia da pelve, genitália externa e sistema reprodutor feminino; 

  Fisiologia do ciclo hormonal feminino; 

  Ovulação, fecundação e implantação; 

  Anexos do embrião e do feto; 

  Repercussões da gravidez no organismo materno (sistema musculoesquelético, 

tegumentar, genito-urinário, gastro-intestinal, respiratório, circulatório e hormonal); 

  Assistência pré-natal, programas de saúde da mulher;  

  Intercorrências obstétricas; 

  Gestação de alto risco; 

  Propedêutica e atuação do fisioterapeuta no período pré-natal: avaliação e 

intervenção; 

  Parto: determinismo, fases clínicas, mecanismo, distócias, analgesia e anestesia, 

fórcipe, cesárea;  

  Atuação do fisioterapeuta no trabalho de parto e parto; 

  Puerpério: normal, intercorrências, amamentação, anticoncepção; 

  Propedêutica e atuação do fisioterapeuta no puerpério: avaliação e intervenção. 

UROGINECOLOGIA – 25h 

  Anatomia, fisiologia e fisiopatologia da micção; 

  Estudo urodinâmico e exames complementares, classificação e diagnóstico clínico da 

IU; 

  Disfunção do assoalho pélvico, tratamento clínico e cirúrgico; 

  Abordagem fisioterapêutica aplicada à uroginecologia: avaliação e intervenção. 

  Fisiologia e fisiopatologia da evacuação; 

  Diagnóstico clínico das disfunções coloproctológicas e exames complementares, 

manometria anorretal; 

  Incontinência fecal e constipação intestinal, tratamento clínico e cirúrgico; 

  Abordagem fisioterapêutica aplicada às disfunções coloproctológicas; 

  Fisiopatologia, diagnóstico clínico e exames complementares para os prolapsos 

genitais; 

  Tratamento clínico, cirúrgico e abordagem fisioterapêutica para os prolapsos genitais; 

  Recursos fisioterapêuticos para o tratamento das disfunções do assoalho pélvico: 

cinesioterapia e biofeedback para o assoalho pélvico; 

  Tratamento por cones vaginais e eletroestimulação do assoalho pélvico; 

  Métodos específicos e as disfunções do assoalho pélvico: ginástica hipopressiva, 

pilates e método Paula. 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
As atividades do módulo compreendem: Teórica, Prática, Teórico-Prática, Discussão de 

grupo, Casos Clínicos, Estudo dirigido, Seminário, Visitas, Elaboração de anamnese 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Quadro negro, Bibliografia 

atualizada 
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Critérios de Avaliação 
A avaliação final da aprendizagem se dará pela soma das avaliações individual (peso 7) e em 

grupo (peso 3): 

1- Individual  

Avaliação teórica 

Avaliação prática 

2- Em grupo 

Apresentação de trabalhos, discussões de casos clínicos, debates, solução de problemas, 

participação e contribuição para o grupo. 

 

 

Bibliografia  

Básica:  
1. STEPHENSON RG, O´CONNOR LINDA J. Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e 

Obstetrícia. 2ª. Ed, São Paulo: Manole, 2004.  

2. BLANDINE CALAIS-GERMAN. O Períneo Feminino e o Parto. Manole, 2005. 

3. CHIARAPA T, CACHO D, ALVEZ A Incontinência Urinária Feminina – Assistência 

Fisioterapêutica e Multidisciplinar. Editora LMP, 2007.  

4. MORON AF; CAMANO L; KULAY JR L. Obstetrícia. Manole, São Paulo; 2011. 

5. BENATTI L; MIN M. Parto com Amor. Panda Books, São Paulo; 2011.  

 

Complementar: 
1. ELZA BARACHO. Fisioterapia aplicada à Obstetrícia , Uroginecologia e 

Aspectos de Mastologia. Ed. Guanabara, 2007.   

2. BRUSCHINI H, TRUZZI JC, SROUGI M. Distúrbios Urológicos na Gravidez. 

Manole, 2006.  

3. OMS (Organização Mundial da Saúde).  Gravidez, Parto Pós-parto e Cuidados 

com o Recém-nascido. Editora Roca, 2007.  

4. REZENDE J, MONTENEGRO CAB. Obstetrícia Fundamental. Guanabara 

Koogan, 2008  

5. ROGER P. SMITH. Ginecologia e Obstetrícia de Netter. Ed. Artmed, 2004.  

6. FADYNHA. A doula no Parto: o papel da acompanhante de parto especialmente 

treinada para oferecer apoio contínuo físico e emocional à parturiente. São Paulo: 

Ground, 2003.  

7. CARVALHO MR, TAMEZ RN. Amamentação – Bases Científicas. Guanabara, 

2002.  

8. HENSCHER, ULLA. Fisioterapia em ginecologia .  Santos, 2007.  

9. ETIENNE M, WAITMAN M. Disfunções Sexuais Femininas – A Fisioterapia 

como Recurso Terapêutico. LMP, 2006.  

 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Fisioterapia Cardiorrespiratória I   

Período/turno: integral 

Termo: 5
o
 termo (1º semestre do 3º ano) 

 

Carga horária total: 80 horas   

CH teórica: 50 horas                                CHprática: 30 horas  
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Objetivos 

Gerais:  
Capacitar o estudante a reconhecer, avaliar e compreender aspectos anatômicos e 

fisiopatológicos das principais doenças que acometem o aparelho respiratório, conhecendo 

medidas preventivas das mesmas e propondo intervenções fisioterapêuticas adequadas à 

recuperação funcional do paciente, em uma perspectiva multiprofissional e de integralidade 

dos cuidados. 

 

Específicos:  
Ao final do Módulo, espera-se que o estudante seja capaz de: 

 Conhecer as doenças respiratórias mais prevalentes na população, em seus aspectos 

fisiopatológicos e clínicos. 

 Desenvolver conhecimentos e raciocínio clínico, no sentido de diagnosticar e avaliar 

funcionalmente as manifestações patológicas das mesmas. 

 Propor e realizar, nos diversos cenários de atuação do fisioterapeuta, um programa de 

fisioterapia respiratória que resulte na melhora da qualidade de vida do paciente, de 

forma crítica e humanística. 

 Reconhecer os múltiplos determinantes das doenças, tanto biológicos como 

socioculturais, estando apto a propor medidas preventivas adequadas. 

 Compreender seu papel social, no âmbito da promoção da qualidade de saúde da 

população. 

 Desenvolver um espírito científico que lhe possibilite, em seus ambientes de trabalho, 

reconhecer e avaliar criteriosamente situações que possam comprometer a saúde dos 

indivíduos ou comprometer a qualidade de suas ações fisioterapêuticas. 

 

 

Ementa 
A disciplina fundamenta as correlações anatomo-fisio-patológicas direcionando para o 

conhecimento de prevenção e tratamento das principais doenças do sistema respiratório. 

Aborda a fisioterapia nas doenças pulmonares do adulto e pediátricas, fisioterapia no pré e 

pós-operatório de cirurgias abdominais e torácicas, subsidiando tecnicamente o aluno para a 

programação e conduta nesse perfil de paciente. 
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Conteúdo Programático 

 Anatomia e fisiologia respiratória 

 Semiologia respiratória: anamnese e exame físico, dirigidos pelo raciocínio 

diagnóstico nas condições patológicas.  

 Interpretação de exames complementares: hemogasometria, espirometria e exames de 

imagem torácica, avaliação da força muscular respiratória 

 Fisioterapia para expansão pulmonar e higiene brônquica: métodos, técnicas manuais 

e instrumentais. 

 Técnicas fisioterapêuticas de expansão pulmonar: cinesioterapia 

respiratória, técnica de compressão-descompressão brusca, método do reequilíbrio 

tóraco-abdominal, posicionamento, incentivadores inspiratórios, EPAP, equipamentos 

de pressão positiva (RPPI, CPAP e BiPAP®).  Técnicas desobstrutivas: drenagem 

postural, tapotagem, vibrocompressão, tosse direta, assistida e induzida, huffing, 

oscilador oral de alta freqüência (Flutter® e Shaker®), drenagem autógena, ciclo 

ativo da respiração, ELTGOL, nebulização, técnicas de aspiração nasotraqueal e 

traqueal.  Métodos de treinamento muscular respiratório: carga alinear e carga linear 

(Threshold®). 

 Oxigenoterapia 

 Conceito, etiologia, fisiopatologia, semiologia e avaliação clínica, interpretação de 

exames complementares, avaliação, prescrição e tratamento fisioterapêutico 

específico nas seguintes condições patológicas: 

o Doenças pulmonares obstrutivas: doença pulmonar obstrutiva crônica e asma  

o Doenças pulmonares supurativas e infecciosas: pneumonias, tuberculose, 

bronquiectasia e fibrose cística  

o Doenças pulmonares restritivas doenças do parênquima pulmonar, pleurais e 

de caixa torácica 

o Doenças pulmonares ocupacionais 

 Fisioterapia no pré e pós-operatório de cirurgias abdominais e torácicas pulmonares 

 Reabilitação pulmonar: Conceito, indicações e contra-indicações, benefícios, riscos, 

prescrição, sessão do exercício e atuação fisioterapêutica  

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Aulas teóricas expositivo-dialogadas com auxílio de quadro-negro e data show; Discussões 

de casos clínicos e estudo dirigido; Aulas práticas no laboratório com elaboração de 

relatórios. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, projetor de multimídia, livro texto e bibliografia atualizada. 

 

 

Critérios de Avaliação 
Avaliações somativas: provas teóricas dissertativas e prova prática 

Avaliações formativas: observação da participação do aluno nas diversas atividades 

(discussões de casos clínicos, desenvolvimento de relatorios e solução de problemas). 
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Bibliografia Básica 
1. TARANTINO, AB. Doenças Pulmonares. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008. 

2. WEST JB. Fisiologia Respiratória, princípios básicos. 8º edição Porto Alegre; 

Artmed, 2010 

3. SCANLAN, C. Fundamentos de Terapia Respiratória de Egan. 7ª. Edição. São Paulo: 

Editora Manole, 2000. 

4. PRYOR, JA. Fisioterapia para problemas Respiratórios e Cardíacos. Rio de janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002 

5. KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

6.  

7. Complementar: 
1. BERNE, RM; LEVY, MN. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

2. IRWIN, S e TECKLIN, JS. Fisioterapia Cardiopulmonar. 3ª ed. São Paulo, Manole, 

2003. 

3. AZEREDO, Carlos Alberto Caetano. Fisioterapia respiratória moderna. 4.ed. São 

Paulo: Manole, 2002. 

4. American College of Sports Medicine. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço 

e sua prescrição. 6ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2003. 239p 

5. MCARDLE WD. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 

5ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2003. 

6. SARMENTO, GJV. Fisioterapia  respiratória no paciente critico: rotinas clinicas. 

2.ed. Barueri, SP: Manole, 2007. 

7. MACHADO MGR. – Bases da fisioterapia respiratória- terapia intensiva e 

reabilitação. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008. 
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6º TERMO: 
 

Nome do Componente Curricular (UC): Fisiologia do exercício aplicada à clínica  

Período/turno: integral 

Termo: 6
o
 termo (2º semestre do 3º ano) 

 

Carga horária total: 100 horas   

CH teórica: 60 horas                         CH prática: 40 horas  

Objetivos 

Gerais:  

 Proporcionar ao aluno conhecimento necessário para o entendimento da Fisiologia do 

Exercício aplicada à Clínica. 

 Permitir ao aluno avaliar a execução de padrões de movimento por meio de métodos 

qualitativos e quantitativos. 

 

Específicos:  
Espera-se que este módulo propicie ao aluno: 

 Conhecer os princípios fisiológicos básicos do exercício físico aplicado a populações 

clínicas; 

 Conhecer e interpretar os resultados dos principais testes clínicos de exercício de 

laboratório e de campo destinados à avaliação da aptidão cardiorrespiratória e 

muscular; 

 Conhecer e interpretar as variáveis obtidas em teste ergoespirométrico; 

 Capacidade para prescrever o exercício físico no ambiente clínico para pacientes com 

doenças cardiorrespiratórias, neuromusculares e musculoesqueléticas; 

 Discutir as estratégias emergentes para o exercício físico aplicado à clínica; 

 Identificar as diversas variáveis ambientais que interferem no movimento humano por 

meio das leis físicas; 

 Analisar o movimento humano e saber utilizar as ferramentas de análise biomecânica 

tais como cinemetria, antropometria, dinamometria e eletromiografia; 

 Relacionar a biomecânica com outros módulos que se integram para melhor 

entendimento da análise do movimento. Buscar ativamente o conhecimento e a 

educação permanente; 

 Capacidade para atuar em equipe. 

 

 

Ementa  
Estudo do movimento humano utilizando princípios de mecânica, anatomia 

musculoesquelética e fisiologia neuromuscular e avaliação da execução de padrões de 

movimento por meio de métodos qualitativos e quantitativos e discussão dos princípios 

fisiológicos que norteiam a aplicação do exercício físico a populações de pacientes com 

doenças crônicas. 
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Conteúdo Programático 

 Fundamentos fisiológicos do exercício físico aplicado à clínica: respiração e 

bioenergética; substratos alimentares; músculo esquelético; troca gasosa sistêmica; 

ajustes sistêmicos 

 Testes clínicos de exercício para avaliação da aptidão cardiorrespiratória e muscular 

(testes de laboratório e testes de campo): ergômetros; protocolos; e equipamento 

 Variáveis e parâmetros obtidos nos testes clínicos de exercício: carga de trabalho; 

metabolismo; ventilação; troca gasosa; respostas cardiovasculares; sintomas; relações 

submáximas 

 Princípios de interpretação dos testes clínicos de exercício 

 Prescrição do exercício físico para pacientes com doenças cardiorrespiratórias 

 Prescrição do exercício físico para pacientes com distúrbios neuromusculares 

 Prescrição do exercício físico para pacientes com condições musculoesqueléticas  

 História da Biomecânica - Áreas da Biomecânica. 

 Terminologia e Conceitos em Biomecânica. 

 Cinemática linear e Cinemática angular. 

 Cinética linear e Cinética angular. 

 Centro de Gravidade: localização do centro de gravidade no corpo humana, 

estabilidade e equilíbrio. 

 Cinemetria e suas relações no estudo do movimento humano 

 Antropometria e suas relações no estudo do movimento humano 

 Dinamometria e suas relações no estudo do movimento humano 

 Eletromiografia e suas relações no estudo do movimento humano 

 Mecânica dos fluidos. 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Aulas teóricas, práticas e teórico-práticas expositivas e com discussão; Seminários 

individuais e em duplas sobre artigos científicos; Casos clínicos. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Sala de aula; laboratório didático. 

 

 

Critérios de Avaliação 

 Provas teóricas; 

 Provas práticas; 

 Avaliação de conceito: iniciativa; participação em aulas teóricas e práticas; execução 

de tarefas e estudos dirigidos; 

 Assiduidade; 
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Bibliografia  

Básica: 

 American College of Sports Medicine. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço 

e sua prescrição. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2007. 

 Wasserman K, Hansen J, Sue DY, Whipp BJ, Casaburi R. Prova de esforço: 

princípios e interpretação. 3 ed. Rio de Janeiro: Revinter 2005. 

 Hall SJ. Biomecânica básica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2005. 

 

Complementar: 
 Lehmkulh LD, Smith LK. Brunnstrom cinesiologia clínica. 1 ed. São Paulo: Manole 

1987. 

 Nordin M, Frankel VH. Biomecânica básica do sistema musculoesquelético. 3 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan 2003. 

 Smith LK, Weiss EL, Lehmkuhh LD. Cinesiologia clínica de Brunnstrom. 5 ed. São 

Paulo: Manole 1997. 

 Amadio AC, Barbanti VJ. A biodinâmica do movimento humano e suas relações 

interdisciplinares. 1 ed. São Paulo: Estação Liberdade; USP: EEFE 2000. 

 Gorayeb N, Barros Neto TL. O exercício: preparação fisiológica, avaliação médica, 

aspectos especiais e preventivos. 1 ed. Rio de Janeiro: Atheneu 1999. 

 LeMura LM, Duvillard SPV. Fisiologia do exercício clínico: aplicações e princípios 

Fisiológicos. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2006. 

 McArdle W, Katch F, Katch V. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e 

desempenho humano. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2003. 

 Neder JA, Nery LE. Fisiologia clínica do exercício: teoria e prática. 1 ed. São Paulo: 

Artes Médicas 2003. 

 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Recursos físicos em fisioterapia II  

Período/turno: integral 

Termo: 6
o
 termo (2º semestre do 2º ano) 

 

Carga horária total: 80 horas  

CH teórica: 68 horas                                  CH prática: 12 horas  

Objetivos 

Gerais: 
Fornecer ao aluno elementos teóricos e práticos relacionados aos recursos eletroterapêuticos 

utilizados pelo fisioterapeuta, visando capacitá-los para a prática clinica da fisioterapia.  

 

Específicos: 

 Apresentar os principais recursos relacionados à área de eletroterapia;  

 Apresentar as indicações, os efeitos fisiológicos e as contra-indicações do uso de 

correntes elétricas e dos campos eletromagnéticos nos tecidos humanos;  

 Fornecer subsídios teóricos e práticos que permitam a utilização destes recursos na 

prática clínica. 

 

 

Ementa 
Estudo sobre técnicas, recursos manuais e equipamentos disponíveis na prática clinica da 

fisioterapia, e sua utilização no tratamento de processos patológicos do sistema músculo-

esquelético e neurológico.  
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Conteúdo Programático 

 Apresentação do módulo e histórico da Eletroterapia (4 horas) 

 Corrente galvânica; (8 horas) 

 Corrente Faradica; (8 horas) 

 TENS; (8 horas) 

 FES; (8 horas) 

 Corrente Russa; (8 horas) 

 Interferencial; (8 horas) 

 Diadinamicas; (8 horas) 

 EVA. (8 horas) 

 Eletrodiagnóstico (8 horas).  

 Avaliações (4 horas) 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada:  
Aulas expositivas, aulas práticas, seminários, discussão de casos clínicos e questões-

problema.  

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Projetor multimídia, computador, quadro negro.  

 

 

Critérios de Avaliação 
Participação: conjunto de trabalhos elaborados individualmente e discutidos em aula ao 

longo do semestre, incluindo discussões de casos clínicos e apreciações críticas e questões 

sobre temas abordados em encontros, mesas e aulas teóricas; 

Prova teórica: escrita e individual.  

Prova prática. 

