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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
 

Curso Fisioterapia 

Modalidade oferecida Bacharelado 

Título acadêmico oferecido Bacharel em Fisioterapia 

Modalidade de ensino Presencial 

Regime de Matrícula Semestral/por créditos 

Tempo de integralização 

(mínimo/máximo) 

10 semestres/ 20 semestres 

Carga horária mínima (horas relógio) CNE: 4.000 horas 

4020 horas 

Número de vagas ofertadas Trinta por semestre 

Turno de funcionamento Integral (Matutino e Vespertino) 

Formas de ingresso Vestibular, Transferências e Retornos 

e Sistema de Seleção Unificada 

(SISU) 

Atos legais Criação: Resolução no 12/CEG/2010, 

de 11 de agosto de 2010 

Autorização: Portaria no 

181/SERES/MEC/2013, de 8 de maio 

de 2013 
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2. APRESENTAÇÃO 
 

Este documento apresenta o Projeto Político Pedagógico (PPC) do curso 

de graduação em Fisioterapia da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) reformulado pelo grupo de trabalho designado pela Portaria no 

88/ARA/2014, composto pela Discente Vanessa Pereira Côrrea e pelos 

professores Rafael Inácio Barbosa, Heloyse Uliam Kuriki, Viviane de Menezes 

Caceres, Danielle Rocha Vieira (vice-coordenadora do curso) e Núbia Carelli 

Pereira de Avelar (Coordenadora do Curso) e com a participação ativa de todos 

os docentes do curso. Esse projeto é resultado de diversas discussões dos 

docentes e discentes do curso que verificaram a necessidade de uma proposta 

de PPC dinâmico e flexível, que possibilite permanentemente avaliações e 

análises para garantir o norteamento das ações político-pedagógicas do curso 

de Fisioterapia da UFSC. 

O curso de Fisioterapia da UFSC teve seu primeiro PPC aprovado em 

2010 e foi implantado no primeiro semestre de 2011. Com o ingresso dos 

primeiros professores fisioterapeutas efetivos do curso em 2013.2, iniciou-se a 

análise do PPC frente às necessidades referentes às disciplinas práticas e 

teóricas do curso, bem como ao funcionamento e às demandas relacionadas 

aos estágios curriculares. Todavia, o PPC foi mantido até o processo de 

reconhecimento do curso.  

No semestre 2014.2, os membros do NDE (2ª Reunião Extraordinária) e 

do Colegiado do curso (14ª Reunião Extraordinária) reestruturaram a matriz 

curricular 2011.1, na qual foram efetuados ajustes referentes à realocação de 

alguns componentes curriculares em semestres distintos dos originais, a 

inserção de conteúdos teórico-práticos (Anatomia I e II, Epidemiologia, 

Fisiologia Humana, Histologia e Embriologia, Recursos Terapêuticos Manuais e 

Fisioterapia Aquática, Desenvolvimento Humano, Fisioterapia 

Dermatofuncional, Metodologia da Pesquisa, Fisioterapia Preventiva, Bases, 

Métodos e Técnicas de Avaliação, Fisioterapia em Geriatria e Fisiologia do 

Exercício), bem como a retirada de disciplinas com ementas similares a outras, 

tais como Morfofisiologia, Fisioterapia em Terapia Intensiva, Fisioterapia em 

Procedimentos Pré e pós-operatórios, Enfermagem aplicada a Fisioterapia 
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(Portaria nº 161 e 162/PROGRAD/2014 de 24 de junho de 2014). Essa 

reestruturação curricular está em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e foi efetuada de forma a promover uma melhor integração horizontal 

e vertical dos conteúdos curriculares, a fim de direcionar a progressão de 

aprendizado do acadêmico de maneira crescente. 

 Além dessas modificações, a realização do estágio curricular obrigatório 

foi rediscutida pelo NDE e Colegiado do curso e vários pontos foram 

reestruturados. Os estágios foram deslocados para a 8ª e 9ª fase, a fim de 

permitir a melhor relação teoria-prática. Adicionalmente, foram estabelecidas as 

áreas de estágio, nas quais os alunos deveriam cumprir. Assim, novos 

convênios foram estabelecidos com intuito de manter a formação generalista 

do profissional egresso (Portaria 178/2015/PROGRAD de 08 de Junho de 

2015). 

No entanto, apesar das modificações efetuadas na estrutura curricular 

2011.1, novas demandas foram detectadas a fim de contribuir para a formação 

mais sólida e prática dos egressos, objetivando, permanentemente, o 

aprimoramento do processo ensino-aprendizagem. Assim, essa nova proposta 

vem ao encontro da: 

 

A) Resolução CNE/CES nº 4, de 6 de abril de 2009 (DOU nº. 66, 

07/07/2009), que dispõe sobre a carga horária mínima relativa à integralização 

de diversos cursos, incluindo a Fisioterapia. 

B) Resolução CNE/CES nº4, de 19 de fevereiro de 2002, que dispõe 

sobre as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em 

Fisioterapia. 

C) Atendimento ao Artigo 31 do capítulo II da Resolução nº 17/CUn/97, 

de 30 de Setembro de 1997. 

 

Apesar das inúmeras dificuldades relacionadas à consolidação do curso 

de Fisioterapia no campus da UFSC em Araranguá, desde a sua implantação 

em 2011.1, o corpo docente, com representação dos discentes, vem tentando, 

de maneira incansável, praticar e consolidar os objetivos do curso, a fim de 

formar um profissional generalista e crítico, apto a adquirir e produzir 
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conhecimento técnico-científico, além de possuir habilidades para executar 

ações efetivas e humanistas no seu campo de atuação.  

O curso de Fisioterapia apresentado neste PPC foi construído centrado 

no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como 

facilitador. Resumidamente, esse PPC apresenta a ampliação do número de 

semestres integralizadores, aumento da carga horária prática do curso, criação 

de novas disciplinas obrigatórias e optativas essenciais à formação do 

profissional fisioterapeuta, além da reestruturação dos: a) pré-requisitos, b) 

Regimento Interno dos estágios curriculares obrigatórios, c) Regimento Interno 

das atividades complementares e d) Regimento Interno do trabalho de 

conclusão de curso (TCC).  

O novo PPC está fundamentado em uma estrutura curricular que 

possibilita um intercâmbio entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão, de 

forma a permitir aprendizagem, formação e capacitação permanentes. 

Acredita-se que, nesse contexto, definam-se a flexibilidade e a 

contextualização de uma organização curricular pautada na aprendizagem 

dinâmica, ou seja, inserida no processo de aprendizagem pela experiência 

aliada ao conhecimento cognitivo. Esse PPC não é um documento estático, 

nem uma versão definitiva, mas sim, um documento dinâmico, em constante 

ajuste e aperfeiçoamento. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

O curso de graduação em Fisioterapia, objeto deste PPC, apoia-se e 

organiza-se nos termos das seguintes legislações: 

 

3.1 Legislação do Ministério da Educação 
 

Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional. 

 

Parecer CNE/CES n.º 067, de 11 de março de 2003, que aprova o 

Referencial para as DCN’s dos cursos de graduação. 

 

Decreto n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei nº 

10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às 

pessoas que especifica, e a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida e dá outras providências. 

 

Parecer CES/CNE n.º 261/2006, de 9 de novembro de 2006, que dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e 

dá outras providências. 

 

Resolução n.º 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre procedimentos 

a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras providências. 

 

Parecer CES/CNE n.º 8/2007, de 31 de janeiro de 2007, que dispõe 

sobre a carga horária mínima e os procedimentos relativos à integralização e 

duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 

 

Resolução CNE/CES n.º 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre a 

carga horária mínima e os procedimentos relativos à integralização e duração 

dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 
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Portaria MEC n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, reeditada em 29 de 

dezembro de 2011, que institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de 

trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de 

regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de 

educação; e o cadastro e-MEC de instituições e cursos Superiores, que 

consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores 

(Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), e dá 

outras disposições. 

 

Portaria nº 1.081, de 29 de agosto de 2008, que aprova, em extrato, o 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

 

Resolução nº 3, de 14 de outubro de 2010, que regulamenta o art. 52 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dispõe sobre normas e 

procedimentos para credenciamento e recredenciamento de universidades do 

sistema federal de ensino. 