 

 

Bibliografia  

Básica:  
1. KITCHEN,S; BASIN,S. Eletroterapia de Clayton, Ed. Manole. 10

a 
edição 

2. REED, J.; LOW, A., Eletroterapia Explicada: princípios e prática, Ed. Manole, 3
a 

edição. 

3. CURRIER, D., HAYES, K., KAREN W. HAYES, NELSON, M., Eletroterapia 

Clínica, Ed.  Manole, 3
a 
edição, 2005. 

4. KITCHEN,S: Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências. Ed. Manole, 11ª edição.  

5. ANDREWS, J.R., HARRELSON, G.L., WILK, K.E. Reabilitação Física do Atleta.3ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  

 

Complementar: 
1. CYRIAX,J.H., CYRIAX, P.J. Manual Ilustrado de Medicina Ortopédica de Cyriax.2ª 

ed.: São Paulo: Manole. 2001. 

2. LE CORRE, F., RAGEOT, E. Atlas prático de osteopatia. Porto Alegre: Artmed, 

2004.  

 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Fisioterapia Cardiorrespiratória II  

Período/turno: integral 

Termo: 6
o
 termo (2º semestre do 2º ano) 

 

Carga horária total: 80 horas   

CH teórica: 60 horas                                 CH prática: 20 horas  

http://www.manole.com.br/livros.php?id=1105
http://www.manole.com.br/livros.php?id=1105
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Objetivos 

Gerais:  
Capacitar o estudante a reconhecer, avaliar e compreender aspectos anatômicos e 

fisiopatológicos das principais doenças que acometem o aparelho cardiovascular, 

conhecendo medidas preventivas das mesmas e propondo intervenções fisioterapêuticas 

adequadas à recuperação funcional do paciente, em uma perspectiva multiprofissional e de 

integralidade dos cuidados. 

 

Específicos:  
Ao final do Módulo, espera-se que o estudante seja capaz de: 

 Conhecer as doenças cardiovasculares mais prevalentes na população, em seus 

aspectos fisiopatológicos e clínicos. 

 Desenvolver conhecimentos e raciocínio clínico, no sentido de diagnosticar e avaliar 

funcionalmente as manifestações patológicas das mesmas. 

 Propor e realizar, nos diversos cenários de atuação do fisioterapeuta, um programa de 

fisioterapia cardiovascular que resulte na melhora da qualidade de vida do paciente, 

de forma crítica e humanística. 

 Reconhecer os múltiplos determinantes das doenças, tanto biológicos como 

socioculturais, estando apto a propor medidas preventivas adequadas. 

 Compreender seu papel social, no âmbito da promoção da qualidade de saúde da 

população. 

 Desenvolver um espírito científico que lhe possibilite, em seus ambientes de trabalho, 

reconhecer e avaliar criteriosamente situações que possam comprometer a saúde dos 

indivíduos ou comprometer a qualidade de suas ações fisioterapêuticas. 

 

 

Ementa 
Correlações anátomo-fisio-patológicas das doenças cardiovasculares. Semiologia 

cardiovascular. Exames complementares. Fisioterapia nas doenças cardiovasculares do 

adulto e pediátricas, fisioterapia no pré e pós-operatório de cirurgias cardíacas. Aborda a 

avaliação das condições cardiorrespiratórias necessárias para inserir o cardiopata em um 

programa de reabilitação cardiovascular, fornecendo informações sobre as perspectivas das 

condições clínico-funcionais. 
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Conteúdo Programático 

 Anatomia e fisiologia cardiovascular 

 Semiologia cardiovascular: anamnese e exame físico, dirigidos pelo raciocínio 

diagnóstico nas condições patológicas.  

 Interpretação de exames complementares: eletrocardiograma, testes de capacidade 

funcional 

 Conceito, etiologia, fisiopatologia, semiologia e avaliação clínica, interpretação de 

exames complementares, avaliação, prescrição e tratamento fisioterapêutico 

específico nas seguintes condições patológicas: 

 Doença arterial coronariana aguda e crônica 

 Insuficiência cardíaca congestiva/ Edema agudo de pulmão 

 Valvopatias 

 Endocardites  

 Hipertensão arterial sistêmica 

 Cardiopatias congênitas 

 Parada cardiorrespiratória 

 Fisioterapia no pré e pós-operatório de cirurgias cardíacas 

 Reabilitação cardiovascular fase hospitalar e ambulatorial: Conceito, indicações e 

contra-indicações, benefícios, riscos, prescrição, sessão do exercício e atuação 

fisioterapêutica. 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Aulas teóricas expositivo-dialogadas com auxílio de quadro-negro e data show. Discussões 

de casos clínicos e estudo dirigido. Aulas práticas no laboratório com elaboração de 

relatórios. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, projetor de multimídia, livro texto e bibliografia atualizada. 

 

 

Critérios de Avaliação 
Avaliações somativas: provas teóricas dissertativas e prova prática 

Avaliações formativas: observação da participação do aluno nas diversas atividades 

(discussões de casos clínicos, desenvolvimento de relatórios e solução de problemas) 
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Bibliografia  

Básica 
1. PORTO, CC. Doenças do coração: prevenção e tratamento. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005. 

2. PRYOR, JA. Fisioterapia para problemas Respiratórios e Cardíacos. Rio de janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002. 

3. PULZ, C; GUIZILINI, S; PERES, PAT. – Fisioterapia em Cardiologia: aspectos 

práticos. São Paulo: Atheneu, 2006.  

4. REGENGA, M. - Fisioterapia em Cardiologia. São Paulo: Roca, 2000. 

5. SCANLAN, C. Fundamentos de Terapia Respiratória de Egan. 7ª. edição. São Paulo: 

Editora Manole, 2000. 

 

Complementar: 
1. BERNE, RM; LEVY, MN. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

2. IRWIN, S e TECKLIN, JS. Fisioterapia Cardiopulmonar. 3ª ed. São Paulo, Manole, 

2003. 

3. HESS ML. Doenças cardíacas: primeiros cuidados. São Paulo: Manole; 2002. 388p 

4. American College of Sports Medicine. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço 

e sua prescrição. 6ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2003. 239p 

5. MCARDLE WD. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 

5ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2003. 

6. A, IK. Manual de fisioterapia na reabilitação cardiovascular. Barueri, SP: Manole, 

2006. 

7. KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Fisioterapia em saúde da mulher II  

Período/turno: integral 

Termo: 6
o
 termo (2º semestre do 3º ano) 

 

Carga horária total: 80 horas  

CH teórica: 60 horas                                CH prática: 20 horas  

Objetivos 

Gerais: 
Capacitar o aluno para a avaliação, seleção e implementação do atendimento fisioterapêutico 

na assistência à Saúde da Mulher. 

 

Específicos: 
Espera-se que este módulo propicie ao aluno conhecimentos para: 

 Selecionar e implementar, de forma crítica e reflexiva, o atendimento fisioterapêutico 

garantindo a integralidade da assistência com articulação de ações preventivas e 

curativas, individuais e coletivas, na assistência  à mulher;  

 Empregar seus conhecimentos técnico-científicos de forma comprometida com os 

aspectos éticos, sociais, políticos e culturais referentes à Saúde da Mulher. 

 

 

Ementa 
Fisioterapia aplicada às disfunções do assoalho pélvico, especificamente à dor pélvica 

crônica e à sexualidade feminina e fisioterapia aplicada à oncologia mamária e pélvica. 

Abordagem fisioterapêutica na promoção, prevenção e reabilitação da saúde da mulher. 
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Conteúdo Programático 

Ginecologia: 

 Fisiopatologia e diagnóstico clínico e diferencial da dor pélvica crônica; 

 Tratamento clínico e cirúrgico da dor pélvica crônica; 

 Abordagem fisioterapêutica aplicada às mulheres com dor pélvica crônica: avaliação e 

intervenção; 

 Ciclo da resposta sexual humana;  

 Fisiopatologia das disfunções sexuais femininas; 

 Tratamento clínico das disfunções sexuais femininas; 

 Abordagem fisioterapêutica aplicada às disfunções sexuais femininas: avaliação e 

intervenção; 

 Fisiologia do envelhecimento feminino, climatério e menopausa; 

 Diagnóstico e Fisiopatologia das disfunções climatéricas; 

 Tratamento clínico das disfunções climatéricas; 

 Abordagem fisioterapêutica aplicada às mulheres no período de climatério e 

menopausa: avaliação e intervenção. 

Oncologia  
- Políticas públicas  

- Oncologia Mamária 

 A mama: considerações anatômicas e funcionais 

 Epidemiologia, fatores de risco e diagnóstico 

 Estadiamento do câncer de mama e cirurgias: radicais, conservadoras e reconstrução 

mamária; 

 Tratamento complementar: radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia; 

 Intervenção fisioterapêutica no pré e pós-operatório, e nas complicações; 

 Revisão anatômica e fisiológica do sistema linfático; 

 Linfedema: fisiopatologia, classificação, diagnóstico, avaliação e tratamento 

fisioterapêutico  

- Oncologia Pélvica  

 tumores ginecológicos: epidemiologia, fatores de risco, estadiamento, diagnóstico 

 tratamento cirúrgico e complementar; complicações 

 fisioterapia pré e pós operatória, e nas complicações 

- Cuidados Paliativos 

 histórico, conceitos, quando iniciar os cuidados paliativos 

 metástases: sinais e sintomas 

 comunicação em cuidados paliativos 

 papel do fisioterapeuta na equipe de cuidados paliativos e recursos fisioterapêuticos 

utilizados 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
As atividades do módulo compreendem: Teórica, Prática, Teórico-Prática, Discussão de 

grupo, Casos Clínicos, Estudo dirigido, Seminário, Visitas, Elaboração de anamnese 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Quadro negro, Bibliografia 

atualizada 
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Critérios de Avaliação 
A avaliação final da aprendizagem se dará pela soma das avaliações individual (peso 7) e em 

grupo (peso 3): 

1- Individual  

 Avaliação teórica 

 Avaliação prática 

2- Em grupo 

 Apresentação de trabalhos, discussões de casos clínicos, debates, solução de 

problemas, participação e contribuição para o grupo. 

 

 

Bibliografia  

Básica:  
1. Herpertz, Ulrich. Edema E Drenagem Linfática: Diagnóstico E Terapia Do Edema. São 

Paulo, Roca, 2006. 

2. Ferreira Chj. Fisioterapia Na Saúde Da Mulher - Teoria E Prática. Ed. Guanabara 

Koogan, 2011. 

3. Marques Aa; Pinto E Silva. Mp; Amaral, Mtp. Tratado De Fisioterapia Em Saúde Da 

Mulher. Ed. Roca, 2011. 

 

Complementar: 
1.Instituto Nacional do 

Câncer.Http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/inca/portal/home/ 

2. LEDUC A, LEDUC O. Drenagem Linfática, Teoria e Prática. Manole, 2000.  

3. 2. ELZA BARACHO. Fisioterapia aplicada à Obstetrícia, Uroginecologia e Aspectos de 

Mastologia. Ed. Guanabara, 2007. 

 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Trabalho de Conclusão de Curso I  

Período/turno: integral 

Termo: 6
o
 termo (2º semestre do 3º ano) 

 

Carga horária total: 40 horas  

CH teórica: 12 horas                                  CH prática: 28 horas  

Objetivos 

Gerais: 
Promover o desenvolvimento adequado de projeto de pesquisa do trabalho de conclusão do 

curso de Fisioterapia. 

Específicos: 
Espera-se que esta atividade propicie aos participantes: 

Revisão de conteúdos já ministrados no módulo de metodologia de pesquisa. 

 

 

Ementa: 
Apresentar normas para elaboração do trabalho de conclusão de curso, revisar a metodologia 

de delineamento de projeto de pesquisa (já apresentado e discutido no módulo de pesquisa), 

apresentar os formulários para envio do projeto de pesquisa ao Comitê de ética da 

UNIFESP, discutir os projetos de pesquisa delineados. Habilitar o aluno a detectar possíveis 

falhas metodológicas que devam ser evitadas no delineamento do projeto e trabalho final. 
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Conteúdo Programático: 

 Apresentação do módulo e normas para realização e apresentação do Trabalho de 

Conclusão do Curso de Fisioterapia.  

 Pergunta de pesquisa e sua correlação com o desenho do estudo. 

 Delineamento do projeto de pesquisa. 

 Formulários de envio do projeto para o Comitê de ética Institucional. 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórico-prática; Levantamento bibliográfico; Elaboração de projeto 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Projetor multimídia, Bibliografia atualizada, Quadro negro 

 

 

Critérios de Avaliação: 
A avaliação será realizada pelo cumprimento das atividades propostas no módulo que são: 

entrega do projeto de pesquisa do TCC nas normas estabelecidas pelo curso de fisioterapia e 

encaminhamento do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. O aluno será considerado 

aprovado se obtiver nota igual ou superior a sete (7). 

 

 

Bibliografia  

Básica:  
1. Trisha Greenhalgh . Como Ler Artigos Científicos - 2.ed. Porto Alegre, Artmed, 2005. 

2. Medronho RA , Carvalho DM, Bloch KV, Luiz RR, Werneck GL. Epidemiologia. 

2004.São Paulo. Atheneu, 2004. 

3. Moraes IN, Amato ACM. Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo. Roca, 2007. 

4. Rother ED, Braga MER. Como elaborar sua tese: estrutura e referências. São Paulo, 

2005. 

 

Complementar: 
1. Rouquayrol, Maria Zélia; Almeida Filho, Naomar. Epidemiologia & saúde. 6.ed. Rio 

de Janeiro: MEDSI : Guanabara Koogan, 2003. 708 p.  

2. Vianna, Ilca Oliveira de Almeida. Metodologia do trabalho científico: um enfoque 

didático da produção científica. São Paulo: EPU, 2001. 288 p. 

Severino, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22.ed. rev. e ampl.. 

São Paulo: Cortez, 2002. 335 p. 

3. Santos, Antonio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do 

conhecimento. 6.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 166 p. 6.edição revisada (conforme 

NBR 14724:2002). 

4. Thiollent, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 16.ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

132 p. 
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- 7º termo: 
 

Nome do Componente Curricular (UC): Fisioterapia neurofuncional da criança  

Período/turno: integral 

Termo: 7
o
 termo (1º semestre do 4º ano) 

 

Carga horária total: 100 horas  

CH teórica: 60 horas                                              CH prática: 40 horas  

Objetivos 

Gerais:  
Desenvolver nos alunos conhecimentos para a realização de avaliações cinético-funcionais 

em fisioterapia pediátrica e compreender a conduta preventiva e terapêutica do 

fisioterapeuta nas alterações funcionais das doenças mais incidentes em pediatria. 

 

Específicos:  

 Consolidar nos alunos conceitos fundamentais e linguagem técnico-científica na área 

de fisioterapia pediátrica, em todos as suas subáreas de atuação; conhecer e aplicar 

as diferentes técnicas de avaliação físico-funcional e de tratamento em pediatria;  

 empregar meios fisioterapêuticos adequados ao tratamento de neonatos, lactentes, 

crianças e adolescentes, iniciando o conhecimento prático em fisioterapia pediátrica, 

fornecendo a base teórico-prática para os estágios subseqüentes;  

 e estimular o aluno a produzir visão crítica sobre atuação e pesquisa na área de 

fisioterapia pediátrica. 

 

 

Ementa 
Fisioterapia aplicada às disfunções ortopédicas, traumatológicas, neurológicas em 

pediatria, neonatologia e adolescência. Avaliação cinético-funcional, técnicas e métodos de 

tratamento fisioterapêuticos. 
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Conteúdo Programático 
o Puericultura: definição de puericultura; prevenção pré-concepcional; 

cuidados pré, peri e pós-natal da dupla mãe-bebê (4 hs) 

o Crescimento e Desenvolvimento na Infância: diferenciação de crescimento x 

desenvolvimento; fatores que afetam o crescimento; tipos de crescimento; 

ciclos do desenvolvimento humano; definições de habilidade, aprendizagem 

e comportamento. (4hs) 

o Desenvolvimento Embrionário e Fetal: descrição de como ocorre o 

desenvolvimento neural; causas dos distúrbios do desenvolvimento; 

desenvolvimento do feto da 8ª semana de gestação até o nascimento.(4hs) 

o Teorias do Controle Motor. (2 hs) 

o Desenvolvimento Neuropsicomotor Típico: capacidades do recém-nascido; 

desenvolvimento dos órgãos dos sentidos; desenvolvimento 

neuropsicomotor do recém-nascido ao 12º mês de vida; desenvolvimento 

neuropsicomotor dos 2 aos 12 anos de idade (16 hs).  

o Exames Físico e Neurológico: materiais e procedimentos; métodos de 

observação e avaliação; escalas de avaliação.(8hs) 

o Prematuridade e UTI- neonatal: definição; principais características; 

afecções mais comuns no bebê prematuro. (4hs) 

o Métodos de Tratamento em Pediatria: Intervenção Precoce (teoria e 

prática).(4 hs) 

o Abordagem fisioterapêutica nas disfunções do aparelho respiratório em 

neonatologia e pediatria; (5 hs) 

o Encefalopatias Infantis Não-Progressivas: Paralisia Cerebral – conceito, 

classificação, etiologia e bases para o tratamento;(8hs)  

o Síndrome de Down – conceito, etiologia, classificação e tratamento. (4hs) 

o Espinha Bífida: definição, diagnóstico, tipos, quadros clínicos e tratamento. 

(4hs) 
o Síndromes, Afecções Congênitas e Lesões do Sistema Nervoso Periférico: 

ênfase para conceito, etiologia e tratamento;(2 hs) 

o Disfunções do sistema músculo-esquelético;(5 hs) 

o Distrofias Musculares Infantis: Distrofia Muscular Progressiva do Tipo 

Duchenne; Distrofia de Becker. (4 hs) 

o Métodos de Tratamento em Pediatria : Método Baby-Bobath; Método 

Bobath; Integração Sensorial.(22 hs) 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Aulas teóricas, aulas práticas, aulas teórioc-práticas, seminários, discussão de caso clinico; 

filmagem, análise e discussão do desenvolvimento neuromotor, estudo dirigido, elaboração 

de anamnese, levantamento bibliográfico, elaboração de relatórios 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, projetor multimídia, quadro negro, internet, livro texto, artigos científicos, 

vídeos do desenvolvimento motor normal e anormal. 

 

 

Critérios de Avaliação 
A avaliação da aprendizagem dos participantes será composta a partir da análise dos 

seguintes parâmetros: 

Participação ativa nas atividades desenvolvidas, assiduidade e pontualidade; 

Provas teóricas;  

Provas práticas. 
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Bibliografia  

Básica:  
1) EFFGEN, SUSAN K. Fisioterapia pediátrica: atendendo às necessidades das 

crianças. Tradução de: Eliane Ferreira. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

2) ENGEL, JOYCE. Avaliaçäo em pediatria. [Pocket guide to pediatric assessment]. 