 

Resolução CNE/CP n.º 1, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 

Parecer CNE/CP n.º 03/2004, de 17 de junho de 2004, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 

Resolução CNE/CP n.º 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

 

Parecer CNE/CP n.º 14/2012, de 15 de junho de 2012, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 
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Resolução n.º 01, de 17 de junho de 2010, que normatiza o Núcleo 

Docente Estruturante e dá outras providências. 

 

Parecer CONAES n.º 4, de 17 de junho de 2010, sobre o Núcleo 

Docente Estruturante – NDE. 

 

Nota Técnica da Diretoria de Avaliação da Educação Superior 

DAES/Inep/MEC, de maio de 2012, que trata da revisão dos instrumentos de 

avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância utilizados pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 

 

3.2 Legislação Institucional da UFSC 
 

Resolução Normativa n.º 14/Cun/2011 de 25 de outubro de 2011, que 

regulamenta os estágios curriculares dos alunos dos cursos de graduação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Resolução Normativa nº 09/CUn/2010, que dispõe sobre as normas que 

regulamentam a concessão de Bolsas de Extensão para discentes na 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Resolução normativa n.º 07/cun/2010, de 26 de outubro de 2010, que 

dispõe sobre as normas que regulamentam a concessão de bolsas de pesquisa 

para discentes na Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Resolução normativa N.º 003/CUn/09, de 08 de dezembro de 2009. 

Dispõe sobre as normas que regulamentam as ações de extensão na 

universidade federal de Santa Catarina. 

 

Resolução nº 17/cun/97, de 30 de setembro de 1997. Dispõe sobre o 

Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC. 
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3.3 Legislação Específica para os Cursos de Fisioterapia 
 

Parecer CNE/CES n.º 1210, de 12 de setembro de 2001, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Fisioterapia, 

Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. 

 

Resolução CNE/CES n.º 4, de 19 de fevereiro de 2002, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia. 

 

Parecer n.º 213, de 9 de outubro de 2008, que dispõe sobre a carga 

horária mínima e os procedimentos relativos à integralização e duração dos 

cursos de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia 

Ocupacional, bacharelados, na modalidade presencial. 

 

Resolução CNE/CES n° 4, de 6 de abril de 2009, que dispõe sobre a 

carga horária mínima e os procedimentos relativos à integralização e duração 

dos cursos de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e 

Terapia Ocupacional, bacharelados, na modalidade presencial. 

 

Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

aprovado pela Resolução COFITO 10 de 03/07/1978. 

 

3.4 Legislação Específica do curso de graduação em Fisioterapia da 
UFSC 
 

Regimento Interno do Colegiado do curso de graduação em Fisioterapia. 

 

Regimento Interno das Atividades Complementares do curso de 

Fisioterapia. Aprovado na 21ª Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de 

graduação em Fisioterapia no dia 9 de dezembro de 2014 (ANEXO I). 

 

Regimento Interno dos estágios curriculares obrigatórios do curso de 

graduação em Fisioterapia da UFSC. Aprovado na 31ª Reunião Ordinária do 
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Curso de Graduação em Fisioterapia, realizada no dia 30 de junho de 2015 

(ANEXO II). 

 

Regimento Interno dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) I e II do 

curso de graduação em Fisioterapia. Aprovado nas 21ª e 29ª Reuniões 

Ordinárias do curso de graduação em Fisioterapia realizadas respectivamente 

nos dias 01 de abril de 2014 e 28 de abril de 2015 (ANEXO III). 
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4. HISTÓRICO DA UFSC E DO CAMPUS ARARANGUÁ  
 

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi criada pela Lei 

Federal número 3849 de 18/12/1960 e recebeu a denominação de universidade 

federal pela Lei nº 4.759, de 20 de agosto de 1965. A UFSC conta atualmente 

com mais de 2102 (dois mil cento e dois) professores integrando o corpo 

docente, mais de 3113 (três mil centro e treze) servidores técnicos 

administrativos, mais de 30 (trinta) mil alunos em diversos cursos de 

graduação, mais de 15 (quinze) mil alunos em cursos de pós-Graduação e 

especialização e mais de 1200 (um mil e duzentos) alunos no ensino 

fundamental e médio. A UFSC oferece 117 cursos de graduação, incluindo as 

habilitações. É o maior centro de pós-graduação do estado, oferecendo de 37 

(trinta e sete) cursos de especialização, 74 (setenta e quatro) programas de 

pós-graduação oferecendo diferentes cursos de doutorado, mestrado 

acadêmico e mestrado profissional. Seus cursos apresentam corpo docente 

altamente qualificado, no qual mais de 80% são doutores. 

Em 2007, a UFSC aderiu ao Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras (REUNI). 

Em 2008, esse programa contribuiu para uma forte ampliação de vagas 

gratuitas no ensino superior, por meio da oferta de novos cursos presenciais ou 

ampliando vagas em cursos já implantados. Ademais, os novos recursos 

advindos do REUNI permitiram, desde 2009, o desenvolvimento de uma 

estratégia importante para o ensino superior público em Santa Catarina: a 

interiorização da UFSC com a instalação dos novos campi nas cidades de 

Araranguá (Sul), Curitibanos (Oeste) e Joinville (Norte). Em Araranguá, foram 

implantados os novos cursos de Engenharia de Computação, Engenharia de 

Energia, Fisioterapia, Tecnologia da Informação e Comunicação. Atualmente, 

apresenta 69 docentes efetivos, 29 técnicos administrativos e 1139 alunos 

regularmente matriculados nos quatro cursos de graduação. 

O campus funciona atualmente em duas unidades. A unidade Mato Alto, 

que se localiza na Rua Pedro João Pereira, nº 150, Bairro Mato Alto - 

Araranguá – Santa Catarina CEP 88.905-120 (Figura 1). E a unidade Jardim 

das Avenidas, que funciona na Rodovia Governador Jorge Lacerda, nº 3201 - 

Km 35,4 Bairro: Jardim das Avenidas – Araranguá – Santa Catarina (Figura 2). 
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Figura 1: Localização da Unidade Mato Alto. 

 

 

 

Figura 2: Localização da Unidade Jardim das Avenidas  

 

 

A UFSC tem como missão produzir, sistematizar e socializar o saber 

filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a 

formação do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, a 

solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção de uma 

sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade de vida.  
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5. CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL E LOCAL  
 

O município de Araranguá compõe a mesorregião do Extremo Sul 

Catarinense (Figura 3). Localiza-se às margens da BR-101 (Translitorânea), 

considerada importante meio de ligação do Mercosul, e está equidistante das 

capitais de Santa Catarina (Florianópolis; 215 km) e Rio Grande do Sul (Porto 

Alegre; 243 km).  

 

 

Figura 3: Mesorregião do Extremo Sul Catarinense.  

 

Araranguá é conhecida como a “Cidade das Avenidas” com uma área 

total de 303,91 km². Possui largas avenidas, comércio intenso, agricultura com 

destaque na produção de arroz irrigado, fumo e milho, entre outras culturas. 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de 

habitantes no município de Araranguá em 2014 era de 65.090 habitantes. A 

Figura 4 apresenta a pirâmide populacional desse município no ano de 2010.  
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Fonte: Censo, 2010. 

Figura 4. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade do município 

de Araranguá.  

 

O município de Araranguá juntamente com outros 14 municípios 

(Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, 

Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa 

do Sul, São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo) faz parte da 

Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC – FIGURA 5) 

que foi criada em 1979 para fortalecer a estrutura técnica e administrativa dos 

municípios filiados. A AMESC atuava meramente em caráter reivindicatório, 

entretanto atualmente, exerce atividades no setor de prestação de serviços e 

atua no planejamento regional. A AMESC totaliza quinze municípios e 192.455 

habitantes (IBGE, 2014). Acredita-se que o Campus Araranguá terá maior 

impacto nos municípios que fazem parte da AMESC. Dessa forma a instalação 

do Campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em Araranguá 

foi uma decisão estratégica para o desenvolvimento do extremo sul 

catarinense. 
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Figura 5.  Municípios que compõe a Associação dos Municípios do Extremo Sul 

Catarinense (AMESC).   

 

5.1 Características socioeconômicas 
 

O município de Araranguá localiza-se em uma região carente do Estado 

de Santa Catarina. Segundo dados do IBGE relacionados ao Mapa de Pobreza 

e Desigualdade dos Municípios Brasileiros - 2003, a incidência de pobreza em 

Araranguá atingia, naquele ano, 27,9% da população do município, 

configurando-se como o 102º município mais pobre do Estado. Adicionalmente, 

o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Araranguá, que se trata de 

uma medida resumida do progresso em longo prazo, em três dimensões 

básicas do desenvolvimento humano (renda, educação e saúde) alcançou em 

2010 o valor de 0,760, cujo valor é inferior ao Índice de Desenvolvimento 

Humano do Estado (0,774). Entre os 295 municípios, Araranguá ocupa a 72º 

posição.  

Com relação ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita, registrado em 

2012, Araranguá apresenta valores inferiores do Estado e do País (Figura 6). 

Esses valores colocam o município em 197ª posição entre os municípios 

catarinenses.  
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Fonte: Censo, 2010. 

Figura 6. Comparação do Produto Interno Bruto per capita (R$) do Brasil, Santa 

Catarina e Araranguá (2012).   

 

Ainda com relação ao PIB per capita de Araranguá, os valores em 2009 

eram de R$ 12.810 reais. Esse aumento pode ser explicado, em partes, pela 

implantação do curso de Fisioterapia em 2011. Acredita-se que o 

desenvolvimento socioeconômico da região seja ainda maior ao longo dos 

anos com a consolidação do curso nesse município.  

 

5.2 Contexto Geral do Setor de Educação 
 

De acordo com o Censo Educacional de 2014, 10.094 alunos estavam 

matriculados no Ensino Médio e 568 alunos em escolas técnicas na região da 

AMESC. Desses alunos, aproximadamente 89% estavam matriculados em 

instituições de ensino público. Esse contingente de alunos carece de cursos 

públicos de nível superior na região.  

As Instituições de Ensino Superior (IES) presentes próximas à região da 

AMESC são privadas e não oferecem o curso de Fisioterapia. Cabe ainda 

destacar que as universidades particulares que oferecem esse curso estão 

distantes do município de Araranguá, sendo uma localizada em Tubarão (79 

km) e outra em Criciúma (36 km). Essas instituições de ensino estão 

localizadas ao norte de Araranguá, deixando assim o extremo sul catarinense 
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totalmente descoberto em relação ao ensino superior na área de Fisioterapia 

(INEP, 2009). 

Além disso, a instalação do curso de Fisioterapia no Campus Araranguá 

atende a uma demanda de alunos do estado do Rio Grande do Sul. Embora 

exista uma universidade pública na região norte do estado (Tramandaí; 144 

km), esta não oferece o curso de Fisioterapia, tornando essa região também 

carente de cursos públicos nessa área.  

Dentre os 223 alunos regularmente matriculados no curso de 

Fisioterapia do Campus de Araranguá no semestre 2015/1, 79,37% são de 

Santa Catarina e 15,69% são do Rio Grande do Sul. Entre os alunos 

catarinenses, 38,98% são da região da AMESC. Conforme nota-se na Figura 7, 

a maioria (47,8%) é do próprio município de Araranguá.  

 

 

Fonte: Sistema Interno Secretaria Acadêmica do Campus Araranguá. 

Figura 7.  Frequência relativa (%) de alunos regularmente matriculados em 2015/1 cuja 

origem domiciliar é nos municípios que compõe a Associação dos Municípios do Extremo Sul 

Catarinense (AMESC). 

 

Observa-se na Figura 8 que, desde que o curso de Fisioterapia foi 

criado, em 2011, a relação candidato/vaga vem aumentando, conforme dados 

da Comissão Permanente de Vestibular (COPERVE). Essa relação demonstra 

o interesse dos estudantes da região em ingressar no curso de Fisioterapia 

dessa universidade. Destaca-se ainda que o curso de Fisioterapia é o 40º 

curso mais concorrido da UFSC, dentre os 117 cursos oferecidos. Dos 29 
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cursos abertos com a proposta REUNI, o curso de Fisioterapia é o 10º curso 

mais procurado. 

 

 

Fonte: Comissão permanente do vestibular (COPERVE).  

Figura 8.  Relação Candidato/Vaga dos cursos do Campus Araranguá.  

 

Ao comparar o curso de Fisioterapia aos demais cursos do Campus 

Araranguá, observa-se uma menor ocorrência de evasão entre os alunos 

(Tabela 1). Isso reflete o interesse dos acadêmicos com o curso e com a 

escolha profissional.  

 

Tabela 1. Ocorrência de abandonos e desistências dos cursos da UFSC no Campus 

Araranguá de 2011/1 a 2012/2.  

Cursos Abandonos e Desistências 

     2011/1 2011/2          

2012/1 

       2012/2 

Engenharia de Computação 0 5 3 5 

Engenharia de Energia 10 7 14 11 

Fisioterapia 1 2 4 2 

TIC 18 13 17 29 

Fonte: Sistema Interno da Secretaria Acadêmica do Campus Araranguá.   
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6. INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA REGIONAL E LOCAL DE SAÚDE 

E O SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE (SUS) 

 

6.1 Sistema Regional e Local de Saúde  
 

No que diz respeito ao sistema regional de saúde, o município de 

Araranguá conta com um hospital de médio porte, o Hospital Regional de 

Araranguá (HRA), que atende pacientes dos 15 municípios da AMESC e opera 

100% por meio do SUS. Com 14 mil m2 de área construída, o HRA possui 

atualmente 100 leitos de internação nas clínicas médica, cirúrgica, pediátrica e 

obstétrica, 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, 06 leitos 

para internação em DST/AIDS, centro obstétrico com 01 sala de parto normal, 

centro cirúrgico com 3 salas, ambulatório com 6 consultórios médicos e pronto-

socorro com 6 leitos de observação adulto e 3 leitos de observação pediátrica. 

Além disso, as seguintes especialidades são oferecidas no HRA: fisioterapia, 

hemoterapia, nutrição e dietética. O HRA conta também com serviço de 

diagnóstico por imagem (radiografia, ultrassonografia e tomografia 

computadorizada) e laboratório de análises clínicas.  

O município possui ainda uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

com 4 consultórios médicos, laboratório de análises clínicas, raio-X, 

eletrocardiograma, sala de medicação, sala de nebulização, sala de 

classificação de risco, sala de curativos e pequena cirurgia, sala de trauma, 1 

sala de observação individual, 4 leitos para observação adulto e 2 leitos para 

observação pediátrica. Ela conta com 1 médico clínico por turno (7-13h, 13-

19h, 19-7h), 1 médico clínico de reforço (16-21h) e 1 pediatra.  A média de 

atendimentos em 2013 na UPA foi de 41.185. 

No que se refere à atenção de média e alta complexidade, o município 

conta com os seguintes serviços: Centros de Atenção Psicossocial (CAP); 

Ambulatório de Dependência Química; Centro de Especialidades 

Odontológicas; Serviço de Cardiologia; Pequena Cirurgia; Mamografia; Exame 

Citopatológico; Homeopatia; Oncologia; Psiquiatria; Fonoaudiologia; 

Dermatologia; Ultrassonografia; Radiologia e Fisioterapia. O município 

apresenta também um ambulatório de especialidades (Unidade Central Bom 

Pastor) que dá suporte às equipes de saúde da família (ESF) e atende a área 

http://www.ccs.saude.gov.br/saudemental/capsacre.php
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central do município que não é coberta pelas ESF e pelas unidades básicas de 

saúde (UBS). Atualmente, o ambulatório apresenta as seguintes 

especialidades: Ginecologia e Obstetrícia (3 médicos); Cardiologia (1 médico); 

Clínica geral (1 médico); Homeopatia (1 médico); Pequena cirurgia (1 médico); 

Oncologia (1 médico); Ortopedia (1 médico); Hanseníase/tuberculose (1 

médico); Pediatria (2 médicos); Fisioterapia (2 fisioterapeutas) e 

Fonoaudiologia (1 fonoaudióloga). 