3.ed. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2002. 340 p 

3) FERNANDES, A. C. et al. AACD, Medicina e reabilitação: princípios e prática. São 

Paulo: Artes Médicas : AACD, 2007. 

4) FINNIE, N. O manuseio em casa da criança com paralisia cerebral. 2. ed. São Paulo: 

Manole, 1980. 

5) FLEHMIG, I. Texto e atlas do desenvolvimento normal e seus desvios no lactente: 

diagnóstico e tratamento precoce do nascimento até o 18º mês. São Paulo: Atheneu, 

2000. 

 

Complementar: 
1. BEHRMAN, R. E. et al. Tratado de pediatria. 16.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000. 

2. BEAR, M. F.; CONNORS, B. W.; PARADISO, M. A. Neurociências: desvendando 

o sistema nervoso. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

3. BEE, H. A criança em desenvolvimento. 9.ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

4. BÈZIERS, M. M., HUNSINGER, Y. O bebê e a coordenação motora: gestos 

apropriados para lidar com a criança. São Paulo: Summus, 1994. 

5. BOBATH, B.; BOBATH, K. Desenvolvimento motor nos diferentes tipos de 

paralisia cerebral. São Paulo: Manole, 1978. 

6. BOBATH, K. A Deficiência Motora em Pacientes com Paralisia Cerebral. São 

Paulo: Manole, 1979. 

7. CARVALHO, JOSÉ ANDRÉ. Órteses: um recurso terapêutico complementar. 

Barueri: Manole, 2006. 170 p 

8. GALLAHUE, D.L; OZMUN, J.C. Compreendendo o desenvolvimento motor: 

bebês, Crianças, Adolescentes e Adultos. [Understanding motor development : 

infants, children, adolescents, adults]. 3.ed. São Paulo: Phorte, 2005. 

9. GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1992 

10. HERREN, H., HERREN, M. D. Estimulação psicomotora precoce. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1986. 96 p. 

11. HOPPENFELD, Stanley. Propedêutica ortopédica. São Paulo: Atheneu, 2001. 

12. ISSLER, H. et al. Pediatria na atenção primária. São Paulo: Sarvier, 1999. 

13. LEVITT, S. O tratamento da paralisia cerebral e do retardo motor. São Paulo: 

Manole, 2001. 

14. LORENZINI, M. V. Brincando a brincadeira com a criança deficiente: novos rumos 

terapêuticos. São Paulo: Manole, 2002. 

15. LUNDY-EKMAN, LAURE. Neurociência: fundamentos para a reabilitação. 

[Neuroscience : fundamentals for rehabilitation - Third edition]. Tradução: Charles 

Alfred Esbérard. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2000.. 

16. MARCONDES, Eduardo. Pediatria básica. São Paulo: Sarvier, 1991. 

17. POSTIAUX, GUY. Fisioterapia respiratória pediátrica: o tratamento guiado por 

ausculta pulmonar. Porto Alegre: Artmed, 2004. 301 p. il. (Biblioteca Artmed. 

Esporte e reabilitação) 

18. RATLIFFE, Katherine T. Fisioterapia na clínica pediátrica. São Paulo: Santos, 2000 

19. UMPHRED, DARCY ANN.; CARLSON, CONNIE. Reabilitação neurológica 

prática. Tradução e revisão técnica, Maria de Fátima Palmieri Meirelles. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 262 p 

20. GERALIS, E. Crianças com paralisia cerebral: guia para pais e educadores. São 

Paulo: Artmed, 2007. 

21. JOYCE, E. Avaliação em pediatria. Reichmann & Affonso, 2002. 

22. MURAHOVSCHI, J. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 6.ed., rev. e atual.. São  

23.  
24. Paulo: Sarvier, 2006. 811 p. Acompanha CD: Pediatria: diagnóstico + tratamento 

1. O'SULLIVAN, S. B.; SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. São Paulo: 

Manole, 2004.  
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Nome do Componente Curricular (UC): Introdução à prática fisioterapêutica IV  

Período/turno: integral 

Termo: 7
o
 termo (1º semestre do 4º ano) 

 

Carga horária total: 40 horas  

CH teórica: 12 horas                               CH prática: 28 horas  

Objetivos 

Gerais: 
Inserção do aluno na prática fisioterapêutica, preparando-o para o estágio. 

 

Específicos: 

 Aprimoramento da correlação teórico-prática em relação ao quadro clínico do paciente.  

 Revisão dos conteúdos: recursos terapêuticos e específicos das diferentes áreas da fisioterapia 

 Traçar um projeto terapêutico para o caso escolhido. 

 Aplicação do conceito CIF 

 

 

Ementa 
Módulo cuja proposta principal é a inserção do aluno na prática fisioterapêutica, preparando-

o para o estágio. Como no módulo anterior (APF II) se iniciou um trabalho para 

aprimoramento da correlação teórico-prática em relação ao quadro clínico do paciente, nesta 

etapa (APF III) é proposto o aprofundamento nesta correlação. Além de conhecer o caso, o 

aluno construirá um plano terapêutico para o paciente, com objetivos e condutas, 

justificando a opção terapêutica. 

 

 

Conteúdo Programático 

 Classificação internacional de funcionalidade 

 Inserção à prática fisioterapêutica nos cenários  

 Recursos terapêuticos manuais e físicos 

 Exercícios terapêuticos 

 Elaboração de planos terapêuticos 

 Terminalidade 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Visitas, Discussão de grupo, Casos Clínicos, Estudo dirigido, Seminário 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Projetor multimídia, Quadro negro, Bibliografia atualizada 

 

 

Critérios de Avaliação 
- Apresentação dos planos terapêuticos 

- Entrega dos planos terapêuticos e relatórios de práticas nos cenários 
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Bibliografia  

Básica:  
1. MACHADO MGR. Bases da fisioterapia resíratória – terapia intensiva e reabilitação. 

Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008. 

2. UMPHRED D – Reabilitação neurológica – Elsevier, 2009 

3. TECKLIN, J. S. Fisioterapia pediátrica. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

EFFGEN SK. Fisioterapia Pediatrica. Rios de Janeiro. Guanabara Koogan, 2007 

4. MAGEE, DJ. Avaliação musculoesquelética. Manole, 2007 

5. HEBERT, S ... [et al.].  Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. 3.ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2003 

6. Organização Panamericana da Saúde, [e] Organização Mundial da Saúde. CIF: 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. São Paulo: 

Edusp, 2008 

 

Complementar:  
1. WEST JB. Fisiologia Respiratória , princípios básicos. Porto Alegre. Artmet, 2010 

2. POUNTNEY, Teresa.  Fisioterpaia pediátrica Elsevier, 2008 

3. CARR, JH; SHEPHERD, RB. Reabilitação neurológica: otimizando o desempenho 

motor. Barueri: Manole, 2008 

4. KISNER C; COLBY LA. Exercícios terapêuticos. Manole, 2005 

5. NELSON, RM; HAYES,  HW., CURRIER, DP., Eletroterapia clínica. Manole, 2003. 

6. Kitchen, S (org.); Bazin, S. Eletroterapia: prática baseada em evidências. 2 ed. 

Barueri, SP: Manole, 2003. 

 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Fisioterapia Musculoesqueletica I  

Período/turno: integral 

Termo: 7
o
 termo (1º semestre do 4º ano) 

 

Carga horária total: 80 horas  

CH teórica: 60 horas                                         CH prática: 20 horas  

Objetivos 

Gerais: 
Fornecer subsídios teórico-prático a respeito da abordagem fisioterapêutica em pacientes a 

nível ambulatorial, hospitalar, institucional e domiciliar no tratamento clínico e cirúrgico de 

afecções ortopédicas, traumatológicas e reumatológicas na criança, no adulto e no idoso. 

 

Específicos: 
Espera-se que esta atividade propicie aos participantes:: 

Analisar e promover avaliação e diagnóstico fisioterapêutico. 

Selecionar técnicas adequadas para cada caso, com sólido conhecimento de anatomia, 

cinesiologia, biomecânica, recursos manuais e físicos, bem como de cinesioterapia a 

fim de prescrever e aplicar corretamente os recursos fisioterapêuticos em pacientes 

submetidos a tratamento clínico ou cirúrgico de afecções ortopédicas, traumatológicas e 

reumatológicas. 

Propiciar uma visão crítica sobre os assuntos apresentados e discutidos, buscando 

evidências científicas para nortear sua prática profissional. 

Saber conviver e trabalhar em equipe interdisciplinar/interprofissional, buscando a 

integralidade do indivíduo na sua vida acadêmica e profissional. 

Buscar um aprendizado mais ativo. 
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Ementa 
Avaliação, prevenção e fisioterapia ambulatorial, hospitalar, institucional e domiciliar em 

pacientes com disfunções do aparelho locomotor do ponto de vista ortopédico, 

traumatológico e reumatológico. 

 

 

Conteúdo Programático 
Apresentação do módulo – plano de ensino  

Será abordada a propedêutica e atuação fisioterapêutica nas seguintes seguimentos e  

afecções: 

Pelve e quadril e Osteoartrite 

 Artrite Reumatóide e Artrite reumatóide juvenil – Tto Clínico 

 Fraturas – Classificação – Tipos e Princpios de tto. 

 Osteoartrite e Artrite Reumatóide – Tto Cirúrgico 

 Doenças do Tecido Conjuntivo e doenças microcristalinas 

Coluna vertebral 

 Espondiloartropatias 

 Afecções da coluna vertebral – Deformidades e algias 

 Tto das afecções da coluna vertebral – Clínico e cirúrgico 

Joelho 

 Disfunções da articulação femoropatelar – Tto clínico e cirúrgico 

 Lesões meniscais e condrais do joelho 

 Lesões Ligamentares do joelho 

Tornozelo e pé  

 Afecções do tornozelo e pé  - Processos inflamatórios de MMII 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica, Prática, Teórico-prática, Discussão de grupo, Estudo dirigido, Observação, 

Elaboração de anamnese, Levantamento bibliográfico 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Livro texto, Projetos multimídia, Quadro negro, Bibliografia atualizada, Computador, 

Internet 

 

 

Critérios de Avaliação 
A avaliação da aprendizagem dos participantes será composta a partir da análise dos 

seguintes parâmetros: participação ativa nas atividades desenvolvidas, assiduidade e 

pontualidade; avaliações teóricas e teórico-práticas. 
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Bibliografia  

Básica:  
1. KISNER, C.; COLBY, L. Exercícios terapêuticos. São Paulo, Manole, 2005. 

2. MAGEE, D.J. Avaliação musculoesquelética. 4.ed. Barueri: Manole, 2005. 

3. DUTTON, M. Fisioterapia ortopédica : exame, avaliação e intervenção. Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

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

exercício: para aptidão, desempenho e saúde. São Paulo: Phorte, 2002. 

5. ANDREWS, J.R.; HARRELSON, G.L.; WILK, K.E. Reabilitação Física do Atleta. 3ª 

ed. Rio de Janeiro. Elsevier 2005.  

6. ANDREWS, J.R.; HARRELSON, G.L.; WILK, K.E. Reabilitaçäo física das lesões 

desportivas. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

7. American College of Sports Medicine. Pesquisas do ACSM para a fisiologia do 

exercício clínico: afecções musculoesqueléticas, neuromusculares, neoplásicas, 

imunológicas e hematológicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

8. PRENTICE, W.E.; VOIGHT, M.L. Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética. 

Porto Alegre. ArtMed 2003, 727p. 

9. MALONE, T.R.; MCPOIL, T.G.; NITZ, A.J. Fisioterapia em ortopedia e medicina no 

esporte. São Paulo: Santos, 2000 

10. HEBERT, S.; XAVIER, R. Ortopedia e Traumatologia. Porto Alegre. ArtMed 2003. 

11. SKARE, T.L. Reumatologia : princípios e prática. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2007. 

12. CHIARELLO, B.; DRIUSSO, P.; RADL, A.L.M. Fisioterapia reumatológica. São 

Paulo: Manole, 2005. 

13. CARVALHO FILHO, E.T.; PAPALÉO, N.M. Geriatria: fundamentos, clínica e 

terapêutica. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

14. FREITAS, E.V. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006 

 

Complementar 
1. BASMAJIAN, J.L. Terapêutica por exercícios. São Paulo. Manole, 1987. 

2. MARQUES, A.P. Cadeias musculares. São Paulo. Manole, 2000. 

3. DELISA, J. Medicina de reabilitação: princípios e práticas. São Paulo. Manole, 1996. 

4. KOTTKE, F.J.; Lehmann, J.F. Krusen: tratado de medicina física e reabilitação. São 

Paulo. Manole, 1998. 

5. LEROY, D., GENOT, P.P. Cinesioterapia: avaliações  técnicas ativas e passivas. São 

Paulo. Panamericana, 1989. 

6. BIENFAIT, M. As bases da fisiologia da terapia manual. São Paulo. Sammus, 2000. 

7. SHOUCHARD, P. Reeducação postural global. São Paulo: Ícone, 1986. 

8. SHOUCAHDR, P. RPG: Fundamentos da reeducação postural global. São Paulo: É 

Realizações, 2003. 

9. EVANS, R.C. Exame Físico Ortopédico Ilustrado. 2ª ed. São Paulo. Manole 2003, 

1035p. 

10. DUTTON, M. Fisioterapia ortopédica: exame, avaliação e intervenção. Porto Alegre: 

Artmed, 2006, 1399p. 

11. MALONE, T.; MCPOIL, T., NITZ, A.J. Fisioterapia em Ortopedia e Medicina no 

Esporte. 3ª ed. São Paulo. Santos Editora 1997, 633p. 

12. BARROS FILHO, T.E.P.; LECH, O. Exame Fisico em Ortopedia. Sao Paulo. Ed. 

Sarvier, 2001. 

13. HOUGLUM, P.A. Therapeutic Exercises for Athletic Injuries: Athletic training 

education series. United States. Human Kinetics 2001. 

14. KOLT, G.S.; SNYDER-MACKLER, L. Fisioterapia no Esporte e no Exercício. Rio 

de Janeiro. Revinter. 2008. 

15. COHEN, M.; ABDALLA, R.J. Lesões nos Esportes. Rio de Janeiro. Revinter. 2003. 

16. SATO, E.I. Reumatologia – Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar – 

UNIFESP/EPM. São Paulo. Manole, 2004. 

17. WEST STERLING, G. Segredos em reumatologia. Artmed. Porto Alegre, 2000. 

18.  
DAVID, C.; LLOYD, J. – Reumatologia para fisioterapeutas. Editora : PREMIER, 2001. 

KAUFFMAN, T. Manual de Reabilitação Geriátrica. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 
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Nome do Componente Curricular (UC): Fisioterapia Cardiorrespiratória III  

Período/turno: integral 

Termo: 78
o
 termo (1º semestre do 4º ano) 

 

Carga horária total: 80 horas   

CH teórica: 60 horas                                   CH prática: 20 horas  

Objetivos 

Gerais:  
Capacitar o estudante a reconhecer, avaliar e compreender aspectos anatômicos e 

fisiopatológicos das principais doenças que acometem o paciente criticamente enfermo, 

conhecendo medidas preventivas das mesmas e propondo intervenções fisioterapêuticas 

adequadas à recuperação funcional do paciente, em uma perspectiva multiprofissional e de 

integralidade dos cuidados. 

 

Específicos:  
Ao final do Módulo, espera-se que o estudante seja capaz de: 

aspectos fisiopatológicos e clínicos. 

de diagnosticar e avaliar 

funcionalmente as manifestações patológicas das mesmas. 

fisioterapia que resulte na melhora da qualidade de vida do paciente, de forma crítica e 

humanística. 

socioculturais, estando apto a propor medidas preventivas adequadas. 

 

 

Ementa 
Correlações anátomo-fisio-patológicas relacionadas ao paciente crítico, semiologia e 

fisioterapia aplicada ao paciente crítico adulto e pediátrico. A proposta dessa disciplina é 

desenvolver conceitos sobre o perfil do paciente submetido à assistência ventilatória 

elucidando as formas de ventilação mecânica invasiva e não invasiva, conceitos de 

monitoração respiratória e hemodinâmica que respaldem as ações em fisioterapia no 

paciente internado em unidade de terapia intensiva. 

 

 

Conteúdo Programático 

 Avaliação do paciente crítico adulto 

 Aspectos específicos dos exames complementares do paciente crítico – relação 

ventilação-gasometria, radiologia torácica, exames laboratoriais.  

 Ventilação mecânica invasiva 

 Ventilação mecânica não-invasiva  

 Infecção em UTI, sepse, choque séptico 

 Conceito, etiologia, fisiopatologia, semiologia e avaliação clínica, interpretação de 

exames complementares, avaliação, prescrição e tratamento fisioterapêutico 

específico nas seguintes condições patológicas: 

 Pneumonia associada à ventilação mecânica 

 Fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva 

 Síndrome do desconforto respiratório agudo 

 Monitoração respiratória: medidas de mecânica do sistema respiratório 

 Fisioterapia aplicada ao paciente pediátrico em terapia intensiva 

 Ventilação mecânica básica em pediatria e neonatologia 

 Fisioterapia em unidade de terapia intensiva neonatal 
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Metodologia de Ensino Utilizada 
Aulas teóricas expositivo-dialogadas com auxílio de quadro-negro e data show. Discussões 

de casos clínicos e estudo dirigido. Aulas práticas no laboratório com elaboração de 

relatórios. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, projetor de multimídia, livro texto e bibliografia atualizada. 

 

 

Critérios de Avaliação 

 Avaliações somativas: provas teóricas dissertativas e prova prática 

 Avaliações formativas: observação da participação do aluno nas diversas atividades 

(discussões de casos clínicos, desenvolvimento de relatórios e solução de problemas) 

 

 

Bibliografia Básica 
1. WEST JB. Fisiologia Respiratória, princípios básicos. 8º edição Porto Alegre; Artmed, 

2010 

2. SCANLAN, C. Fundamentos de Terapia Respiratória de Egan. 7ª. edição. São Paulo: 

Editora Manole, 2000. 

3. KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

4. SARMENTO, GJV. Fisioterapia respiratória no paciente critico: rotinas clinicas. 2.ed. 

Barueri, SP: Manole, 2007. 

5. MACHADO MGR. – Bases da fisioterapia respiratória- terapia intensiva e reabilitação. 

Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008. 