Em relação à vigilância em saúde, o município apresenta os seguintes 

serviços: vigilância epidemiológica; imunológica; dengue; tuberculose; 

hanseníase; serviço de atendimento especializado (doenças sexualmente 

transmissíveis, hepatite e HIV); vigilância sanitária e vigilância ambiental 

(zoonoses). O município apresenta também assistência farmacêutica (farmácia 

básica, farmácia de medicamentos especiais e judicialização).  

No que diz respeito à Atenção Básica, o município está atualmente 

estruturado em 13 equipes de Estratégias de Saúde da Família ESF e 2 UBS.  

A população adstrita por equipe é de 4.500 pessoas, encontrando-se abaixo da 

recomendação do Ministério da Saúde de 2.500 pessoas por equipe. As ESF 

são constituídas por 1 médico, 1 enfermeiro, 1 técnico de enfermagem e 6 

agentes comunitários de saúde (ACS). Além disso, devido à geografia da 

comunidade, existem equipes com 2 técnicos de enfermagem e 5, 6, 7, 8 ou 9 

ACS.  O município conta também com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), operando na modalidade 2, desde março de 2010 (CNES, 2015), que 

apresenta uma equipe multidisciplinar com participação dos seguintes 

profissionais: Médico, Fisioterapeuta (desde 2014), Psicólogo, Farmacêutico, 

Nutricionista, Assistente Social e Educador Físico.  

 

6.2 A Atuação Fisioterapêutica na Região  
 

De acordo com o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (CREFITO 10) existem atualmente 125 fisioterapeutas atuantes 

na região da AMESC (maio/2015), resultando em um profissional para cada 

1.539 habitantes. 

Ao analisar o sistema público de saúde, a prefeitura municipal de 

Araranguá conta com apenas 5 Fisioterapeutas que atuam na Atenção Básica, 
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resultando em um profissional para cada 13.018 habitantes. Dessa forma, o 

número de fisioterapeutas atuando na Atenção Básica ainda é pequeno, o que 

reflete em uma crescente lista de espera por atendimentos no município.  

Na clínica de Fisioterapia da Unidade Central Bom Pastor em 

Araranguá, de setembro de 2014 até maio de 2015, existiam na lista de espera 

para atendimento fisioterapêutico 449 pacientes. Esses casos são 

predominantemente ortopédicos. Na Atenção Básica, a lista de espera para 

fisioterapia domiciliar contabilizava 33 pacientes na qual a maior demanda é a 

fisioterapia neurológica.  

A presença do profissional fisioterapeuta no NASF iniciou-se em 

novembro de 2014. A fisioterapia no NASF tem o objetivo de promover 

qualidade de vida e informação à população, por meio de palestras e grupos de 

educação em saúde, dentre outras ações. Entretanto, apenas 6 grupos foram 

formados, sendo 4 grupos de “Hiperdia” com 35 pacientes e outros 2 grupos 

“Monitorando o Peso” com 24 pacientes.  

No Hospital Regional de Araranguá (HRA), o serviço de Fisioterapia 

contempla atendimento em nível ambulatorial, enfermarias e unidade de terapia 

intensiva (UTI) adulto. Desde o início de 2015, a média mensal de 

atendimentos fisioterapêuticos realizados, voltados à fisioterapia respiratória, 

musculoesquelética e neurológica foi de 600 em nível ambulatorial, 620 em 

UTI, 473 na clínica médica, 136 na clínica cirúrgica, 109 na pediatria, 99 na 

infectologia e 55 no pronto-socorro. No hospital, há atualmente 13 

fisioterapeutas contratados que se dividem em dois turnos de trabalho. 

Entretanto, esses profissionais não conseguem suprir a demanda de todos os 

atendimentos.  

Considerando o quadro exposto, nota-se a necessidade de medidas 

para a consolidação do curso de Fisioterapia no Campus UFSC Araranguá, 

considerando que esta é a primeira IES a criar um curso público e gratuito, na 

área da saúde, na mesorregião Sul Catarinense.  O ensino gratuito certamente 

irá atrair um número expressivo de candidatos impossibilitados de frequentar o 

ensino privado por questões financeiras. Todos esses fatores contribuirão de 

forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico da região. 
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6.3 Integração com o sistema de saúde  
 

A matriz curricular do curso Fisioterapia foi planejada com o intuito de 

possibilitar ampla integração com o sistema de saúde do município. Três dos 

oito campos de estágio do curso de fisioterapia (Fisioterapia em Pediatria, 

Fisioterapia em Traumatologia, Ortopedia e Reumatologia II e Fisioterapia 

Cardiorrespiratória) funcionam no Hospital Regional de Araranguá, que é 

referência para os 15 municípios da AMESC. Além disso, a Unidade Central 

Bom Pastor, que apresenta alta demanda para atendimento fisioterápico e uma 

grande fila de espera constitui outro importante campo de estágio para os 

discentes na área de Traumatologia, Ortopedia e Reumatologia I.  

Devido ao reduzido número de fisioterapeutas na Atenção Básica do 

município (atualmente 1 profissional apenas no NASF), o estágio na área de 

saúde coletiva é realizado no município vizinho, Balneário Arroio do Silva.  A 

formação curricular com embasamento teórico em saúde coletiva e a 

realização do estágio neste âmbito proporciona maior experiência ao egresso 

do curso, que terá possibilidades de inserção como profissional da saúde na 

Atenção Básica, de forma a melhorar a situação existente. 

No semestre letivo 2015.1, foram realizados em média 2.900 

atendimentos sob a responsabilidade do curso de Fisioterapia da UFSC (média 

de 20 atendimentos semanais em cada um dos oito campos de estágio), 

número esse que tende aumentar, o que impacta diretamente na oferta de 

atendimento fisioterapêutico na mesorregião. Ademais, diversos professores do 

curso de Fisioterapia desenvolvem projetos de pesquisa e de extensão que 

envolvem o sistema de saúde dos municípios de Araranguá e do Balneário 

Arroio do Silva, com a participação ativa dos discentes do curso e com impacto 

direto na comunidade.  
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7. JUSTIFICATIVA 
 

Visando expandir e descentralizar o ensino superior público, por meio do 

Programa REUNI de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais, 

a UFSC assumiu a responsabilidade de iniciar, em parceria com os governos 

federal, estadual e municipal, a instalação de alguns campi estrategicamente 

distribuídos no Estado. A inexistência de instituição pública de ensino superior 

na mesorregião Sul Catarinense, aliada ao forte desenvolvimento regional por 

ela proporcionado, foram fatores motivadores para implantação de um dos 

campi avançados da UFSC no município de Araranguá. Essa localização visou 

ampliar a oferta de vagas para um curso público de fisioterapia em 

universidades do sul do estado, podendo alcançar demandas também do Rio 

Grande do Sul.  

O curso de graduação em Fisioterapia proposto para o Campus 

Araranguá tem por finalidade atender uma demanda por um ensino público, 

gratuito e de qualidade. É relevante ressaltar que este é segundo curso público 

de Fisioterapia implantado no estado de Santa Catarina e o único curso da 

área da saúde oferecido em Instituição Pública na Região Sul do estado. 

Embora cidades próximas como Criciúma e Tubarão tenham o curso em 

instituições privadas, na região da AMESC não existem instituições de ensino 

que ofertem esse curso.  

A consolidação do curso nesse município também poderá contribuir para 

o desenvolvimento socioeconômico da região já que, entre as metas do 

Programa REUNI, está a diminuição das desigualdades sociais do país. Dessa 

forma, o município de Araranguá, que apresenta 27,9% de sua população em 

situação de pobreza e Índice de Desenvolvimento Humano e Produto Interno 

Bruto per capita menor do que aqueles encontrados no estado de Santa 

Catarina serão enormemente beneficiados pela instalação e manutenção desse 

curso.  

Além dos benefícios sociodemográficos, em longo prazo, o setor de 

saúde continuará sendo favorecido. O desenvolvimento de projetos de 

extensão e pesquisa junto à comunidade proporcionará atendimento 

fisioterapêutico gratuito e de qualidade para diferentes problemas de saúde. 
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Essa nova demanda edificada pela universidade poderá promover o 

incremento de fisioterapeutas no município e região.        
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8. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO  
 

Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2015-2019, a 

UFSC tem como missão institucional produzir, sistematizar e socializar o saber 

filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a 

formação do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, a 

solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção de uma 

sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade de vida. 