 

Complementar: 
1. POSTIAUX, G. Fisioterapia respiratória pediátrica: o tratamento guiado por ausculta 

pulmonar. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

2. REGENGA, M. - Fisioterapia em Cardiologia. São Paulo: Roca, 2000. 

3. KNOBEL, E. Terapia intensiva : pneumologia e fisioterapia respiratória. São Paulo: 

Atheneu, 2004. 

4. BERNE, RM; LEVY, MN. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

5. IRWIN, S. Fisioterapia Cardiopulmonar. 3ª ed. São Paulo, Manole, 2003. 

6. AZEREDO, Carlos Alberto Caetano. Fisioterapia respiratória moderna. 4.ed. São Paulo: 

Manole, 2002. 

7. III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica J Bras Pneumol. 2007;33(Supl 2), 

disponível online em: 

http://www.jornaldepneumologia.com.br/portugues/suplementos_caps.asp?id=47 

8. PRYOR, JA. Fisioterapia para problemas Respiratórios e Cardíacos. Rio de janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002. 

9. PULZ, C; GUIZILINI, S; PERES, PAT. – Fisioterapia em Cardiologia- aspectos 

práticos. São Paulo: Atheneu, 2006.  

 

 

 

 

8
0
 Termo 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Trabalho de Conclusão de Curso II  

Período/turno: integral 

Termo: 8
o
 termo (2º semestre do 4º ano) 

 

Carga horária total: 80 horas  

CH teórica: 10 horas                                  CH prática: 70 horas  

http://www.jornaldepneumologia.com.br/portugues/suplementos_caps.asp?id=47
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Objetivos 

Gerais: 
Referendar, aprofundar, enriquecer, recriar ou avançar a cultura acadêmica que está 

representada no currículo de formação do profissional de Fisioterapia, por meio de um 

trabalho técnico científico específico em sua área de formação.  

 

Específicos: 

 Proporcionar ao aluno a oportunidade de desenvolver um trabalho de natureza 

acadêmico-profissional, que possa traduzir a articulação dos conhecimentos 

fisioterapêuticos aprendidos na seqüência curricular, seja sob a forma da 

sistematização de conhecimentos, seja sob a de problematização e encaminhamento 

de soluções para temas e questões relevantes à profissão, tanto do prisma acadêmico 

como social. 

 Aprimorar o processo de formação dos alunos contribuindo para o desenvolvimento 

de competências pessoais e para a formação permanente. 

 

 

Ementa: 
Encaminhamento e aprovação do projeto de pesquisa ao Comitê de ética da Instituição, 

coleta de dados, análise de resultados, discussão e considerações finais sobre a pesquisa 

realizada. Apresentação do trabalho de conclusão de curso por meio de monografia e defesa 

pública para uma banca avaliadora. 

 

 

Conteúdo Programático: 

 Apresentação do módulo  

 Normas para confecção da monografia 

 Confecção e apresentação, com defesa pública, da monografia. 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórico-prática, Levantamento bibliográfico, Elaboração de projeto,  

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Projetor multimídia, Bibliografia atualizada, Quadro negro 

 

 

Critérios de Avaliação: 
A avaliação da monografia (Módulo TCC 2) se dará pela análise do material escrito e da 

apresentação oral pelo aluno. O aluno será considerado aprovado se obtiver nota igual ou 

superior a seis (6). 
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Bibliografia  

Básica:  
1. Rouquayrol MZ,  Almeida Filho N. Epidemiologia & saúde. 6.ed. Rio de Janeiro: 

MEDSI : Guanabara Koogan, 2003. 

2. Trisha Greenhalgh . Como Ler Artigos Científicos - 2.ed. Porto Alegre, Artmed, 

2005. 

3. Medronho RA , Carvalho DM, Bloch KV, Luiz RR, Werneck GL. Epidemiologia. 

2004.São Paulo. Atheneu, 2004. 

4. Severino, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22.ed. rev. e ampl.. 

São Paulo: Cortez, 2002. 335 p. ISBN 8524900504.  

5. Rother ED, Braga MER. Como elaborar sua tese: estrutura e referências. São Paulo, 

2005. 

 

Complementar: 
1. Benseñor, Isabela M. (Ed.); Lotufo, Paulo A. (Ed.). Epidemiologia: abordagem 

prática. São Paulo: Sarvier, 2005. 303 p.  

2. Santos, Antonio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do 

conhecimento. 6.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 166 p. 6.edição revisada. 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Fisioterapia Dermatofuncional  

Período/turno: integral 

Termo: 8
o
 termo (2º semestre do 4º ano) 

 

Carga horária total: 40 horas  

CH teórica: 30 horas                                     CH prática: 10 horas  

Objetivos 

Gerais:  
A disciplina tem por objetivo fornecer ao aluno os conceitos básicos de doenças que 

acometem o sistema tegumentar em que há também o comprometimento funcional, 

possibilitando a avaliação e o tratamento por meio de técnicas manuais e cinesioterápicas, 

bem como a associação de recursos eletro-termo-fototerápicos. 

 

Específicos:  

 Analisar e promover avaliação e diagnóstico fisioterapêutico para atuação em 

dermatofuncional;  

 Selecionar técnicas adequadas para cada caso, com base nos conhecimentos de 

anatomia, cinesiologia, biomecânica, recursos manuais e físicos e cinesioterapia a fim 

de prescrever e aplicar corretamente os recursos fisioterapêuticos em pacientes 

submetidos a tratamento clínico ou cirúrgico de afecções tegumentares com 

comprometimento funcional; 

 Buscar evidências científicas para nortear a prática profissional em Fisioterapia 

Dermato-funcional;  

 

 

Ementa 
Abordagem fisioterapêutica na área de disfunções do sistema tegumentar que envolvem 

comprometimento funcional. O Conteúdo programático propiciará conhecimento geral, 

favorecendo avaliação, prevenção e tratamento pertinentes à área, ou seja: dermatologia; 

alterações da pele e seus anexos (disfunções físico-estéticos-funcionais); flacidez; rugas; 

edemas e linfedemas; cicatrizes quelóides; queimaduras e cirurgias reparadoras; 

intervenções fisioterapêuticas. 

 

 



 

196 

Conteúdo Programático 
 Revisão do processo de cicatrização e distúrbios da cicatrização (quelóide, cicatriz 

hipertrófica); 

 Abordagem Fisioterapêutica no Paciente Queimado; 

 Abordagem Fisioterapêutica na Hanseníase; 

 Abordagem fisioterapêutica nas disfunções do sistema Circulatório e Linfático 

(Disfunções linfáticas: linfedema; Disfunções vasculares: insuficiência venosa 

crônica, telangiectasias, veias varicosas, úlceras); 

 Fisioterapia no envelhecimento (envelhecimento: etiologia, avaliação e tratamento); 

 Fisioterapia nos distúrbios estéticos corporais (fibroedema gelóide, estrias atróficas, 

obesidade e gordura localizada); 

 Fisioterapia no pré e pós-operatório de cirurgia plástica estética e reparadora; 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Aulas teóricas expositivas e teórico-práticas em laboratórios de ensino; Estudo dirigido; 

Elaboração de relatórios; Discussão de casos em grupos. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador; Internet; Projetor de multimídia; Livro texto; Bibliografia atualizada; Quadro 

negro; Laboratório especializado com macas, colchonetes e equipamentos de eletro-termo-

fototerapia; 

 

 

Critérios de Avaliação 
Os estudantes serão avaliados quanto ao conhecimento adquirido no decorrer do módulo por 

meio do desenvolvimento de relatório do estudo dirigido, 2 avaliações teóricas dissertativas, 

e, avaliação teórico-prática a partir de estudo de caso.  
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Bibliografia  

Básica:  
1. BORGES, F.S. Dermato Funcional: Modalidades Terapêuticas nas Disfunções 

Estéticas, 1ª ed. Phorte Editora, 2006 

2. GUIRRO,E. & GUIRRO,R. Fisioterapia Dermato-Funcional. 3a ed., São Paulo, Ed. 

Manole, 2002 

3. LEDUC, A & LEDUC,O. Drenagem Linfática: teoria e prática- 3.ed, Barueri: Ed. 

Manole, 2007. 

4. O'SULLIVAN, S.B; SCHMITZ, T.J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 4. ed. 

Barueri: Manole, 2004. 

 

Complementar: 
1. AZULAY, R.D. & AZULAY,D.R. Dermatologia. 2a ed., Rio de Janeiro: Ed. 

Guanabara Koogan, 1997. 

2. GODOY, J.M.; BELCZAK, C.E.Q; GODOY, M.F.G. Reabilitãção Linfovenosa. Rio 

de Janeiro, Ed. DiLivros, 2005 

3. GOMES,D.R. & SERRA,M.C. Tratamento de queimaduras: um guia pratico. Rio de 

Janeiro, Ed. Revinter, 1997 

4. KEDE, M.  P., SABATOVICH, O. Dermatologia estética. São Paulo: Atheneu, 2004  

5. MAIO, M. Tratado de Medicina Estética. vol I, São Paulo: Ed. Roca, 2004 

6. MAUAD, R. Estética e cirurgia plástica: tratamento no pré e pós-operatório. São 

Paulo, Ed. Senac, 2000 

7. MELEGA, J.M.; ZANINI,S.A. & PSILLAKIS,J.M. Cirurgia plástica reparadora e 

estética. 2a ed., Rio de Janeiro: Metsi, 1992. 

8. SAMPAIO,S.A.P. & RIVITI,E.A.. Dermatologia. 2a ed., São Paulo, Artes Médicas, 

2001 

9. VOGELFONG,D. Linfologia básica. São Paulo, Ed. Ícone, 1997 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Fisioterapia na saúde do trabalhador  

Período/turno: integral 

Termo: 8
o
 termo (2º semestre do 4º ano) 

 

Carga horária total: 40 horas  

CH teórica: 30 horas                              CH prática: 10 horas  
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Objetivos 

Gerais: 
Propiciar ao aluno subsídios para atuação na saúde do trabalhador, por meio de 

conhecimentos na área de biomecânica, fisiologia aplicada, ergonomia, segurança do 

trabalho, leis e saúde ocupacional propriamente dita, com intervenções do ponto de vista 

preventivo, curativo e de identificação de problemas que possam vir a afetar a saúde e a 

qualidade de vida do trabalhador. 

 

Específicos: 
Espera-se que esta atividade propicie aos participantes: 

 Viabilizar a análise e a interpretação da fisioterapia em relação às atividades laborais, 

dentro de um contexto sócio-econômico, destacando a ergonomia como um método 

preventivo. 

 Habilitar o aluno a detectar problemas que possam afetar a saúde do trabalhador, 

capacitando-o para adoção de medidas preventivas, curativas e reabilitadoras. 

 Propiciar uma visão crítica sobre os assuntos apresentados e discutidos, buscando 

evidências científicas para nortear sua prática profissional. 

 Saber conviver e trabalhar em equipe interdisciplinar/interprofissional, buscando a 

integralidade do indivíduo na sua vida acadêmica e profissional.  

 

 

Ementa: 
Viabiliza a análise e a interpretação da fisioterapia em relação às atividades laborais dentro 

de um contexto sócio-econômico, destacando a ergonomia como um método preventivo 

mais seguro e menos oneroso que o processo de prevenção propriamente dito. Habilita o 

aluno a detectar problemas que possam afetar a saúde do trabalhador, capacitando-o para 

adoção de medidas preventivas, curativas e reabilitadoras. 

 

 

Conteúdo Programático 

 Introdução ao Trabalho 

 Fisiologia aplicada ao Trabalho 

 Biomecânica ocupacional 

 Doenças ocupacionais e doenças relacionadas ao trabalho 

 Ergonomia 

 Antropometria 

 Intervenções fisioterapêuticas no trabalho 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica, Prática, Teórico-Prática, Discussão de grupo, Casos Clínicos, Estudo dirigido, 

Elaboração de anamnese 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Quadro negro, Bibliografia 

atualizada 

 

 

Critérios de Avaliação 
A avaliação da aprendizagem dos participantes será composta a partir da análise dos 

seguintes parâmetros: 

- elaboração de portfólio reflexivo ao longo do semestre; (10) 

- metacognição narrativa (10) 

A nota final será a média entre os itens. 
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Bibliografia  

Básica:  
1. DELIBERATO, P.C.P. Fisioterapia Preventiva: Fundamentos e Aplicações. São 

Paulo: Manole, 2006. 

2. ASTRAND, P-O Et al. Tratado de Fisiologia do trabalho: bases fisiológicas do 

exercício. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

3. IIDA, I. Ergonomia - projeto e produção. Ed Edgard Blucher, 2005. 

4. GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. Ed 

Bookman, 2005.  

 

Complementar: 
1. CHAFFIN,D.B. Biomecânica ocupacional. Ed John Willey, 2006. 

2. RANNEY, D. Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Ed. Rocca, 2002. 

3. GUYTON, A.C. Tratado de fisiologia humana. 11ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

4. GIL COURY, HJC. Trabalhando sentado. EdUFSCar, 1995. 

5. FALZON, P. Ergonomia. Ed Edgard Blucher, 2007. 

6. FISHER, FM. Trabalho em turnos e noturno. Ed. Atheneu, 2003. 

7. ANTUNES, RLC(Org.). Riqueza e miséria do trabalho no Brasil. São Paulo: 

Boitempo, 2006. 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Fisioterapia Neurofuncional do adulto  

Período/turno: integral 

Termo: 8
o
 termo (2º semestre do 4º ano) 

 

Carga horária total: 100 horas  

CH teórica: 60 horas                             CH prática: 40 horas  

Objetivos 

Gerais: 
Capacitar o aluno a avaliar e realizar diagnóstico cinesiofuncional,  tratar as alterações 

motoras e sensoricais decorrentes de patologias que acometem o sistema nervoso do 

indivíduo adulto e idoso. 

 

Específicos: 

 Caracterizar e identificar o controle motor normal enfatizando o envolvimento do 

Sistema Nervoso (SN) neste controle; 

 Caracterizar e identificar as diversas alterações do controle motor, decorrentes de 

afecções ao Sistema Nervoso no indivíduo adulto e idoso; 

 Habilitar os alunos para a realização de avaliação e diagnóstico fisioterapêutico nas 

disfunções de movimento decorrentes de patologias no Sistema Nervoso; 

 Capacitar os alunos para o tratamento das alterações motoras e sensoriais, decorrentes 

de patologias no Sistema Nervoso. 

 

 

Ementa 
Sistematização dos conteúdos de anatomia e fisiologia do Sistema Nervoso, correlacionado 

com os aspectos relevantes sobre fisiopatologia do Sistema Nervoso, e a sua relação com o 

controle motor do movimento.  A avaliação fisioterapêutica do paciente neurológico 

abordada com base a caracterização dos distúrbios motores e buscando correlação com os 

principais métodos e recursos de tratamento fisioterapêutico utilizados em pacientes com 

distúrbios neurológicos. 
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Conteúdo Programático 

Parte I – Movimento normal e seus desvios 
I.1. Revisão de neuroanatomia funcional 

 A diferença entre o Sistema Nervoso Central (SNC) e Periférico (SNP) 

 A organização do Sistema Nervoso Central 

 Classificação funcional do SNC 

 Vascularização do SNC 

I.2.  Tópicos relevantes de Neurofisiologia relacionada ao controle motor 

 A interação entre os diferentes sistemas 

 Centros inferiores 

 Centros superiores 

 Sistema Nervoso Autônomo 

I.3. Reações dos neurônios à lesão 

 Neuroplasticidade no cérebro do indivíduo adulto e idoso.   

I. 4. Avaliação Fisioterapêutica Neurológica 

 Avaliação da Atividade Funcional 

 Avaliação do Sistema Músculo-esquelético 

 Avaliação do Sistema Neuromuscular 

 Avaliação do Sistema Sensorial 

 Avaliação cognitiva 

I.5. Intervenções fisioterapêuticas 

 Perspectivas históricas e teorias de controle motor 

 Recursos eletroterapêuticos 

 Biofeedback 

 Hidroterapia 

 Facilitação neuromuscular proprioceptiva 

 Conceito Neuroevolutivo – Bobath 

 Integração Sensorial 

 

Parte II – Lesões neuromusculares 
II.1. Revisão de anatomia e neuroanatomia 

 Organização medular 

II.2. Neurofisiologia aplicada ao Controle Motor 

 2.3. Controle segmentar da motricidade  

II.3. Etiologias e Fatores de risco 

 processos inflamatórios 

 processos infecciosos 

 processos traumáticos 

 processos farmacológicos 

II.4. Fisiopatologia 

II.5. Características do paciente 

II.6. Avaliação  

II.7. Estratégias de tratamento 

 

Parte III – Lesões Medulares 
III.1. Revisão de neuroanatomia 

 vias ascendentes 

 vias descendentes 

III.2. Neurofisiologia aplicada ao Controle Motor 
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Metodologia de Ensino Utilizada 
Teórica, Prática, Teórico-prática, Discussão de grupo, Estudo dirigido, Observação, 

Elaboração de anamnese, Levantamento bibliográfico 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Livro texto, Projetos multimídia, Quadro negro, Bibliografia atualizada, Computador, 

Internet 

 

 

Critérios de Avaliação 

 Prova escrita 

 Prova prática 

 Discussão de casos clínico 
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Bibliografia  

Básica:  
1. ADAMS, R.D. ; VICTOR, M. .;ROPPER, A.H. Compêndio de Neurologia de Adams, 

6a Ed. McGraw Hill, 1999.  

2. ADLER, S.S.; BECKERS, D.; BUCK, M. Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. 

1ª Edição, 1999. 

3. DELISA,J. A. Medicina de reabilitação: princípios e práticas. São Paulo: Manole, 

1992 

4. LUNDY-EKMAN, L. Neurociência – Fundamentos para a Reabilitação – 3ª Ed. 

Editora Elsevier, 2008.  

5. SANVITO, W.L. Síndrome Neurológicas. Ed. Atheneu, 1997.  

 

Complementar: 
1. ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA. Manual de terapêutica: pediatria. 

[S.l.]: Associação Catarinense de Medicina, 1995. 

2. CARR, J.; SHEPHERD, R. Neurological Rehabilitation. Butterworth Heinemann: 

Sydney, 1995. 

3. DAVIES, P.M. Exatamente no centro. Ed. Manole, 1996.  

4. DAVIES, P.M. Passos a seguir. Ed. Manole, 1996. 

5. DAVIES, P.M. Recomeçando outra vez. Ed. Manole, 1996.  

6. DORETO, D. Fisiopatologia clínica do sistema nervoso: fundamentos da semiologia. 

2a. Ed. Editora Atheneu, 1998. 

7. DOWNIE, P. A. Fisioterapia de Cash. 6. ed. São Paulo: Manole, 1981. 

8. GRVE, J.M.; CASALINS, M.E.P.; Barros Filho, T.E.P. Diagnóstico e Tratamento da 

Lesão da Medular espinal, . Ed. Roca, 2001. 

9. GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1992   

10. IRWIN, S.; TECKLIN, J. S. Fisioterapia cardiopulmonar. 2.ed. São Paulo: Manole, 

1994. 

11. UMPHRED, D.A. Reabilitação Neurológica Prática, Ed. Guanabara Koogan, Rio de 

Janeiro, 2008. 

12. HOLLE, B. Desenvolvimento motor da criança normal e retardada. São Paulo: 

manole, 1990. 

13. HOPPENFELD, Stanley. Propedeutica ortopédica. São Paulo: Atheneu, 2001. 

14. KANDEL, E.; SCHWARTZ, J.H.; JESSEL, T.M. Fundamentos da neurosciência e do 

comportamento. Prentice-Hall: Rio de Janeiro, 2000.  

15. PEREIRA, C.U. Neurotraumatologia, Ed. Revinter, 2000.  

16. SHUMWAY-COOK, A.; WOLLACOTT, M.H. Motor Control - Theory and practical 

applications. Willians & Wilkins: Baltimore, 1995. 

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Fisioterapia Musculoesquelética II  

Período/turno: integral 

Termo: 8
o
 termo (2º semestre do 2º ano) 

 

Carga horária total: 80 horas  

CH teórica: 65 horas                                        CH prática: 15 horas  
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Objetivos 

Gerais:  
Fornecer subsídios teórico-prático a respeito da abordagem fisioterapêutica em pacientes a 

nível ambulatorial, hospitalar, institucional e domiciliar no tratamento clínico e cirúrgico de 

afecções ortopédicas, traumatológicas, esportivas e reumatológicas na criança, no adulto e 

no idoso. 

 

Específicos:  
Espera-se que esta atividade propicie aos participantes: 

 Analisar e promover avaliação e diagnóstico fisioterapêutico. 

 Selecionar técnicas adequadas para cada caso, com sólido conhecimento de anatomia, 

cinesiologia, biomecânica, recursos manuais e físicos, bem como de cinesioterapia a 

fim de prescrever e aplicar corretamente os recursos fisioterapêuticos em pacientes 

submetidos a tratamento clínico ou cirúrgico de afecções ortopédicas e 

traumatológicas. 

 Selecionar técnicas adequadas para cada caso clínico apresentado, com sólido 

conhecimento de anatomia, cinesiologia, clínica e cirurgia traumatológica e 

ortopédica, com correta indicação dos recursos fisioterapêuticos. 

 Propiciar uma visão crítica sobre os assuntos apresentados e discutidos, buscando 

evidências científicas para nortear sua prática profissional. 

 Saber conviver e trabalhar em equipe interdisciplinar/interprofissional, buscando a 

integralidade do indivíduo na sua vida acadêmica e profissional. 

 Buscar um aprendizado mais ativo. 

 

 

Ementa:  
Anatomofisiologia das alterações do aparelho locomotor do recém nascido, da infância, 

adolescência e adulto. Avaliação, prevenção e fisioterapia ambulatorial, hospitalar, 

institucional e domiciliar em pacientes com disfunções do aparelho locomotor do ponto de 

vista ortopédico, traumatológico, esportivo, reumatológico e geriátrico. 
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Conteúdo Programático:  
Apresentação do módulo – plano de ensino  

Será abordado a atuação fisioterapêutica nas seguintes afecções: 

Afecções ao nível da coluna vertebral 

 Espondilólise e espondilolistese 

 Escoliose, cifose, lordose 

 Algias da coluna vertebral   

Afecções ao nível do ombro 

 Síndrome do impacto 

 Instabilidade do ombro 

 Capsulite adesiva e ombro congelado 

 Fraturas proximais do úmero – osteossínteses – artroplastias 

Afecções ao nível do cotovelo, punho e mão 

 Síndrome do túnel do carpo 

 Lesões tendinosas da mão 

 Fraturas do punho e mão 

 Fraturas do cotovelo 

Processos inflamatórios 

Gota 

Fibromialgia  

Algoneurodistrofia 

Osteoporose 

Lombalgia 

Alterações fisiológicas do envelhecimento 

Alterações posturais nos idosos 

Quedas 

Adaptações  

Febre reumática 

Hipertensão arterial sistêmica 

Idoso em Instituição asilar 

Alzheimer 

Atuação fisioterapêutica no futebol 

Atuação fisioterapêutica no tênis 

Atuação fisioterapêutica no basquetebol e voleibol  

Atuação fisioterapêutica nos esportes aquáticos 

Atuação fisioterapêutica no atletismo 

Atuação fisioterapêutica nos esportes adaptados 

Órteses e próteses 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada:  
Aulas teóricas, práticas e teórico práticas. Discussão de grupo. Discussão de caso clínico. 

Estudo dirigido. Levantamento bibliográfico São utilizados laboratórios especializados e 

sala de aula. 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários: 
Computador. Internet. Projetor multimídia. Livro-texto. Quadro negro 
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Critérios de Avaliação: 
A avaliação da aprendizagem dos participantes será composta a partir da análise dos 

seguintes parâmetros: 

- 2 provas teórico-prática  

A nota final do aluno será o resultado da média obtida pela somatória das avaliações 

descritas acima, dividida por 2 (dois). 
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Bibliografia  

Básica:  
1. Dutton M. Fisioterapia ortopédica: exame, avaliação e intervenção. Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

2. Andrews JR, Harrelson GL, Wilk KE. Reabilitação Física do Atleta. 3ª ed. Rio de 

Janeiro. Elsevier 2005.  

3. Andrews JR, Harrelson GL, Wilk KE. Reabilitaçäo física das lesões desportivas. 

2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

4. Malone TR, McPoil  TG, Nitz AJ. Fisioterapia em ortopedia e medicina no esporte. 

São Paulo: Santos, 2000 

5. Hebert S, Xavier R. Ortopedia e Traumatologia. Porto Alegre. ArtMed 2003. 

 

Complementar: 
1. Basmajian JL. Terapêutica por exercícios. São Paulo. Manole, 1987. 

2. Marques AP. Cadeias musculares. São Paulo. Manole, 2000. 

3. Delisa J. Medicina de reabilitação: princípios e práticas. São Paulo. Manole, 1996. 

4. Kottke FJ & Lehmann JF. Krusen: tratado de medicina física e reabilitação. São 

Paulo. Manole, 1998. 

5. Leroy D, Genot PP. Cinesioterapia: avaliações  técnicas ativas e passivas. São Paulo. 

Panamericana, 1989. 

6. Bienfait M. As bases da fisiologia da terapia manual. São Paulo. Sammus, 2000. 

7. Shouchard P. Reeducação postural global. São Paulo: Ícone, 1986. 

8. Shoucahdr P. RPG: Fundamentos da reeducação postural global. São Paulo: É 

Realizações, 2003. 

9. Evans RC. Exame Físico Ortopédico Ilustrado. 2ª ed. São Paulo. Manole 2003, 

1035p. 

10. Dutton M. Fisioterapia ortopédica: exame, avaliação e intervenção. Porto Alegre: 

Artmed, 2006, 1399p. 

11. Malone T, McPoil T, Nitz AJ. Fisioterapia em Ortopedia e Medicina no Esporte. 3ª 

ed. São Paulo. Santos Editora 1997, 633p. 

12. Barros Filho TEP, Lech O. Exame Fisico em Ortopedia. Sao Paulo. Ed. Sarvier, 2001. 

13. Houglum PA. Therapeutic Exercises for Athletic Injuries: Athletic training education 

series. United States. Human Kinetics 2001, 1009p. 

14. Kolt GS, Snyder-Mackler L. Fisioterapia no Esporte e no Exercício. Rio de Janeiro. 

Revinter. 2008. 

15. Cohen M, Abdalla RJ. Lesões nos Esportes. Rio de Janeiro. Revinter. 2003. 

16. Sato EI. Reumatologia – Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar – 

UNIFESP/EPM. São Paulo. Manole, 2004. 

17. West Sterling G. Segredos em reumatologia. Artmed. Porto Alegre, 2000. 

18. Carol David, Jill Lloyd. – Reumatologia para fisioterapeutas. Editora : PREMIER, 

2001. 

19. Kauffman T. Manual de Reabilitação Geriátrica. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 

2006. 

20. Filho ETC e Netto MP. Geriatria: fundamentos, clínica e terapêutica. Atheneu, São 

Paulo, 2000 

21. Artigos recentes de periódicos 
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9º e 10º TERMOS: 
 

Nome do Componente Curricular (UC): Estágio supervisionado eletivo em fisioterapia   

Período/turno: integral 

Termo: 9
o
 e 10

o
 termos (1º e 2º semestres do 5º ano) 

 

Carga horária total: 210 horas   

CH teórica: 42 horas                               CH prática: 168 horas  

Objetivos 

Gerais:  
Proporcionar ao aluno a oportunidade de vivenciar experiências práticas da fisioterapia, em 

áreas, contempladas ou não, pelos estágios obrigatórios. 

 

Específicos:  

 Vivenciar outros cenários de estágio; 

 Oferecer opção de estágio no serviço de Fisioterapia da Unifesp/Campus São Paulo 

(Hospital São Paulo) 

 

 

Ementa 
Estágio Supervisionado Eletivo em Fisioterapia para aprendizado da vivência prática de 

diferentes realidades de inserção profissional do fisioterapeuta. Abordagem fisioterapêutica 

na promoção, prevenção e reabilitação da saúde. 

 

 

Conteúdo Programático 
Os alunos poderão eleger o estágio das seguintes áreas no Hospital São Paulo do Campus 

São Paulo da Unifesp: 

 Enfermaria Clínica Pediátrica 

 Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

 Emergência /Pronto Socorro 

 Unidade de Terapia Intensiva e enfermaria da Disciplina de Pneumologia 

 Unidade de Terapia Intensiva e enfermaria da Disciplina de Cardiologia 

 Setor de Reabilitação em Reumatologia 

 Setor de Reabilitação Pulmonar 

 Uroginecologia 

 Oncologia 

 Obstetrícia 

 Cirurgia Plástica 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Casos clínicos; Discussão de grupo; Elaboração de anamnese; Levantamento bibliográfico; 

Prática; Seminário; Situação problema; eórico-prática; 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários  
Bibliografia atualizada; Computador; Livro-texto; Internet; Projetor de multimídia; 
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Critérios de Avaliação 

 O critério utilizado é a observação das competências a serem desenvolvidas. 

 Os instrumentos utilizados serão:  

 Aplicação do formulário de avaliação do desempenho do estagiário, sendo avaliados 

nos seguintes itens: 

 Avaliação: realização de anamnese, análise de exames complementares, avaliação 

fisioterapêutica, diagnóstico fisioterapêutico e correlação teórico prática. 

 Aplicação de tratamento: elaboração de objetivo e plano de tratamento 

fisioterapêutico, compatível com necessidades do paciente, uso correto de técnicas e 

recursos fisioterapêuticos, criatividade. 

 Comportamento: relação interprofissional e relação aluno-paciente, compromisso do 

aluno com o aprendizado e andamento do estagio, responsabilidade, pontualidade. 

 Conteúdo teórico: analise diária do conteúdo teórico apresentado pelo aluno durante a 

prática supervisionada interesse em complementar material de leitura, clareza na 

exposição de duvidas e de conhecimentos, organização de escrita. Participação 

durante as reuniões teóricas. Apresentação de artigos: avaliado conteúdo e 

organização teórica da apresentação, domínio do assunto e clareza de exposições. 

 Aplicação de prova teórico-prática. 
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Bibliografia Básica 
1. THÉVENON, A.; BLANCHARD, A. Guia prático de medicina física e reabilitação. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

2. O'SULLIVAN, S.B.; SCHMITZ, T.J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 2ed. 

Barueri: Manole, 2004. 

3. REBELATTO, J.R.; BOTOMÉ, S.P. Fisioterapia no Brasil: fundamentos para uma 

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

4. AMADO-JOÃO, S.M. Métodos de avaliação clínica e funcional em fisioterapia. Rio 

de Janeiro: Guanabara koogan, 2006. 

5. DAVIS, C.M. Fisioterapia e reabilitação: terapias complementares. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. 

 

Complementar: 
1. IRWIN, S e TECKLIN, JS. Fisioterapia Cardiopulmonar. 3ed. São Paulo: Manole, 

2003. 

2. UMEDA, IK. Manual de fisioterapia na reabilitação cardiovascular. Barueri: Manole, 

2006.  

3. KISNER, C.; COLBY, L.A. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. São 

Paulo: Manole, 2005. 

4. REBELATTO, J.R.; MORELLI, J.G.S. Fisioterapia geriátrica: a prática da assistência 

ao idoso. São Paulo: Manole, 2004. 

5. ANDREWS, J.R.; HARRELSON, G.L.; WILK, K.E. Reabilitação física do atleta. 

3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

6. SHEPHERD, R.B. Fisioterapia em pediatria. São Paulo: Santos, 1996. 

7. REGENGA, M.M. Fisioterapia em cardiologia: da U.T.I. à reabilitação. São Paulo: 

Roca, 2000. 

8. DELIBERATO, P.C.P. Fisioterapia preventiva: fundamentos e aplicações. São Paulo: 

Manole, 2002. 

9. GUIRRO, E.C.O.; GUIRRO, R.R.J. Fisioterapia dermato-funcional : fundamentos, 

recursos, patologias. 3.ed. São Paulo: Manole, 2002. 

10. DUTTON, MARK. Fisioterapia ortopédica: exame, avaliação e intervenção. Porto 

Alegre: Artmed, 2006 

11. STEPHENSON, R.; O'CONNOR, L.J. Fisioterapia aplicada à ginecologia e 

obstetrícia. São Paulo: Manole, 2004. 

12. DAVIES, P.M.; OLIVEIRA, N.G. Exatamente no centro : atividade seletiva do tronco 

no tratamento da hemiplegia no adulto. São Paulo: Manole, 1996. 

13. DAVIES, P.M. Passos a seguir: um manual para o tratamento da hemiplegia no 

adulto, baseado no conceito de K. e B. Bobath. São Paulo: Manole, 1996. 
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Nome do Componente Curricular (UC): Estágio supervisionado em fisioterapia 

cardiorrespiratória 

 

Período/turno: integral 

Termo: 9
o
 e 10

o
 termos (1º e 2º semestres do 5º ano) 

 

Carga horária total: 210 horas   

CH teórica: 42 horas                               CH prática: 168 horas  

Objetivos 

Gerais:  
Desenvolver a associação de conhecimento teórico-prático frente às variadas condições 

encontradas em pacientes hospitalizados, nos diferentes níveis de complexidade. 

 

Específicos:  

 Realizar avaliação fisioterapêutica e tratamento fisioterapêutico em pacientes 

hospitalizados. 

 Elaborar diagnóstico, objetivos e condutas fisioterapêuticas em pacientes 

hospitalizados. 

 Participar de discussões teóricas 

 Orientar a aplicação de técnicas e do uso de aparelhos de avaliação para o tratamento 

fisioterapêutico. 

 Orientar e examinar quanto ao relacionamento ético-profissional. 

 Orientar e avaliar o uso adequado das normas de higiene e biosseguranca. 

 

 

Ementa 
Aplicação prática de conhecimentos na prescrição, elaboração e desenvolvimento de 

programas de tratamento fisioterapêutico para pacientes hospitalizados em enfermarias 

(adulto e pediátrica) e unidade de terapia intensiva. Acompanhamento da evolução dos 

pacientes. Orientação ético-profissional. 
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Conteúdo Programático 
Conteúdo teórico: É dado por meio de reuniões diárias com duração aproximada de 1h. A 

metodologia empregada faz uso de: discussão em grupo de temas relevantes para o estágio, 

seminários, apresentações expositivas de artigos científicos e seminários de revisão de 

fisiologia respiratória e cardíaca realizadas pelos alunos e apresentação e discussão de casos 

clínicos. 

Temas teóricos/Tópicos para discussão: leitura de textos prévia com posterior discussão em 

grupo: 

 Avaliação fisioterapêutica 

 Recursos fisioterapêuticos para a higiene brônquica e expansão pulmonar 

 Reabilitação cardíaca fase I 

 Doenças da pleura 

 Ventilação mecânica invasiva: princípios, aplicada à doença pulmonar obstrutiva 

crônica, asma, lesão pulmonar aguda, desmame da ventilação mecânica.  

 Ventilação mecânica não invasiva com pressão positiva 

 Fraqueza muscular do paciente crítico 

 Pneumonia associada à ventilação mecânica 

 Questões de segurança relacionada à mobilização de pacientes críticos 

 Insuficiência cardíaca congestiva 

 Parada cardiorrespiratória 

 Cardiopatias congênitas 

 Características anatômicas e fisiológicas do lactente 

 Pneumonia na infância 

 Bronquiolite 

 Refluxo gastresofágico 

 Manobras de higiene brônquica em pediatria 

Seminários – apresentação individual 

 Revisão de fisiologia respiratória: estrutura e função do sistema respiratório, 

ventilação, transporte de gases e difusão, circulação pulmonar, relação ventilação-

perfusão, mecânica do sistema respiratório, controle da ventilação. Os estagiários 

devem preparar uma apresentação no formato eletrônico para projeção e exposição. 

Apresentação de artigos científicos 

 São selecionados artigos científicos da área publicados nos principais periódicos da 

área. Os estagiários devem preparar uma apresentação no formato eletrônico para 

projeção e exposição. 

Casos clínicos 

 Os casos são selecionados no campo de estágio com auxilio do docente ou do 

preceptor, e apresentado ao grupo de estágio e ao docente. Este trabalho é feito em 

dupla e os estagiários devem preparar uma apresentação no formato eletrônico para 

projeção e exposição. 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
As atividades práticas são feitas no ambiente hospitalar, nas enfermarias adulto (doenças 

cardiorrespiratórias) e pediátrica (clínica geral em pediatria), e unidade de terapia intensiva 

geral adulto. São feitas as avaliações e realizados os tratamentos fisioterapêuticos aos 

pacientes das unidades.  

As discussões teórico-práticas são feitas no hospital. As metodologias usadas são: discussão 

em grupos, casos clínicos e seminários.  
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Recursos Instrucionais Necessários  
Computador e projetor.  

 

 

Critérios de Avaliação 

 O critério utilizado é a observação das competências a serem desenvolvidas. 