Vindo a esse encontro, o campus da UFSC em Araranguá tem por 

missão gerar, socializar e aplicar conhecimentos, oferecendo ensino, pesquisa 

e extensão, inovando na formação de cidadãos e contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável regional.  

As políticas da UFSC para o quinquênio 2015-2019 estão expressas de 

acordo com as seguintes dimensões: a) ensino, b) pesquisa, c) extensão, d) 

cultura, arte e esporte e e) gestão. 

 

8.1 Ensino 
 

A política de ensino enfatiza a preparação do ser humano para entender 

e intervir adequadamente na sociedade e no mundo em que vive, buscando 

formar cidadãos com uma visão inter e multidisciplinar e pensamento global em 

suas ações, além de elevados padrões éticos. 

Assim, de forma ao atendimento da dimensão “ensino” do Plano de 

Desenvolvimento Institucional é que são promovidas ações permanentes para 

a reformulação do PPC do curso de graduação em Fisioterapia. Além disso, 

destacamos que o curso de Fisioterapia também tem como metas: 

a) Fortalecer institucionalmente a interdisciplinaridade curricular e a 

incorporação de conteúdos sobre Educação Ambiental e Educação das 

relações étnico-raciais; 

b) tratar ciência, tecnologia e sociedade de forma integrada, por meio de 

palestras e oficinas, visando à construção da cidadania dos educandos; 

c) Viabilizar as condições institucionais para implantação e avaliações de 

políticas de atividades complementares que considerem, em uma análise 
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sistêmica e global, carga horária, diversidade de atividades e formas de 

aproveitamento; 

d) Fomentar iniciativas institucionais que promovam a mobilidade 

interinstitucional estudantil e docente; 

e) Incentivar a realização de eventos acadêmicos articulados aos 

conteúdos dos projetos pedagógicos; 

f) Viabilizar iniciativas relacionadas às políticas de estágio e a seu papel 

na UFSC; 

 

8.2 Pesquisa 
 

A pesquisa, entendida com atividade indissociável do ensino e da 

extensão, visa à geração e à ampliação do conhecimento, estando 

necessariamente vinculada à criação e à produção científica e tecnológica, 

seguindo normas éticas que lhe são próprias, especialmente quando interferem 

ou são produzidas sobre seres humanos, animais ou ambientes e espécies 

frágeis. 

Como instituição de pesquisa, a UFSC destaca-se entre as dez 

melhores universidades do país em todas as avaliações realizadas, num 

universo de aproximadamente cem universidades e de mil instituições de 

ensino superior brasileiras (PDI 2015-2019). A pesquisa na UFSC é 

desenvolvida por docentes e técnico-administrativos, nos departamentos ou 

órgãos suplementares de sua origem. Os alunos de graduação são 

estimulados a tomar parte nas atividades de pesquisa por meio da 

disponibilização de bolsas de iniciação científica ou por meio do programa de 

iniciação científica voluntária. 

No campus Araranguá, os docentes desenvolvem projetos de pesquisa, 

que envolvem a participação dos discentes, nas diferentes áreas da fisioterapia 

como: Músculo-esquelética, Biomecânica, Cardiorrespiratória, Neurologia, 

Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, dentre outras. Dentre as linhas de 

pesquisa do curso, destacam-se:  

a) Avaliação e Intervenção do Sistema Musculoesquelético: abrange os 

estudos de avaliação e intervenção das alterações do sistema 

musculoesquelético nos diferentes níveis de atenção à saúde, por meio de 
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pesquisa clínica ou experimental. Utiliza como pilares o estudo do controle 

motor, da biomecânica, dos recursos terapêuticos e das intervenções 

individuais e coletivas no sistema musculoesquelético.  

b) Desempenho e Capacidade dos Sistemas Cardiorrespiratório e 

Neuromuscular: abrange estudos pré-clínicos, clínicos e translacionais sobre as 

adaptações agudas e crônicas dos sistemas cardiorrespiratórios, metabólico e 

neuromuscular ao exercício físico em diferentes condições de saúde. Estudos 

de avaliação e intervenções relacionadas com o desempenho e capacidade 

dos sistemas cardiorrespiratório, metabólico e neuromuscular em diferentes 

grupos populacionais. Estudos pré-clínicos e clínicos das alterações dos 

sistemas cardiorrespiratórios, metabólico e neuromuscular promovidas pelas 

doenças crônico degenerativas. 

A dimensão da pesquisa também é estimulada por meio do componente 

curricular obrigatório “Trabalho de Conclusão de Curso”, que será abordado em 

tópico próprio. 

 

8.3 Extensão 

 

A extensão universitária, indissociável das atividades de ensino e 

pesquisa, exerce papel fundamental na integração entre a universidade e a 

sociedade. Desse modo, as atividades de extensão promovem o 

desenvolvimento das comunidades a que atendem enquanto contribuem para 

que a universidade se mantenha apta a corresponder às necessidades 

externas por meio do conhecimento adquirido com as interações 

proporcionadas por essas atividades. Além disso, consolidam a formação de 

novos profissionais dotados de consciência social. Por meio da Pró-reitoria de 

Extensão – PROEX, a universidade fornece suporte ao desenvolvimento de 

ações de extensão universitária por meio de bolsas direcionadas aos alunos 

engajados em diferentes projetos de interação da universidade com a 

sociedade. Atualmente, os professores do curso de graduação em Fisioterapia 

do Campus Araranguá têm desenvolvido projetos de extensão em diferentes 

áreas, a saber: 

a) Projetos com intervenção fisioterapêutica em diferentes áreas de 

conhecimento; 
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b) Análise do perfil das doenças cardiorrespiratórias, reumatológicas, 

neurológicas, pediátricas, ginecológicas na região da AMESC; 

c) Cursos de Capacitação em saúde e Educação continuada; 

d) Projetos culturais. 

 

8.4 Cultura, arte e esporte 

 

A UFSC tem como objetivo central de sua política para a dimensão 

cultura a criação de um ambiente que potencialize a vivência e a produção de 

arte e de cultura, ampliando a formação profissional dos alunos, promovendo a 

participação de toda a comunidade universitária em projetos artísticos-culturais, 

bem como incentivando a integração da comunidade com a sociedade em 

ambiente de respeito e fomento da coexistência de construções identitárias 

pluriculturais e tolerantes. 

Por meio da Secretaria de Cultura – SECULT, a universidade apoia 

também projetos culturais desenvolvidos por servidores, docentes e discentes, 

voltados à comunidade em geral – exposições, atrações musicais, cênicas, 

audiovisuais, cafés culturais, oficinas, entre outras atividades. 

Projetos que visam ampliar a promoção de atividades culturais são 

desenvolvidos no Campus Araranguá conforme estabelece o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UFSC. Estes projetos promovem ambientes 

que ampliam e potencializam a vivência de arte e cultura, fomentando a 

formação profissional dos alunos dos diferentes cursos do Campus Araranguá 

e a participação de toda a comunidade universitária. As atividades 

desenvolvidas incluem música, literatura, dança, cinema e fotografia. O 

aprimoramento da formação assim como a qualidade de vida depende das 

relações que o indivíduo estabelece com o mundo. No ambiente acadêmico, a 

área de capacitação visa a humanização dessas relações a partir de projetos 

culturais permitindo a participação e a produção de arte e cultura, ampliando os 

espaços que contribuem para o desenvolvimento do pensamento crítico no 

ambiente universitário assim como a troca de saberes e experiências entre 

alunos, técnicos e professores. Desta forma fomenta a integração, a 

convivência harmônica e o bem-estar social da comunidade universitária. Além 

disso, visa promover o desenvolvimento individual, promovendo as 
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potencialidades das pessoas e aprimorando a compreensão da função social. 

As atividades culturais desenvolvidas pela UFSC Campus Araranguá 

fortalecem e consolidam as políticas e diretrizes do Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFSC que visa o desenvolvimento de ambientes culturais para 

aperfeiçoar a formação do ser humano. 