 Os instrumentos utilizados serão:  

 Aplicação do formulário de avaliação do desempenho do estagiário, sendo avaliados 

nos seguintes itens: 

 Avaliação: realização de anamnese, análise de exames complementares, avaliação 

fisioterapêutica, diagnóstico fisioterapêutico e correlação teórico prática. 

 Aplicação de tratamento: elaboração de objetivo e plano de tratamento 

fisioterapêutico, compatível com necessidades do paciente, uso correto de técnicas e 

recursos fisioterapêuticos, criatividade. 

 Comportamento: relação interprofissional e relação aluno-paciente, compromisso do 

aluno com o aprendizado e andamento do estagio, responsabilidade, pontualidade. 

 Conteúdo teórico: analise diária do conteúdo teórico apresentado pelo aluno durante a 

prática supervisionada interesse em complementar material de leitura, clareza na 

exposição de duvidas e de conhecimentos, organização de escrita. Participação 

durante as reuniões teóricas. Apresentação de artigos: avaliado conteúdo e 

organização teórica da apresentação, domínio do assunto e clareza de exposições. 

 Aplicação de prova teórico-prática. 
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Bibliografia Básica 
1. WEST JB. Fisiologia Respiratória, princípios básicos. 8º edição Porto Alegre; Artmed, 

2010 

2. SCANLAN, C. Fundamentos de Terapia Respiratória de Egan. 7ª. edição. São Paulo: 

Editora Manole, 2000. 

3. KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

4. SARMENTO, GJV. Fisioterapia respiratória no paciente crítico: rotinas clínicas. 2a.ed. 

Barueri, SP: Manole, 2007. 

5. REGENGA, M. - Fisioterapia em Cardiologia. São Paulo: Roca, 2000. 

  

Complementar: 
1. ROCCO, PRM; ZIN, WA. – Fisiologia Respiratória Aplicada. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009.  

2. POSTIAUX, G. Fisioterapia respiratória pediátrica: o tratamento guiado por ausculta 

pulmonar. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

3. IRWIN, S e TECKLIN, JS. Fisioterapia Cardiopulmonar. 3ª. ed. São Paulo, Manole, 

2003. 

4. COSTA, Dirceu. Fisioterapia respiratória básica. São Paulo: Atheneu, 2004. 

5. AZEREDO, Carlos Alberto Caetano. Fisioterapia respiratória moderna. 4.ed. São 

Paulo: Manole, 2002. 

6. HESS ML. Doenças cardíacas: primeiros cuidados. São Paulo: Manole; 2002. 388p 

7. American College of Sports Medicine. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço 

e sua prescrição. 6ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2003. 239p 

8. MCARDLE WD. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 

5ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2003. 

9. UMEDA, IK. Manual de fisioterapia na reabilitação cardiovascular. Barueri, SP: 

Manole, 2006.  

10. MACHADO MGR. – Bases da fisioterapia respiratória- terapia intensiva e 

reabilitação. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008.  

11. III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica J Bras Pneumol. 2007;33(Supl 2), 

disponível online em: 

http://www.jornaldepneumologia.com.br/portugues/suplementos_caps.asp?id=47. 

12. PULZ, C; GUIZILINI, S; PERES, PAT. – Fisioterapia em Cardiologia- aspectos 

práticos. São Paulo: Atheneu, 2006. 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Estágio Supervisionado em Fisioterapia 

Musculoesquelética hospitalar 

 

Período/turno: integral 

Termo: 9
o
 e 10

o
 termos (1º e 2º semestres do 5º ano) 

 

Carga horária total: 84 horas   

CH teórica: 17 horas                               CH prática: 67 horas  
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Objetivos 

Gerais:  
 Fornecer experiência prática ao aluno para capacitá-lo a realizar um atendimento 

fisioterapêutico ao paciente ortopédico e traumatológico em ambiente hospitalar, 

capacitando-o para a prática assistencial fundamentada em aspectos clínicos, 

funcionais, bases fisiológicas e fisiopatológicas e nas melhores evidências científicas 

disponíveis, 

 Possibilitar a atuação do aluno a prática fisioterapêutica profissionalizante 

supervisionada em equipe multiprofissional e interprofissional 

 Possibilitar a realização de avaliação pormenorizada, diagnóstico cinesiológico 

funcional, elaboração e aplicação de condutas e programas de tratamento 

fisioterapêutico com intuito e restaurar função, minimizar danos e promover saúde 

integral. 

 

Específicos:  

 Possibilitar aos alunos uma formação teórico-prática generalista na área 

musculoesquelética 

 Proporcionar aos alunos a iniciação a prática clínica profissional, estabelecendo o 

vínculo da graduação na formação do profissional fisioterapeuta 

 Favorecer aos alunos, o desenvolvimento de uma visão crítica, ampla e global de sua 

atuação como profissional da área de saúde, habilitando-os a participar do 

desenvolvimento científico da profissão com a garantia de uma educação continuada e 

permanente  

 Propiciar uma visão crítica sobre os assuntos apresentados e discutidos, buscando 

evidências científicas para nortear sua prática profissional. 

 Saber conviver e trabalhar em equipe interdisciplinar/interprofissional, buscando a 

integralidade do indivíduo na sua vida acadêmica e profissional. 

 Buscar um aprendizado mais ativo. 

 

 

Ementa:  
Atuação fisioterapêutica em equipe multiprofissional e interdisciplinar. Prevenção e 

tratamento das disfunções musculoesqueléticas. Avaliação e diagnóstico cinesiológico 

funcional. Elaboração de condutas e programas de tratamento. Acompanhamento da 

evolução clínica e prescrição de alta fisioterapêutica de pacientes hospitalizados 

 

 

Conteúdo Programático 

 Apresentação do módulo  

 Ética profissional e relação interpessoal , interprofissional, integralidade do cuidado 

 Avaliação e atendimento fisioterapêutico em pacientes hospitalizados com disfunções 

musculoesqueléticas 

 Avaliação e prescrição das condições de alta fisioterapêutica 

 Rede de cuidados  

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Atividades teóricas, práticas (teórico-prática), seminários, discussões, estágios, casos 

clínicos, estudo dirigido, levantamento bibliográfico, elaboração de relatórios e anamnese.  

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada, quadro negro  
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Critérios de Avaliação 

 O critério utilizado é a observação das competências a serem desenvolvidas. 

 Os instrumentos utilizados serão:  

 Aplicação do formulário de avaliação do desempenho do estagiário, sendo avaliados 

nos seguintes itens: 

 Avaliação: realização de anamnese, análise de exames complementares, avaliação 

fisioterapêutica, diagnóstico fisioterapêutico e correlação teórico prática. 

 Aplicação de tratamento: elaboração de objetivo e plano de tratamento 

fisioterapêutico, compatível com necessidades do paciente, uso correto de técnicas e 

recursos fisioterapêuticos, criatividade. 

 Comportamento: relação interprofissional e relação aluno-paciente, compromisso do 

aluno com o aprendizado e andamento do estagio, responsabilidade, pontualidade. 

 Conteúdo teórico: analise diária do conteúdo teórico apresentado pelo aluno durante a 

prática supervisionada interesse em complementar material de leitura, clareza na 

exposição de duvidas e de conhecimentos, organização de escrita. Participação 

durante as reuniões teóricas. Apresentação de artigos: avaliado conteúdo e 

organização teórica da apresentação, domínio do assunto e clareza de exposições. 

 Aplicação de prova teórico-prática. 
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Bibliografia  

Básica:  
1. Kisner C, Colby L. Exercícios terapêuticos. São Paulo: Manole, 2005. 

2. Magee DJ. Avaliação musculoesquelética. 4ed. São Paulo: Manole, 2005. 

3. Dutton M. Fisioterapia ortopédica: exame, avaliação e intervenção. Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

4. Robergs RA, Roberts SO. Princípios fundamentais de fisiologia do exercício: para 

aptidão, desempenho e saúde. São Paulo: Phorte, 2002. 

5. Andrews JR, Harrelson GL, Wilk KE. Reabilitação Física do Atleta. 3ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005.  

6. Andrews JR, Harrelson GL, Wilk KE. Reabilitaçäo física das lesões desportivas. 2ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

7. Prentice WE, Voigh ML. Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética. Porto 

Alegre: ArtMed, 2003. 

8. Malone TR, McPoil TG, Nitz AJ. Fisioterapia em ortopedia e medicina no esporte. 

São Paulo: Santos, 2000. 

9. Hebert S, Xavier R. Ortopedia e Traumatologia. Porto Alegre: ArtMed, 2003. 

10. Skare TL. Reumatologia: princípios e prática. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2007. 

11. Chiarello B, Driusso P, Radl ALM. Fisioterapia reumatológica. São Paulo: Manole, 

2005. 

12. Carvalho Filho ET, Papaléo N.M. Geriatria: fundamentos, clínica e terapêutica. 2ed. 

São Paulo: Atheneu, 2006. 

13. Freitas EV. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 

 

Complementar: 
1. Marques AP. Cadeias musculares. São Paulo: Manole, 2000. 

2. Delisa J. Medicina de reabilitacão: principios e práticas. São Paulo: Manole, 1996. 

3. Bienfait M. As bases da fisiologia da terapia manual. S?o Paulo. Sammus, 2000. 

4. Souchard P. Reeducacão postural global. São Paulo: Icone, 1986. 

5. Souchard P. RPG: Fundamentos da reeducacão postural global. São Paulo: E 

Realizacões, 2003. 

6. Evans RC. Exame Fisico Ortopedico Ilustrado. 2º ed. São Paulo: Manole, 2003. 

7. Dutton M. Fisioterapia ortopedica: exame, avaliacão e intervencão. Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

8. Malone T, McPoil T, Nitz AJ. Fisioterapia em Ortopedia e Medicina no Esporte. 3ºed. 

São Paulo: Santos Editora, 1997. 

9. Barros Filho TEP, Lech O. Exame Fisico em Ortopedia. São Paulo: Sarvier, 2001. 

10. Cohen M, Abdalla RJ. Lesões nos Esportes. Rio de Janeiro: Revinter. 2003. 

11. Sato EI. Reumatologia: Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar. 

UNIFESP/EPM. São Paulo. Manole, 2004. 

12. West Sterling G. Segredos em Reumatologia. Artmed: Porto Alegre, 2000. 

13. Carol David, Jill Lloyd. Reumatologia para fisioterapeutas. São Paulo: Premier, 2001. 

14. Kauffman T. Manual de Reabilitacão Geriatrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

15. Carvalho Filho ET e Papaléo NM. Geriatria: fundamentos, clinica e terapêutica. São 

Paulo: Atheneu, 2000 

16. Artigos recentes de periódicos 
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Nome do Componente Curricular (UC): Estágio Supervisionado em Fisioterapia 

Musculoesquelética ambulatorial 

 

Período/turno: integral 

Termo: 9
o
 e 10

o
 termos (1º e 2º semestres do 5º ano) 

 

Carga horária total: 126 horas   

CH teórica: 26 horas                               CH prática: 100 horas  

Objetivos 

Gerais:  
Possibilitar a atuação do aluno à prática fisioterapêutica profissionalizante supervisionada 

em equipe e interdisciplinar nas disfunções musculoesqueléticas em ambiente ambulatorial. 

 

Específicos:  
 Favorecer ao aluno a vivência de atendimento as reais necessidades da comunidade da 

Baixada Santista, desde os níveis de promoção, prevenção e reabilitação. 

 Possibilitar aos alunos formação teórico-prática generalista na área 

musculoesquelética. 

 Fornecer condições para a realização de diagnóstico cinesiológico funcional, 

elaboração de condutas e programas de tratamento. 

 Promover o desenvolvimento de uma visão crítica, ampla e global de sua atuação 

como profissional da área de saúde, habilitando-os a participar do desenvolvimento 

científico da profissão com a garantia de uma educação continuada e permanente. 

 

 

Ementa:  
Atuação fisioterapêutica em equipe e interdisciplinar. Prevenção e tratamento das disfunções 

musculoesqueléticas. Avaliação e diagnóstico cinesiológico funcional. Elaboração de 

condutas e programas de tratamento. Acompanhamento da evolução clínica e eleição de 

critérios de alta fisioterapêutica em pacientes ambulatoriais. 

 

 

Conteúdo Programático 

 Apresentação do módulo. 

 Apresentação e discussão de artigos. 

 Discussão de temas relacionados às lesões do sistema musculoesquelético. 

 Planejamento e execução de relatórios de casos com discussão e acompanhamento dos 

alunos de pós-graduação com supervisão dos docentes.  

 Desenvolvimento de aula sobre tema específicoabrangendo nível celular, histológico, 

anatômico, cinesiologia, propedêutica, mecanismo de lesão e reabilitação com base 

em literatura científica. 

 Ética profissional e relação interpessoal einterprofissional.  

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Atividades teóricas, práticas (teórico-prática), seminários, discussões, estágios, casos 

clínicos, estudo dirigido, levantamento bibliográfico, elaboração de relatórios e anamnese.  

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada, quadro negro  
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Critérios de Avaliação 

 O critério utilizado é a observação das competências a serem desenvolvidas. 

 Os instrumentos utilizados serão:  

 Aplicação do formulário de avaliação do desempenho do estagiário, sendo avaliados 

nos seguintes itens: 

 Avaliação: realização de anamnese, análise de exames complementares, avaliação 

fisioterapêutica, diagnóstico fisioterapêutico e correlação teórico prática. 

 Aplicação de tratamento: elaboração de objetivo e plano de tratamento 

fisioterapêutico, compatível com necessidades do paciente, uso correto de técnicas e 

recursos fisioterapêuticos, criatividade. 

 Comportamento: relação interprofissional e relação aluno-paciente, compromisso do 

aluno com o aprendizado e andamento do estagio, responsabilidade, pontualidade. 

 Conteúdo teórico: analise diária do conteúdo teórico apresentado pelo aluno durante a 

prática supervisionada interesse em complementar material de leitura, clareza na 

exposição de duvidas e de conhecimentos, organização de escrita. Participação 

durante as reuniões teóricas. Apresentação de artigos: avaliado conteúdo e 

organização teórica da apresentação, domínio do assunto e clareza de exposições. 

 Aplicação de prova teórico-prática. 
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Bibliografia  

Básica:  
1. Kisner C, Colby L. Exercícios terapêuticos. São Paulo: Manole, 2005. 

2. Magee DJ. Avaliação musculoesquelética. 4ed. São Paulo: Manole, 2005. 

3. Dutton M. Fisioterapia ortopédica: exame, avaliação e intervenção. Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

4. Robergs RA, Roberts SO. Princípios fundamentais de fisiologia do exercício: para 

aptidão, desempenho e saúde. São Paulo: Phorte, 2002. 

5. Andrews JR, Harrelson GL, Wilk KE. Reabilitação Física do Atleta. 3ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005.  

6. Andrews JR,  Harrelson GL, Wilk KE. Reabilitaçäo física das lesões desportivas. 2ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

7. Prentice WE,  Voigh ML. Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética. Porto 

Alegre: ArtMed, 2003. 

8. Malone TR, McPoil TG, Nitz AJ. Fisioterapia em ortopedia e medicina no esporte. 

São Paulo: Santos, 2000. 

9. Hebert S, Xavier R. Ortopedia e Traumatologia. Porto Alegre: ArtMed, 2003. 

10. Skare TL. Reumatologia: princípios e prática. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2007. 

11. Chiarello B, Driusso P,  Radl ALM. Fisioterapia reumatológica. São Paulo: Manole, 

2005. 

12. Carvalho Filho ET, Papaléo N.M. Geriatria: fundamentos, clínica e terapêutica. 2ed. 

São Paulo: Atheneu, 2006. 

13. Freitas EV. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 

 

Complementar: 
1. Marques AP. Cadeias musculares. São Paulo: Manole, 2000. 

2. Delisa J. Medicina de reabilitacão: principios e práticas. São Paulo: Manole, 1996. 

3. Bienfait M. As bases da fisiologia da terapia manual. S?o Paulo. Sammus, 2000. 

4. Souchard P. Reeducacão postural global. São Paulo: Icone, 1986. 

5. Souchard P. RPG: Fundamentos da reeducacão postural global. São Paulo: E 

Realizacões, 2003. 

6. Evans RC. Exame FisicoOrtopedico Ilustrado. 2º ed. São Paulo: Manole, 2003. 

7. Dutton M. Fisioterapia ortopedica: exame, avaliacão e intervencão. Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

8. Malone T, McPoil T, Nitz AJ. Fisioterapia em Ortopedia e Medicina no Esporte. 3ºed. 

São Paulo: Santos Editora, 1997. 

9. Barros Filho TEP, Lech O. Exame Fisico em Ortopedia. São Paulo: Sarvier, 2001. 

10. Cohen M, Abdalla RJ. Lesões nos Esportes. Rio de Janeiro: Revinter. 2003. 

11. Sato EI. Reumatologia: Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar. 

UNIFESP/EPM. São Paulo. Manole, 2004. 

12. West Sterling G. Segredos em Reumatologia. Artmed: Porto Alegre, 2000. 

13. Carol David, Jill Lloyd.  Reumatologia para fisioterapeutas. São Paulo: Premier,  

2001. 

14. Kauffman T. Manual de ReabilitacãoGeriatrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  

2006. 

15. Carvalho Filho ET e Papaléo NM. Geriatria: fundamentos, clinica e terapêutica. São 

Paulo: Atheneu,  2000 

16. Artigos recentes de periódicos 

1.  
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Nome do Componente Curricular (UC): Estágio Supervisionado Fisioterapia 

Neurofuncional da criança 

 

Período/turno: integral 

Termo: 9
o
 e 10

o
 termos (1º e 2º semestres do 5º ano) 

 

Carga horária total: 84 horas   

CH teórica: 17 horas                               CH prática: 67 horas  

Objetivos 

Gerais:  
Fornecer experiência prática ao aluno para capacitá-lo a realizar um atendimento 

fisioterapêutico ao paciente neurológico pediátrico e adulto, capacitando-o para a prática 

assistencial fundamentada em aspectos clínicos, funcionais e bases fisiológicas e 

fisiopatológicas.  

 

Específicos: 

 Treinamento de avaliação e intervenção fisioterapêutica direcionado ao paciente 

neurológico; 

 Familiarizar o aluno a uma rotina de atendimento ambulatorial em centros de 

reabilitação; 

 Promover experiência para que o aluno seja capaz de avaliar pacientes com problemas 

neurológicos, elaborar um plano de tratamento fisioterapêutico, aplicá-lo e avaliar os 

resultados. 

  

 

Ementa 
Estágio supervisionado em Fisioterapia neuromuscular aplicada às disfunções neurológicas 

que acometem crianças. 