 

8.5 Gestão 

 

A organização didático-pedagógica da UFSC está centrada em pró-

reitorias, câmaras e centros de ensino. No campus Araranguá, atualmente, 

cada curso tem um Colegiado e o campus Araranguá conta também com um 

colegiado amplo, o Conselho da Unidade, composto por representantes dos 

cursos de graduação, inclusive do curso de Fisioterapia. Além disso, destaca-

se a participação do corpo docente do curso em órgãos representativos da 

instituição, tais como: câmaras de ensino, pesquisa e extensão, Conselho 

Universitário, Membros dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) e Comitês de 

Ética no Uso de Animais (CEUA).  
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9. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 
 

Atualmente, as instâncias envolvidas com a gestão acadêmica do curso 

são: (1) Coordenação do curso, (2) Colegiado do curso, (3) Núcleo Docente 

Estruturante.  

 

9.1 Coordenação do Curso 
 

Na UFSC, a coordenação dos cursos de graduação é exercida por 

professores em regime de 40 horas com dedicação exclusiva e, 

facultativamente, de tempo integral, eleitos na forma prevista na Resolução 

17/CUn/97 de 30 de setembro de 1997 modificada pela Resolução nº 

018/CUN/2004 de 30 de novembro de 2004.  

 

Segundo essas resoluções, são competências do Coordenador do Curso 

de Fisioterapia: 

 I -    convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de 

qualidade; 

II -    representar o Colegiado junto aos órgãos da Universidade; 

III -    executar as deliberações do Colegiado; 

 IV -    designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser 

decidida pelo Colegiado; 

  V -    decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de 

competência do Colegiado; 

 VI -    elaborar os horários de aula, junto ao Diretor acadêmico, 

ouvido(s) a(s) docente(s) das disciplinas oferecidas; 

 VII -    orientar os alunos quanto à matrícula e integralização do Curso; 

 VIII -    indicar ao Departamento de Administração Escolar, ouvido o 

Diretor acadêmico, as disciplinas que serão oferecidas para matricula em cada 

período letivo; 

 IX -    verificar o cumprimento do currículo do Curso e demais 

exigências para concessão de grau acadêmico aos alunos concluintes. 

X -    analisar e decidir os pedidos de transferência e retorno; 
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XI -    decidir sobre pedidos de expedição e dispensa de guia de 

transferência; 

XII -    decidir sobre pedidos de complementação pedagógica, exercícios 

e domiciliares; 

XIII -    validar disciplinas cursadas em outras instituições, obedecida à 

legislação pertinente; 

XIV -    decidir sobre pedidos de colação de grau em caráter de 

excepcionalidade; 

XV -    promover a integração entre as disciplinas correlatas; 

XVI -    instaurar processo disciplinar em razão de denúncias que 

envolvam integrantes do corpo discente, observados o disposto na resolução 

vigente; 

XVII -    coordenar as atividades teórico-metodológicas do projeto 

pedagógico do curso, em todas as suas modalidades; 

XVIII -    coordenar os processos de reestruturação e avaliação do 

currículo do curso; 

XIX -    propor as políticas de capacitação pedagógica e coordenar as 

suas ações; 

XX -    atuar como interlocutor do curso; 

XXI -    coordenar o levantamento bianual da inserção dos egressos do 

Curso no mercado de trabalho; 

XXII -    promover a articulação com o Escritório de Assuntos 

Internacionais e a Central de Carreiras da PREG, objetivando a participação de 

alunos em atividade afetas as respectivas áreas de competência; 

XXIII -    zelar pelo cumprimento e divulgação deste Regulamento junto 

aos alunos e professores do Curso; 

XXIV -    delegar competência para a execução de tarefas específicas; 

XXV -    decidir sobre pedidos referentes à matrícula, trancamento de 

matrícula no curso, cancelamento de matrícula em disciplina, permanência, 

expedição e dispensa de guia de transferência e colação de grau 

(RESOLUÇÂO CUN 017/97); 

XXVI -    propor, no início de cada semestre letivo, o calendário de 

reuniões do Colegiado; 

XXVII -    cumprir e fazer cumprir as deliberações do colegiado; 
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XXVIII -    exercer outras atribuições previstas em Lei, Regulamento, ou 

Regimento do Curso. 

 

São atribuições do subcoordenador: 

Além do cargo de coordenador do curso, conta-se com a presença do 

subcoordenador, que tem como função: 

 I    - substituir o coordenador nas suas faltas e impedimentos; 

II    - realizar outras atividades que lhes forem designadas pelo 

Coordenador ou pelo Colegiado do Curso. 

 

O coordenador do curso de fisioterapia é eleito segundo regimento do 

curso eleito por seus pares e pelo corpo discente. Na UFSC, todos os 

professores efetivos do curso de fisioterapia têm como regime de trabalho 

dedicação exclusiva. Além disso, a Resolução 17/CUn/97 de 30 de setembro 

de 1997 modificada pela Resolução nº 018/CUN/2004 de 30 de novembro de 

2004, aloca 30 horas de trabalho dedicadas exclusivamente à coordenação. 

Esses aspectos vêm permitindo a qualidade do trabalho do coordenador na 

gestão do curso, na relação com o corpo docente e discente e na atuação e 

representação junto aos colegiados superiores da Universidade e conselhos 

representativos da profissão [Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (COFFITO) e Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (CREFITO-10)]. 

 

9.2 Colegiado do Curso 

 

A composição do atual colegiado do curso de Fisioterapia é 

regulamentada pela Portaria 113/ARA/2015 de 14 de junho de 2015, que é 

regulamentada pela Resolução nº 17/CUn/97 de 30 de setembro de 1997 e 

pelo Regimento Interno do Colegiado do curso de graduação em Fisioterapia 

da UFSC. Segundo a Resolução nº 17/CUn/97, são atribuições do colegiado: 

 

I - estabelecer o perfil profissional e a proposta pedagógica do curso; 

II - elaborar o seu regimento interno; 

III - elaborar, analisar e avaliar o currículo do curso e suas alterações; 
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IV - analisar, aprovar e avaliar os planos de ensino das disciplinas do 

curso, propondo alterações quando necessárias; 

V - fixar normas para a coordenação interdisciplinar e promover a 

integração horizontal e vertical dos cursos, visando a garantir sua qualidade 

didático-pedagógica; 

VI - fixar o turno de funcionamento do curso; 

VII - fixar normas quanto à matrícula e integralização do curso, 

respeitando o estabelecido pela Câmara de Ensino de Graduação; 

VIII - deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para conclusão 

de curso; 

IX - emitir parecer sobre processos de revalidação de diplomas de 

Cursos de Graduação, expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino 

superior; 

X - deliberar, em grau de recurso, sobre decisões do Presidente do 

Colegiado do Curso; 

XI - exercer as demais atribuições conferidas por lei, pela Resolução nº 

17/CUn/97 ou Regimento do Curso.  

 

Segundo o Regimento Interno do Colegiado do curso de graduação, as 

reuniões ordinárias são realizadas mensalmente, podendo haver reuniões 

extraordinárias quando necessário, com registro em atas específicas. Quanto à 

representatividade dos segmentos universitários e da comunidade civil, o 

colegiado atualmente soma 15 docentes e 3 representantes discentes do curso 

de Fisioterapia. 

 

9.3 Núcleo Docente Estruturante  

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) possui atuação decisiva para o 

pleno funcionamento do curso de Fisioterapia, no que se refere às ações 

pedagógicas e estruturais da estrutura curricular e do PPC, tendo função 

consultiva, propositiva e executiva sobre matéria de natureza acadêmica. É 

responsável pela concepção, consolidação e contínua atualização do projeto 

pedagógico do curso. São atribuições do NDE, que vem sendo cumpridas pelo 

curso: 
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I - elaborar o PPC definindo sua concepção e Fundamentos; 

II - estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

III - avaliar e atualizar periodicamente o PPC; 

IV - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação 

no Colegiado de Curso, sempre que necessário; 

V - supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso 

definidas pelo Colegiado; 

VI - analisar e avaliar os planos de ensino das disciplinas e sua 

articulação com o PPC; 

VII - promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico. 

 

A atual composição do NDE do curso de fisioterapia é regulamentada 

pela Portaria nº 64/ARA/2015 de 13 de abril de 2015. Atualmente, é composto 

por 08 professores do curso de fisioterapia, em regime de dedicação exclusiva, 

sendo 100% doutores, respeitando, dessa forma, a Resolução nº 01 de 17 de 

junho de 2010 do MEC e a Portaria nº 233 de 25 de agosto de 2010 da Pró-

Reitoria de Ensino de Graduação da UFSC. É presidido pelo coordenador do 

curso. O NDE se reúne, ordinariamente, por convocação do seu Presidente, 4 

(quatro) vezes no semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado 

pelo Presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões ordinárias do 

NDE serão estabelecidas para cada semestre. 
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10. OBJETIVOS DO CURSO  

 

O objetivo geral do curso de Fisioterapia da UFSC é propiciar a 

formação de um profissional descobridor e propositor de soluções com 

embasamento científico e resolutividade assistencial, numa perspectiva 

técnico-científica, ético-humanística, intercambiando ensino, pesquisa e 

extensão. 

São objetivos específicos do curso de Fisioterapia da UFSC:  

 

a) promover durante o processo de formação acadêmica a relação entre 

teoria e prática, direcionando a construção do conhecimento pelo aluno;  

b) desenvolver práticas acadêmicas que assegurem experiências de 

aprendizagem orientada e supervisionada nas quais os alunos participem 

efetivamente de situações reais e possam exercitar sua capacidade de tomar 

decisões;  

c) estimular a interdisciplinaridade e os métodos de ensino-

aprendizagem; 

d) conduzir a formação sólida e qualificada de um profissional que possa 

aplicar sua atividade laboral não apenas como profissão, mas também como 

ciência, capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde; 

e) formar profissionais aptos para atuar nas áreas clínica, hospitalar, 

ambulatorial e de saúde coletiva, atuando na promoção, manutenção, 

prevenção, proteção e recuperação da saúde;  

f) estimular o desenvolvimento científico e a capacidade reflexiva por 

meio da pesquisa, da prática baseada em evidências desenvolvendo a ciência 

e tecnologia e criando e difundindo conhecimento;  

g) desenvolver a habilidade de comunicação verbal e não-verbal 

necessárias para apresentação de trabalhos e discussão de ideias em público; 

h) atender de forma especializada à comunidade e estabelecer com ela 

uma relação de reciprocidade, baseada no respeito ao ser humano em todas 

as suas dimensões;  

i) formar profissionais que colaborem continuamente com o 

desenvolvimento da sociedade dentro dos princípios éticos e bioéticos; 
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j) formar profissionais conscientes de suas funções e responsabilidades, 

capazes de assumi-las de forma legal e integral, como membros qualificados e 

competentes de equipes multiprofissionais de saúde e educação;  

k) incentivar e estimular o interesse pela formação permanente, 

despertando no acadêmico a visão de que a formação não se esgota na 

graduação. 
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11. PERFIL DO EGRESSO DO CURSO  

 

O egresso do curso de Fisioterapia da UFSC deve ser um profissional 

com característica humanista, capacidade reflexiva, formação generalista e 

crítica, apto a atuar em todos os níveis de assistência em saúde, utilizando 

base científica consistente.  

Deve também deter visão ampla e global sobre questões relacionadas à 

saúde e à área de atuação do Fisioterapeuta, respeitando princípios éticos, 

culturais, individuais e coletivos, além de capacidade de estudo e atuação no 

movimento humano, contemplando todas as suas formas de expressão e 

potencialidades, que abrangem as formas fisiológicas, patológicas, orgânicas e 

psicossociais.  

Pretende-se formar profissionais com a capacidade de preservar, 

desenvolver e restaurar funcionalmente a integridade dos órgãos e sistemas, 

desde a avaliação cinético-funcional ao diagnóstico físico e funcional. 

Profissionais capazes de prescrever e executar técnicas e procedimentos 

fisioterapêuticos pertinentes a cada situação.  

Como profissional, o Fisioterapeuta egresso da UFSC deverá ser 

atuante, responsável, qualificado, consciente de suas potencialidades e 

limitações, capaz de atuar em todas as áreas da Fisioterapia, desde a clínica 

até a educacional e científica, respeitando o código de ética profissional e as 

leis vigentes, cultivando uma postura que dignifique a profissão, com equilíbrio 

moral e ético.  

Objetiva-se ainda, que o Fisioterapeuta possa atuar em equipes 

interdisciplinares e multiprofissionais, nas mais diversas áreas de assistência à 

saúde (ambulatórios, clínicas, hospitais, unidades de saúde, centros esportivos 

e recreacionais, dentre outros) e exercer atividades nas áreas de ensino e de 

pesquisa, consciente da necessidade de formação continuada para o 

aprimoramento e o desenvolvimento de sua vida profissional.  

A Tabela 2 descreve o perfil do egresso e os mecanismos de obtenção. 
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Tabela 2. Perfil do Profissional Fisioterapeuta 

PERFIL MECANISMO DE OBTENÇÃO 

Profissional com característica humanista, capacidade 

reflexiva, formação generalista e crítica. 

Por meio dos conteúdos curriculares das disciplinas das áreas ciências básicas, ciências 

sociais e humanas, conhecimentos biotecnológicos, conhecimentos profissionalizantes, 

conhecimentos científicos e interdisciplinares, bem como pela participação em atividades de 

pesquisa e extensão. 

Ser apto a atuar em todos os níveis de assistência em saúde, 

utilizando base científica consistente. 

Por meio dos conteúdos teóricos e práticos das disciplinas das áreas ciências sociais e 

humanas, conhecimentos biotecnológicos, conhecimentos profissionalizantes e 

conhecimentos científicos, bem como pelo caráter crítico sobre a literatura científica, 

adquirido nas disciplinas de metodologia, Trabalho de Conclusão de Curso e pela 

participação em atividades de pesquisa, congressos e seminários. 

Possuir visão ampla e global sobre questões relacionadas à 

saúde e à área de atuação do Fisioterapeuta, respeitando 

princípios éticos, culturais, individuais e coletivos. 

Preparado por meio dos conteúdos curriculares das disciplinas da área ciências sociais e 

humanas, como Saúde Pública, Epidemiologia, Bioética, Fundamentos de Fisioterapia, 

Legislação Profissional e Administração, Psicologia, Fisioterapia Preventiva, Relações 

Interétnicas, bem como os conhecimentos adquiridos durante os Estágios Curriculares. 

Ser capaz de estudar e atuar no movimento humano, 

contemplando todas as suas formas de expressão e 

potencialidades. 

Preparado por meio dos conteúdos curriculares das disciplinas das áreas ciências básicas, 

como Anatomia I e II, Biologia molecular e Celular, Biofísica, Fisiologia Humana, 

Neurofisiologia, Fisiologia do Exercício, e de conhecimentos profissionalizantes, como 

Cinesiologia I e II, Bases, Métodos e Técnicas de Avaliação, Cinesioterapia, 

Desenvolvimento Humano e Psicomotricidade. 

Ser capaz de preservar, desenvolver e restaurar 

funcionalmente a integridade dos órgãos e sistemas, desde a 

Preparado por meio dos conteúdos curriculares das disciplinas da área de conhecimentos 

profissionalizantes, como Cinesiologia I e II, Bases, Métodos e Técnicas de Avaliação, 
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avaliação cinético-funcional ao diagnóstico físico e funcional. Cinesioterapia, Desenvolvimento Humano, Psicomotricidade, Ergonomia, Atenção a 

portadores de necessidades especiais, Fundamentos de ortopedia, Exercício físico e 

reabilitação, Avaliação do desenvolvimento infantil, Fisioterapia em: Geriatria, 

Reumatologia, Dermatofuncional, Ginecologia, Obstetrícia e Uroginecologia, Cardiologia, 

Pneumologia Traumato-Ortopedia, Pediatria, Neurologia, Desportiva, 

Fototermoeletroterapia, Recursos Terapêuticos Manuais e Fisioterapia Aquática, Prótese e 

Órtese e Estágios (Observação Clínica e Estágios A e B). 

Ser capaz de prescrever e executar técnicas e procedimentos 

fisioterapêuticos pertinentes a cada situação. 