 

 

Conteúdo Programático 

 Treinamento prático da semiologia das disfunções neurológicas em pacientes pediátricos. 

 Treinamento prático dos procedimentos para intervenção fisioterapêutica de pacientes 

neurológicos pediátricos 

 Treinamento prático de utilização de testes e escalas padronizados na avaliação de 

pacientes neurológicos pediátricos 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Atividades teórico-práticas, seminários, estágio supervisionado/ pratica com pacientes, 

discussão de casos clínicos, estudo dirigido, discussão em grupo 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, data show, livros textos, artigos científicos 
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Critérios de Avaliação 

 O critério utilizado é a observação das competências a serem desenvolvidas. 

 Os instrumentos utilizados serão:  

 Aplicação do formulário de avaliação do desempenho do estagiário, sendo avaliados 

nos seguintes itens: 

 Avaliação: realização de anamnese, análise de exames complementares, avaliação 

fisioterapêutica, diagnóstico fisioterapêutico e correlação teórico prática. 

 Aplicação de tratamento: elaboração de objetivo e plano de tratamento 

fisioterapêutico, compatível com necessidades do paciente, uso correto de técnicas e 

recursos fisioterapêuticos, criatividade. 

 Comportamento: relação interprofissional e relação aluno-paciente, compromisso do 

aluno com o aprendizado e andamento do estagio, responsabilidade, pontualidade. 

 Conteúdo teórico: analise diária do conteúdo teórico apresentado pelo aluno durante a 

prática supervisionada interesse em complementar material de leitura, clareza na 

exposição de duvidas e de conhecimentos, organização de escrita. Participação 

durante as reuniões teóricas. Apresentação de artigos: avaliado conteúdo e 

organização teórica da apresentação, domínio do assunto e clareza de exposições. 

 Aplicação de prova teórico-prática. 
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Bibliografia  

Básica:  
2. ADLER, SUSAN S; BECKERS, DOMINIEK; BUCK, MATH. PNF: Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva : um guia ilustrado. [PNF in pratice : an ilustrated 

guide.]. 2.ed. São Paulo: Manole, 2007 

3. CAMPBELL, William Dejong - O Exame Neurologico. Rio de Janeiro: Ed. 

Guanabara Koogan, 2007 

4. CARRIÈRE, BEATE. Bola suíça: teoria, exercícios básicos e aplicação clínica. [The 

Swiss ball : theory, basic exercises and clinical application.]. São Paulo: Manole, 

1999.  

  

Complementar: 
1. MURAHOVSCHI, J. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 6.ed., rev. e atual.. São 

Paulo: Sarvier, 2006. 811 p. Acompanha CD: Pediatria: diagnóstico + tratamento 

2. BEE, H. A criança em desenvolvimento. 9.ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

3. BÈZIERS, M. M., HUNSINGER, Y. O bebê e a coordenação motora: gestos 

apropriados para lidar com a criança. São Paulo: Summus, 1994. 

4. BOBATH, B.; BOBATH, K. Desenvolvimento motor nos diferentes tipos de paralisia 

cerebral. São Paulo: Manole, 1978. 

5. BOBATH, K. A Deficiência Motora em Pacientes com Paralisia Cerebral. São Paulo: 

Manole, 1979. 

6. CARVALHO, JOSÉ ANDRÉ. Órteses: um recurso terapêutico complementar. 

Barueri: Manole, 2006.  

7. KANDEL ER; SCHWARTZ JH; JESSELL TM. Princípios da Neurociência. 4ª ed. 

São Paulo: Ed. Manole; 2004. 

8. DORETO D. Fisiopatologia clínica do sistema nervoso. São Paulo: Ed. Atheneu; 

1989. 

9. EFFGEN, SUSAN K. Fisioterapia pediátrica: atendendo às necessidades das crianças. 

Tradução de: Eliane Ferreira. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

10. ENGEL, JOYCE. Avaliaçäo em pediatria. [Pocket guide to pediatric assessment]. 

3.ed. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2002. 340 p 

11. FINNIE, N. O manuseio em casa da criança com paralisia cerebral. 2. ed. São Paulo: 

Manole, 1980. 

12. FLEHMIG, I. Texto e atlas do desenvolvimento normal e seus desvios no lactente: 

diagnóstico e tratamento precoce do nascimento até o 18º mês. São Paulo: Atheneu, 

2000. 

13. GERALIS, E. Crianças com paralisia cerebral: guia para pais e educadores. São 

Paulo: Artmed, 2007. 

14. JOYCE, E. Avaliação em pediatria. Reichmann & Affonso, 2002. 

15. KISNER, CAROLYN; COLBY, LYNN ALLEN. Exercícios terapêuticos: 

fundamentos e técnicas. [Therapeutic exercise : foundations and techniques (4rd ed.)]. 

São Paulo: Manole, 2005.  

16. O'SULLIVAN, S. B.; SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. São 

Paulo: Manole, 2004.  

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

18. TECKLIN, J. S. Fisioterapia pediátrica. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

19. LENT R. Cem Bilhões de Neurônios- Conceitos Fundamentais de Neurociência. Ed. 

Ateneu, 2002. 

20. MACHADO ABM. Neuroanatomia funcional. São Paulo: Ed. Atheneu; 1981. 

21. HERREN, H., HERREN, M. D. Estimulação psicomotora precoce. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1986. 

22. ISSLER, H. et al. Pediatria na atenção primária. São Paulo: Sarvier, 1999. 

23. LEVITT, S. O tratamento da paralisia cerebral e do retardo motor. São Paulo: Manole, 

2001. 

24. LORENZINI, M. V. Brincando a brincadeira com a criança deficiente: novos rumos 

terapêuticos. São Paulo: Manole, 2002. 

 

25.  
26. LUNDY-EKMAN, LAURE. Neurociência: fundamentos para a reabilitação. 

[Neuroscience : fundamentals for rehabilitation - Third edition]. Tradução: Charles 
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 Nome do Componente Curricular (UC): Estágio Supervisionado Fisioterapia 

Neurofuncional do adulto 

 

 Período/turno: integral 

Termo: 9
o
 e 10

o
 termos (1º e 2º semestres do 5º ano) 

 

 Carga horária total: 126 horas   

 CH teórica: 26 horas                               CH prática: 100 horas  

 Objetivos 

Gerais:  
Fornecer experiência prática ao aluno para capacitá-lo a realizar um atendimento 

fisioterapêutico ao paciente neurológico adulto, capacitando-o para a prática assistencial 

fundamentada em aspectos clínicos, funcionais e bases fisiológicas e fisiopatológicas.  

 

Específicos: 

 Treinamento de avaliação e intervenção fisioterapêutica direcionado ao paciente 

neurológico; 

 Familiarizar o aluno a uma rotina de atendimento ambulatorial em centros de 

reabilitação;  

 Promover experiência para que o aluno seja capaz de avaliar pacientes com problemas 

neurológicos, elaborar um plano de tratamento fisioterapêutico, aplicá-lo e avaliar os 

resultados. 

 

 

 Ementa 
Estágio supervisionado em Fisioterapia neuromuscular aplicada às disfunções neurológicas 

que acometem adultos. 

 

 

 Conteúdo Programático 

 Treinamento prático da semiologia das disfunções neurológicas em pacientes adultos. 

 Treinamento prático dos procedimentos para intervenção fisioterapêutica de pacientes 

neurológicos adultos 

 Treinamento prático de utilização de testes e escalas padronizados na avaliação de 

pacientes neurológicos adultos 

 

 

 Metodologia de Ensino Utilizada 
atividades teórico-práticas, seminários, estágio supervisionado/ pratica com pacientes, 

discussão de casos clínicos, estudo dirigido, discussão em grupo 

 

 

 Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, data show, livros textos , artigos científicos 
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 Critérios de Avaliação 

 O critério utilizado é a observação das competências a serem desenvolvidas. 

 Os instrumentos utilizados serão:  

 Aplicação do formulário de avaliação do desempenho do estagiário, sendo avaliados 

nos seguintes itens: 

 Avaliação: realização de anamnese, análise de exames complementares, avaliação 

fisioterapêutica, diagnóstico fisioterapêutico e correlação teórico prática. 

 Aplicação de tratamento: elaboração de objetivo e plano de tratamento 

fisioterapêutico, compatível com necessidades do paciente, uso correto de técnicas e 

recursos fisioterapêuticos, criatividade. 

 Comportamento: relação interprofissional e relação aluno-paciente, compromisso do 

aluno com o aprendizado e andamento do estagio, responsabilidade, pontualidade. 

 Conteúdo teórico: analise diária do conteúdo teórico apresentado pelo aluno durante a 

prática supervisionada interesse em complementar material de leitura, clareza na 

exposição de duvidas e de conhecimentos, organização de escrita. Participação 

durante as reuniões teóricas. Apresentação de artigos: avaliado conteúdo e 

organização teórica da apresentação, domínio do assunto e clareza de exposições. 

 Aplicação de prova teórico-prática. 
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 Bibliografia  

Básica:  
1. ADLER, SUSAN S; BECKERS, DOMINIEK; BUCK, MATH. PNF: Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva : um guia ilustrado. [PNF in pratice : an ilustrated 

guide.]. 2.ed. São Paulo: Manole, 2007 

2. Bobath B. Hemiplegia no adulto: avaliação e tratamento. 2ª ed. São Paulo: Ed. 

Manole; 1984.  

3. CAMPBELL, William Dejong - O Exame Neurologico. Rio de Janeiro: Ed. 

Guanabara Koogan, 2007 

4. CARRIÈRE, BEATE. Bola suíça: teoria, exercícios básicos e aplicação clínica. [The 

Swiss ball : theory, basic exercises and clinical application.]. São Paulo: Manole, 

1999.  

1.   

Complementar: 
2. BEAR, M. F.; CONNORS, B. W.; PARADISO, M. A. Neurociências: desvendando o 

sistema nervoso. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

3. CARVALHO, JOSÉ ANDRÉ. Órteses: um recurso terapêutico complementar. 

Barueri: Manole, 2006.  

4. KANDEL ER; SCHWARTZ JH; JESSELL TM. Princípios da Neurociência. 4ª ed. 

São Paulo: Ed. Manole; 2004. 

5. DAVIES P. Exatamente no centro. São Paulo: Ed. Manole; 1997. 

6. DAVIES P. Passos a seguir. São Paulo: Ed. Manole; 1997. 

7. DAVIES P. Recomeçando outra vez. São Paulo: Ed. Manole; 1997. 

8. DELISA JA  et al. Medicina de reabilitação: princípios e prática. São Paulo: Manole; 

1992. 

9. DORETO D. Fisiopatologia clínica do sistema nervoso. São Paulo: Ed. Atheneu; 

1989. 

10. FERNANDES, A. C. et al. AACD, Medicina e reabilitação: princípios e prática. São 

Paulo: Artes Médicas : AACD, 2007. 

11. KISNER, CAROLYN; COLBY, LYNN ALLEN. Exercícios terapêuticos: 

fundamentos e técnicas. [Therapeutic exercise : foundations and techniques (4rd ed.)]. 

São Paulo: Manole, 2005.  

12. O'SULLIVAN, S. B.; SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. São 

Paulo: Manole, 2004.  

13. SHUMWAY-COOK A; WOOLLACOTT MH. Controle motor. Teoria e aplicações 

práticas. 3a edição São Paulo: Ed. Manole; 2003. 

14. UMPHRED, DARCY A (Ed.). Reabilitação neurológica. [Neurological rehabilitation 

- fourth edition]. Tradução: Eloisa Galluzi dos Santos ... [et al.], Ilustrações de: Jeb 

Burton, Steve Schmidt e Ben Burton. 4.ed. São paulo: Manole, 2007.  

15. UMPHRED, DARCY ANN.; CARLSON, CONNIE. Reabilitação neurológica 

prática. Tradução e revisão técnica, Maria de Fátima Palmieri Meirelles. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

16. LENT R. Cem Bilhões de Neurônios- Conceitos Fundamentais de Neurociência. Ed. 

Ateneu, 2002. 

17. MACHADO ABM. Neuroanatomia funcional. São Paulo: Ed. Atheneu; 1981. 

18. HOPPENFELD, Stanley. Propedêutica ortopédica. São Paulo: Atheneu, 2001. 

19. LUNDY-EKMAN, LAURE. Neurociência: fundamentos para a reabilitação. 

[Neuroscience : fundamentals for rehabilitation - Third edition]. Tradução: Charles 

Alfred Esbérard. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

20. Artigos científicos da area 
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Nome do Componente Curricular (UC): Estágio Supervisionado de Fisioterapia em Saúde 

da Mulher  

Período/turno: integral 

Termo: 9
o
 e 10

o
 termos (1º e 2º semestres do 5º ano) 

 

Carga horária total: 210 horas   

CH teórica: 42 horas                               CH prática: 168 horas  

Objetivos 

Gerais:  
Propiciar ao aluno vivência prática das atividades profissionais do fisioterapeuta, a fim de 

capacitá-lo para a avaliação, seleção e implementação do atendimento fisioterapêutico na 

assistência à Saúde da Mulher, no contexto da prevenção, promoção e reabilitação 

Específicos: 

 Realizar avaliações fisioterapêuticas, interpretar exames propedêuticos e 

complementares e elaborar diagnóstico cinético-funcional voltados à ginecologia, 

obstetrícia, uroginecologia e mastologia; 

 Selecionar e implementar, de forma critica e reflexiva, o atendimento fisioterapêutico 

garantindo a integralidade da assistência com articulação de ações preventivas e curativas, 

individuais e coletivas, na assistência  à mulher;  

 Empregar seus conhecimentos técnico-científicos de forma comprometida com os 

aspectos éticos, sociais, políticos e culturais referentes à Saúde da Mulher. 

 Demonstrar relacionamento ético-profissional. 

 

Ementa 
Estágio supervisionado em Fisioterapia aplicada ao ciclo gravídico-puerperal, à oncologia 

mamária e ginecológica e às disfunções e uroginecológicas.  Abordagem fisioterapêutica na 

promoção, prevenção e reabilitação da saúde da mulher.  

 

Conteúdo Programático 
Avaliação e intervenção fisioterapêutica em saúde da mulher, com ênfase nas intercorrências 

obstétricas, mastológicas e uroginecológicas. 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Os alunos realizarão atividades práticas supervisionadas, vivenciadas por meio de 

atendimento fisioterapêutico nos serviços de saúde da cidade. Serão realizadas também 

atividades teórico-práticas, como discussão de casos clínicos, seminários, apresentação de 

artigos científicos com temáticas relacionadas a área.  

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, data show, livros textos , artigos científicos 
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Critérios de Avaliação 

 O critério utilizado é a observação das competências a serem desenvolvidas. 

 Os instrumentos utilizados serão:  

 Aplicação do formulário de avaliação do desempenho do estagiário, sendo avaliados 

nos seguintes itens: 

 Avaliação: realização de anamnese, análise de exames complementares, avaliação 

fisioterapêutica, diagnóstico fisioterapêutico e correlação teórico prática. 

 Aplicação de tratamento: elaboração de objetivo e plano de tratamento 

fisioterapêutico, compatível com necessidades do paciente, uso correto de técnicas e 

recursos fisioterapêuticos, criatividade. 

 Comportamento: relação interprofissional e relação aluno-paciente, compromisso do 

aluno com o aprendizado e andamento do estagio, responsabilidade, pontualidade. 

 Conteúdo teórico: analise diária do conteúdo teórico apresentado pelo aluno durante a 

prática supervisionada interesse em complementar material de leitura, clareza na 

exposição de duvidas e de conhecimentos, organização de escrita. Participação durante 

as reuniões teóricas. Apresentação de artigos: avaliado conteúdo e organização teórica 

da apresentação, domínio do assunto e clareza de exposições. 

 Aplicação de prova teórico-prática. 

 

Bibliografia  

Básica:  
1. CHIARAPA T, CACHO D, ALVEZ A Incontinência Urinária Feminina – Assistência 

Fisioterapêutica e Multidisciplinar. Editora LMP, 2007.  

2. STEPHENSON RG, O´CONNOR LINDA J. Fisioterapia Aplicada à Ginecologia e 

Obstetrícia. 2ª. Ed, São Paulo: Manole, 2004.  

3. ELZA BARACHO. Fisioterapia aplicada à Obstetrícia, Uroginecologia e Aspectos de 

Mastologia. Ed. Guanabara, 2007.  

4. BLANDINE CALAIS-GERMAN. O Períneo Feminino e o Parto. Manole, 2005. 

5. HENSCHER, ULLA. Fisioterapia em ginecologia .  Santos, 2007.  

 

Complementar: 
1. ROGER P. SMITH. Ginecologia e Obstetrícia de Netter. Ed. Artmed, 2004.  

2. GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1992. 

3. CAMARGO CC,  MARX  AG. Reabilitação Física no Câncer de Mama. 1ª. Ed, São 

Paulo: Roca, 2000.  

4. GROSSE  D, SENGLER J.  Reeducação Perineal.  1ª ed., São Paulo: Manole, 2002.  

5. SILVA S, MORAES H. Condutas em Mastologia. Guanabara Koogan, 2002.  

6. LIU JH, GASS MLS. Tratamento da Perimenopausa. McGraw-Hill, 2007. 

7. LEDUC A, LEDUC O. Drenagem Linfática, Teoria e Prática. Manole, 2000.  

8. ETIENNE M, WAITMAN M. Disfunções Sexuais Femininas – A Fisioterapia como 

Recurso Terapêutico. LMP, 2006.  

 

 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde 

do Trabalhador e Saúde Coletiva 

 

Período/turno: integral 

Termo: 9
o
 e 10

o
 termos (1º e 2º semestres do 5º ano) 

 

Carga horária total: 210 horas   

CH teórica: 42 horas                               CH prática: 168 horas  
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Objetivos 

Gerais:  
Propiciar ao aluno vivência prática das atividades preventivas, corretivas e reabilitadoras no 

âmbito da Saúde do Trabalhador e da Saúde Coletiva. 

 

Específicos: 
Ao final do estágio espera-se que o aluno esteja apto a: 

I – Realizar avaliações para detectar as cargas de trabalho;  

II – Desenvolver programas de Fisioterapia do Trabalho; 

III – Desenvolver modificações para adequação de postos de trabalho; 

IV – Triar, avaliar e encaminhar trabalhadores com suspeita/portadores de LER/DORT;  

V – Empregar seus conhecimentos técnico-científicos de forma comprometida com os 

aspectos éticos, sociais, políticos e culturais referentes à Saúde do Trabalhador;  

VI – Demonstrar relacionamento ético-profissional; 

VII – Atuar na equipe de referência em saúde; 

VIII – Realizar Projeto Terapêutico Singular individual ou coletivo;  

IX – Funcionar como apoio matricial de uma equipe de referência em saúde; 

X – Organizar e planejar as atividades de prevenção e promoção à saúde em Fisioterapia 

Coletiva. 

XI – Saber conviver e trabalhar em equipe de saúde interdisciplinar. 

 

 

Ementa:  
Estágio supervisionado em Fisioterapia nas áreas de Saúde do Trabalhador e Saúde Coletiva 

para aprendizado da vivência prática de diferentes realidades de inserção do profissional 

fisioterapeuta na promoção a saúde e na prevenção de doenças. 

 

 

Conteúdo Programático 
 Fisioterapia preventiva/ Fisioterapia do Trabalho 

 Saúde Coletiva 

 Ergonomia e Biomecânica ocupacional 

 Análise ergonômica do trabalho 

 Cinesioterapia Laboral 

 Qualidade de vida no trabalho 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Atividades teórico-prática, Seminário, Estágio, Discussão de grupo, Casos Clínicos, Estudo 

dirigido, Visitas, Observação, Situação problemática - (PBL), Levantamento bibliográfico, 

Elaboração de relatório, Elaboração de projeto, Elaboração de anamnese 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, Internet, Projetor multimídia, Projetor de slides, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Laboratório de recursos terapêuticos, Laboratório de informática 
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Critérios de Avaliação 

 O critério utilizado é a observação das competências a serem desenvolvidas. 

 Os instrumentos utilizados serão:  

 Aplicação do formulário de avaliação do desempenho do estagiário, sendo avaliados 

nos seguintes itens: 

 Avaliação: realização de anamnese, análise de exames complementares, avaliação 

fisioterapêutica, diagnóstico fisioterapêutico e correlação teórico prática. 

 Aplicação de tratamento: elaboração de objetivo e plano de tratamento 

fisioterapêutico, compatível com necessidades do paciente, uso correto de técnicas e 

recursos fisioterapêuticos, criatividade. 

 Comportamento: relação interprofissional e relação aluno-paciente, compromisso do 

aluno com o aprendizado e andamento do estagio, responsabilidade, pontualidade. 

 Conteúdo teórico: analise diária do conteúdo teórico apresentado pelo aluno durante a 

prática supervisionada interesse em complementar material de leitura, clareza na 

exposição de duvidas e de conhecimentos, organização de escrita. Participação 

durante as reuniões teóricas. Apresentação de artigos: avaliado conteúdo e 

organização teórica da apresentação, domínio do assunto e clareza de exposições. 

 Aplicação de prova teórico-prática. 
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Bibliografia  

Básica:  
1. DELIBERATO, P.C.P. Fisioterapia Preventiva: Fundamentos e Aplicações. São 

Paulo: Manole, 2006. 

2. CAMPOS, GWS. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec, 2007. 

3. IIDA, I. Ergonomia - projeto e produção. Ed Edgard Blucher, 2005. 

4. GUÉRIN, F. et al.]. Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da 

ergonomia. São Paulo: E. Blücher: USP, Escola Politécnica. Dep. de Engenharia de 

Produção : Fundação Vanzolini, 2001. 200 p.  

5. GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. Ed 

Bookman, 2005. 

 

Complementar: 
1. ALMEIDA, M. I (Coord.); Nóbrega-Therrien, S. M. (Coord.). Temas em saúde da 

família: prática e pesquisas. Fortaleza: EdUECE, 2005. 332 p  

2. ANTUNES, RLC(Org.). Riqueza e miséria do trabalho no Brasil. São Paulo: 

Boitempo, 2006.  

3. ARCHANJO, Daniela Resende; ARCHANJO, Léa Resende; SILVA, Lincoln 

Luciano da Saúde da Família na Atenção Primária. Ibepex, 2007.  

4. BRANDMILLER, PA. O Corpo no Trabalho. Ed. Senac. São Paulo, 1997  

5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de ações 

Programáticas Estratégicas. Lista de doenças relacionadas ao trabalho. 2 ed. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2005. 

6. CHAFFIN,D.B. Biomecânica ocupacional. Ed John Willey, 2006. 

7. COUTO, H.A. COMO INSTITUIR A ERGONOMIA NA EMPRESA – A Prática dos 

Comitês de Ergonomia. Ergo editora, 2011.  

8. DEJOURS, C. A loucura do Trabalho. São Paulo: Oboré, 1987  

9. FALZON, P. Ergonomia. Ed Edgard Blucher, 2007. 

10. GUYTON, A.C. Tratado de fisiologia humana. 11ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

11. JAQUES, M.G; Codo, W. (orgs.). Saúde Mental & Trabalho. Petrópolis; RJ: Vozes, 

2002, p. 209-246  

12. MARQUES, A. P.; et al.. Fibromialgia e fisoterapia: avaliação e tratamento. Barueri: 

Manole, 2007. 149 p. 

13. PICKLES, B. et al. Fisioterapia na terceira idade. Säo Paulo: Santos, 1998. 498 p.  

14. PINTO, Geraldo Augusto. A organização do trabalho no século 20: taylorismo, 

fordismo e toyotismo. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010  

15. RANNEY, D. Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Ed. Rocca, 2002. 

16. SCHRAIBER, L. et al. Saúde do adulto: programas e açöes na unidade básica. Säo 

Paulo: HUCITEC, 1996. 322 p 

17. VERONESI JUNIOR,  Jose Ronaldo. PERICIA JUDICIAL PARA 

FISIOTERAPEUTAS. Editora Andreoli, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livrariaflorence.com.br/busca.asp?palavrasachadas=1&buscapor=Editora&chaves=Ibepex
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- OPTATIVAS: 
 

Nome do Componente Curricular (UC): Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – Básico  

período: integral 

termo: 3
o
 termo (1º semestre do 2º ano) 

 

Carga horária total: 30 horas  

CH teórica: 25 horas                                        CH prática: 5 horas  

Objetivos 

Gerais: 
Introduzir o aluno à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) criando oportunidades para a 

prática e a modalidade diferenciada para a comunicação gestual-visual e cumprir a 

determinação do Decreto 5.626 de 22 de Dezembro de 2005 que estabelece a inserção da 

Libras (Língua Brasileira de Sinais) como disciplina curricular optativa nos cursos de 

graduação. 

 

Específicos: 

 Propiciar aos alunos dos cursos de graduação da Unifesp condições para utilizarem a 

Libras como instrumento de comunicação com indivíduos surdos. 

 

 

Ementa 
Libras como uma das formas de comunicação com pessoas surdas. 

 

 

Conteúdo Programático 

 Legislação referente ao ensino de Libras 

 Aspectos históricos da educação de surdos no Brasil 

 Libras e sua estrutura. 

 Sinais básicos da Libras 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
A disciplina será desenvolvida na modalidade à distância. As situações de aprendizagem 

estarão disponibilizadas no ambiente virtual Moodle e organizadas em quatro unidades de 

conteúdo específico e uma unidade inicial de Ambientação do aluno para o uso das 

tecnologias. As unidades de ensino serão desenvolvidas por meio das ferramentas 

disponíveis no ambiente, tais como: postagem de arquivos, fórum de discussões, postagem 

de tarefas, atividades objetivas com autocorreção, dentre o 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Acesso à internet e a plataforma Moodle. 

 

 

Critérios de Avaliação 
Avaliação processual ao decorrer das atividades do curso. 

Avaliação final, mensagem em Libras gravada em vídeo. 
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Bibliografia  

Básica:  
1. AZEVEDO, Marisa Frasson de. Triagem Auditiva Neonatal. In Tratado de 

Fonoaudiologia,  

2. 2004. 

3. BEVILACQUA, Maria Cecília & MORET, Adriane. L. Mortari. Reabilitação e 

Implante Coclear. In Tratado de Fonoaudiologia, 2004. 

4. BOTELHO, Paula. Segredos e silêncios na educação dos surdos. Belo Horizonte, 

Autêntica, 1998. 

5. BRASIL. MEC. CENESP. Proposta curricular para deficientes auditivos. Brasília, 

DDD/MEC,1979 

6. BRASIL, MEC. SEESP. Ações, Programas e Projetos/Apoio à Educação de Alunos 

com Surdez e com deficiência Auditiva. Http://portal.mec.gov.br/ 

seesp/index.php?option =content&task=view&id=162&Itemid=317, acessado em 

09/09/2008. 

7. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. GABINETE DO MINISTRO. Portaria GM/MS 

Nº 2.073/GM, de 28 de setembro de 2004, que institui a Política Nacional de Atenção 

à Saúde Auditiva. 

8. BRASIL. Lei nº 10.436 de 24 de Abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais - Libras e dá outras providências 

9. BRASIL. Decreto nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

10. BUENO, José Geraldo Silveira. Educação Especial brasileira: a integração/ 

segregação do aluno diferente. São Paulo, EDUC/PUCSP, 1993. 

11. CAPOVILLA F.C, RAPHAEL,W e MAURÍCIO, A.L. Novo Deit-Libras: Dicionário 

Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. São Paulo: Edusp, 

2009. 

12. DÓRIA, Ana Rímoli de Faria. Manual da educação da criança surda. Rio de Janeiro, 

MEC/INES, 1961. 

13. FERNANDES, Eulália. Linguagem e surdez. Porto Alegre, ArtMed, 2003a. 

14. _________________. A função do intérprete na escolarização do surdo. Anais do II 

Congresso Internacional do INES. Rio de Janeiro, INES, 2003b.  

15. FERREIRA-BRITO, L. Por uma gramática de Línguas de Sinais. Rio de Janeiro: 

Tempo  

16. Brasileiro, 2010. 

 

Complementar: 
1. GÓES, Maria Cecília Rafael de. Linguagem, surdez e educação. Campinas,Autores 

Associados, 1996. 

2. LIMA, Maria de Fátima E. Mendonça. LBA: tratamento pobre para o pobre. 

Dissertação de Mestrado. PUC-SP, 1994 

3. PINHEIRO, Lucineide Machado. Saúde e Educação: ações articuladas para o 

desempenho escolar do aluno surdo. Guarulhos, Unifesp. Dissertação de mestrado, 

2012. 

4. QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto 

Alegre, Artes Médicas, 1997. 

5. SILLER, Ana Lívia & SOARES, Maria Aparecida Leite. Desempenho de Escolares 

Surdos Diante de Questões Tipo Qu- (Wh- Questions) Relacionadas ao Cotidiano. 

Anais XIV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 2006, Salvador.  

6. SILLER, Ana Lívia & SOARES, Maria Aparecida Leite. O desempenho na escrita de 

escolares surdos usuários da língua de sinais. Anais do Congreso Iberoamericano de 

Alfabetización y Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas. Havana, 

Ministério de la Educación, 2008. 

7. _________________. A importância da compreensão do significado dos 

interrogativos por parte dos alunos surdos para o desempenho nas atividades de 

compreensão de textos. Anais do 23º Encontro Internacional de Audiologia. Itajaí, 

Associação Brasileira de Audiologia,. 2008. 

8. SOARES, Maria Aparecida Leite. A educação do deficiente auditivo? Reabilitação ou 

escolaridade? São Paulo, PUC/SP, Dissertação de Mestrado, 1990. 
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Nome do Componente Curricular (UC): Estágio Supervisionado em Equoterapia  

Período/turno: integral 

termo: 6
o
 termo (2º semestre do 3º ano) 

 

Carga horária total: 40 horas  

CH teórica: 5 horas                                         CH prática: 35 horas  

Objetivos 

Gerais:  
Fornecer experiência prática ao aluno para capacitá-lo a realizar um atendimento em 

equoterapia para pacientes neurológicos pediátrico e adulto, capacitando-o para a prática 

assistencial fundamentada em aspectos clínicos, funcionais e bases fisiológicas e 

fisiopatológicas. 

 

Específicos:  
Treinar a avaliação e intervenção em equoterapia direcionado ao paciente neurológico; 

familiarizar o aluno a uma rotina de atendimento em equoterapia 

 

 

Ementa:  
Estágio supervisionado em equoterapia aplicada as disfunções neurológicas que acometem 

crianças e adultos. 

 

 

Conteúdo Programático:  

 treinamento prático da semiologia das disfunções neurológicas em pacientes pediátricos e 

adultos;  

 treinamento prático dos procedimentos para intervenção em equoterapia para pacientes 

neurológicos. 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Atividades teórico-práticas, estágio, discussão de grupo, estudo dirigido, observação, 

elaboração de relatório e ensino a distância (EAD). 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, projetor de multimídia, bibliografia atualizada e quadro negro. 

 

 

Critérios de Avaliação 

 Participação ativa nas atividades desenvolvidas, assiduidade e pontualidade; 

 Desempenho nas atividades teórico-práticas; 

 Postura ético-profissional; 

 Responsabilidade no cumprimento das atividades programadas pelo supervisor e 

preceptor; 

 Avaliação de registro de avaliação clínica e evolução nos prontuários. 
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Bibliografia  

Básica:  
1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EQUOTERAPIA Brasília: ANDE-Brasil. 

Disponível em: http://www.equoterapia.org.br/equoterapia.php. 

2. BEAR, M. F.; CONNORS, B. W.; PARADISO, M. A. Neurociências: desvendando o 

sistema nervoso. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

3. DAVIES, P. M. Recomeçando outra vez: reabilitação precoce após lesão cerebral 
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Artes Médicas, 1986. 96 p. 
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2005. 

 

 

http://www.equoterapia.org.br/


 

235 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Agir em rede: produção da integralidade (eixo TS)  

Período/turno: integral 

termo: 7
o
 termo (1º semestre do 4º ano) 

 

Carga horária total: 80 horas  

CH teórica: 12 horas                                         CH prática: 68 horas  

Objetivos 

Gerais:  
Apresentar e discutir: 

1- os fundamentos básicos de análise das condições de vida, situação de saúde e trabalho,  

2-articulação intersetorial e as redes de atenção 

3-.planejamento local tendo como base a determinação socio-histórica do processo 

saúde/doença/atenção 

4- uso de indicadores de condições de vida e trabalho na gestão de serviços públicos em um 

contexto de desigualdade social;  

5-avaliação quali-quantitativa das ações 

6- processos participativos de gestão 

 

Específicos:  
Espera-se que a conclusão da unidade curricular propicie ao estudante o conhecimento: 

1- apropriação de uma matriz teórico conceitual com base na determinação sócio histórica 

do processo saúde/doença/atenção para gestão de serviços públicos na área social 

2-das redes municipais de saúde: gestão, organização, funcionamento e processo de trabalho.  

3-distintos modelos de atenção à saúde 

 

 

Ementa:  
Frente a uma realidade demográfica de envelhecimento, ao agravamento das desigualdades 

sociais e a um perfil epidemiológico de comprometimento da qualidade de vida, 

contextualiza-se a discussão sobre o processo de trabalho em saúde, focalizando a apreensão 

das necessidades de saúde da população a partir da análise da situação de condições de vida 

e saúde em um dado território. São discutidos o planejamento como instrumento possível de 

gestão no Sistema Único de Saúde - SUS e das ações intersetoriais na atualidade, e 

abordados conceitos, métodos e técnicas do planejamento local no território como prática 

social e processo participativo.  

Apresenta-se a utilização da informação, de indicadores de condições de vida e de técnicas 

de planejamento em territórios para a priorização dos problemas de saúde e desenvolvimento 

de processo integrado de controle público sobre o sistema e das alternativas de 

reorganização da atenção segundo as diretrizes de universalidade, integralidade e igualdade 

no acesso. 
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Conteúdo Programático:  

 Pressupostos teórico-metodológicos: planejamento como processo social: propósitos, 

objeto e sujeitos  

 Território: espaço de construção de políticas e de subjetividades 

 Reconhecimento das redes formais e informais de apoio 

 Aproximação às equipes dos serviços 

 Análise das condições de vida e trabalho 

 Identificação de grupos populacionais 

 Identificação e priorização dos problemas de saúde 

 Processo participativo de levantamento de dados primários e secundários da rede formal 

e informal de apoio aos moradores 

 A gestão do SUS. 

 

 

Metodologia de Ensino Utilizada 
Atividades teórico-práticas, estágio, discussão de grupo, estudo dirigido, observação, 

elaboração de relatório e ensino a distância (EAD). 

 

 

Recursos Instrucionais Necessários 
Computador, projetor de multimídia, bibliografia atualizada e quadro negro. 

 

 

Critérios de Avaliação 
 Seminários temáticos 

 Análise dos projetos locais desenvolvidos pelas equipes interprofissionais 

 Participação 

 

 

Bibliografia  

Básica:  
1. Ayres, Jrcm. Organização Das Ações De Atenção À Saúde: Modelos E Práticas. 

Saúde E Sociedade, V.18, Supl.2, 2009 

2. Pinheiro, R. Et Al. A Integralidade Na Atenção À Saúde Da População. Ciência & 

Saúde Coletiva, 12(2):343-349, 2007 

3. Campos G.W.S, Domitti A.C. Apoio Matricial E Equipe De Referência: Uma 

Metodologia Para Gestão Do Trabalho Interdisciplinar Em Saúde. Cad. Saúde 

Pública, Rio De Janeiro, 23(2):399-407, Fev, 2007 

4. Cecilio, L.C. O. Apontamentos Teórico-Conceituais Sobre Processos Avaliativos 

Considerando As Múltiplas Dimensões Da Gestão Do Cuidado Em Saúde. Interface 

Comunicação, Saúde, Educação V.15, N.37, P.589-99, Abr./Jun. 2011 

5. Vilasbôas A.L.Q., Paim J. S. Práticas De Planejamento E Implementação De Políticas 

No Âmbito Municipal. Cad. Saúde Pública, Rio De Janeiro, 24(6):1239-1250, Jun, 

2008 

 

Complementar: 
1. Schraiber, Lilia Blima et al. Planejamento, gestão e avaliação em saúde: identificando 

problemas. Ciênc. saúde coletiva [online]. 1999, vol.4, n.2, pp. 221-242 

2. Monken M, Barcellos C. Vigilância em saúde e território utilizado: possibilidades 

teóricas e metodológicas. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(3):898-906, mai-

jun, 2005.  

3. Malta, D.C.; Merhy, E.E. O percurso da linha do cuidado sob a perspectiva das 

doenças crônicas não transmissíveis. Interface Comunicação, Saúde, Educação. v.14, 

n.34, p.593-605, jul./set. 2010 5 

4. Testa, M. Pensar em saúde. Porto Alegre: Artes Médicas/ABRASCO, 1992. 226p 
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