Preparado por meio dos conteúdos curriculares das disciplinas da área de conhecimentos 

profissionalizantes, como Cinesiologia I e II, Bases, Métodos e Técnicas de Avaliação, 

Cinesioterapia, Desenvolvimento Humano, Psicomotricidade, Ergonomia, Atenção a 

portadores de necessidades especiais, fundamentos de ortopedia, Exercício físico e 

reabilitação, Avaliação do desenvolvimento infantil, Fisioterapia em: Geriatria, 

Reumatologia, Dermatofuncional, Ginecologia, Obstetrícia e Uroginecologia, Cardiologia, 

Pneumologia Traumato-Ortopedia, Pediatria, Neurologia, Desportiva, Estágios Curriculares 

Ser atuante, responsável, qualificado, consciente de suas 

potencialidades e limitações, capaz de atuar em todas as 

áreas da fisioterapia, desde a clínica até a educacional e 

científica, respeitando o código de ética profissional e as leis 

vigentes, cultivando uma postura que dignifique a profissão, 

com equilíbrio moral e ético. 

Preparado por meio das disciplinas que compõe a matriz curricular (Bioética, Fundamentos 

de Fisioterapia, Administração e Legislação, Estágios Curriculares), participação em 

projetos de extensão, projetos de pesquisa, programas de iniciação científica e monitoria 

acadêmica. 

Atuar em equipes interdisciplinares e multiprofissionais, nas 

mais diversas áreas de assistência à saúde (ambulatórios, 

Preparado por meio das disciplinas que compõe a matriz curricular, como as disciplinas 

profissionalizantes e os Estágios Curriculares, participação em projetos de extensão, 
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clínicas, hospitais, unidades de saúde, centros esportivos e 

recreacionais, dentre outros). 

projetos de pesquisa, programas de iniciação científica e monitoria acadêmica. 

Capaz de exercer atividades nas áreas de ensino e de 

pesquisa, consciente da necessidade de formação continuada 

para o aprimoramento e o desenvolvimento de sua vida 

profissional. 

Desempenho obtido por meio de Programas de Iniciação Científica, Programa de Monitoria, 

disciplinas de Estágio Curricular, Trabalho de Conclusão de Curso e Participação em 

Eventos Científicos.  
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12. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  
 

Competência define-se como a capacidade de mobilizar diversos 

recursos teórico-metodológicos para desencadear o processo resolutivo de 

uma situação problema, enquanto o conceito de habilidade pode ser 

considerado como sendo os conhecimentos e talentos empreendidos para a 

realização de determinadas tarefas. Portanto, nessa perspectiva pedagógica, a 

promoção das competências necessárias à formação profissional está 

fundamentada nas seguintes competências e habilidades:  

a) Respeitar e atuar segundo os princípios éticos inerentes ao exercício 

da profissão;  

b) atuar em todos os níveis de assistência à saúde, organizando, 

planejando, dirigindo, orientando, exercendo e supervisionando intervenções 

fisioterapêuticas com intuito preventivo, promocional e reabilitatório, individual 

ou em grupo, multi e interprofissional e social;  

c) promover consultas, avaliações e reavaliações de pacientes, 

solicitando e executando exames propedêuticos e complementares, 

interpretando-os, podendo elaborar o diagnóstico cinético-funcional para 

realização de intervenções e condutas fisioterapêuticas apropriadas;  

d) intervir nas disfunções dos diversos sistemas do corpo humano, 

atuando no campo da fisioterapia em toda a sua extensão e complexidade, 

bem como estabelecendo diagnóstico cinético-funcional e prognóstico, 

reavaliando e decidindo pela manutenção da terapia, alteração ou alta 

fisioterapêutica;  

e) elaborar e emitir relatórios, laudos, pareceres e atestados;  

f) desempenhar atividades de planejamento, supervisão, direção, 

assessoria, consultoria e auditoria na gestão de serviços de saúde pública e 

privada, no âmbito de sua competência profissional;  
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g) desempenhar atividades orientadas para prevenção, tratamento e 

reabilitação nos ambientes clínico, ambulatorial, hospitalar, centros esportivos e 

de recreação, bem como em instituições educacionais;  

h) reconhecer a saúde como direito de todo cidadão e como condição 

para uma vida digna, garantindo a integridade da assistência e promovendo a 

manutenção ou melhora da qualidade de vida individual ou coletiva;  

i) exercer sua profissão de forma ética, científica e articulada no contexto 

social, entendendo-a como uma forma de participação e contribuição na 

sociedade;  

j) prestar todos os esclarecimentos, suprimir duvidas e orientar o 

indivíduo e seus familiares sobre o diagnóstico cinético-funcional, o processo 

terapêutico e provável prognóstico;  

k) manter sob sigilo profissional as informações adquiridas durante a 

intervenção no processo diagnóstico-terapêutico;  

l) ter controle sobre os recursos fisioterapêuticos, tanto na eficácia, 

qualidade e confiabilidade, quanto na segurança dos processos;  

m) encaminhar pacientes, quando necessário, a outros profissionais, 

mantendo um relacionamento de integração e cooperação com todos os 

membros da equipe;  

n) planejar, executar e acompanhar atividades de extensão em seus 

vários campos;  

o) buscar, continuamente, novos conhecimentos teóricos e práticos;  

p) participar nos processos de ensino, como docente, pesquisador ou 

tecnólogo;  

q) conhecer os métodos e técnicas de investigação e elaboração de 

trabalhos acadêmicos científicos;  

r) conhecer os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da 

fisioterapia e seus diferentes modelos de intervenções;  



42 

 

s) participar, quando solicitado, de processos judiciais que necessitem 

de perícias físico-funcionais.  
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13. ESTRUTURA CURRICULAR:  

 

A estrutura curricular do presente PPC é baseada na flexibilidade 

curricular, na interdisciplinaridade e na articulação entre a teoria e a prática. 

Contempla as transformações que ocorrem no mundo científico e nos 

processos sociais, a formação sintonizada com a realidade social, a 

perspectiva de uma formação continuada ao longo da vida e a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (PDI 2015-2019). Dessa 

forma, a estrutura curricular do curso de graduação em Fisioterapia da UFSC é 

constituída por disciplinas que utilizam práticas laboratoriais e de campo, 

ofertas de disciplinas optativas e atividades complementares (atividades de 

monitorias e estágio extracurricular, participação em projeto de pesquisa, de 

iniciação científica e em atividades de extensão, bem como em congressos, 

eventos, oficinas e colóquios, entre outros).  

A relação teoria-prática está presente na atual formatação do curso e é 

um dos norteadores dos nossos procedimentos metodológicos. Destaca-se que 

o aluno tem a possibilidade de realizar tais atividades práticas dentro das 

disciplinas, por meio das visitas de campo (visitas técnicas), dentro dos 

projetos de pesquisa e extensão, bem como durante a execução dos estágios 

obrigatórios (práticas supervisionadas). As atividades práticas específicas da 

fisioterapia, seguindo as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, são 

desenvolvidas desde o início do curso e avançam em complexidade, para a 

construção do conhecimento. Adota-se a metodologia participativa, 

despertando no aluno o seu potencial político, social e intelectual, valorizando 

as experiências vivenciadas para a construção do conhecimento. Essas 

atividades incentivam os alunos a construírem um olhar observador e 

investigador da realidade, introduzindo-os na rotina das diversas áreas de 

atuação do fisioterapeuta. 

Os conteúdos curriculares do curso estão relacionados aos processos 

de saúde-doença integrados a realidade epidemiológica e profissional e 

contemplam vários núcleos de conhecimento estritamente interligados.  As 

disciplinas de um núcleo se articulam com o outro, garantindo assim, a 

integração horizontal e vertical das mesmas. Trata-se de 6 núcleos envolvendo 

conteúdos curriculares das áreas básica, social e humanas, biotecnológica, 
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profissionalizante, científica e interdisciplinar. Esses núcleos estão com 

conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Fisioterapia.  

 

NÚCLEOS: 

Ciências Básicas: Disciplinas básicas que fornecem fundamentos para 

o entendimento das alterações fisiológicas dos organismos e possibilidades de 

intervenções fisioterapêuticas. Nesse núcleo destacamos as disciplinas: 

Anatomia I e II, Biologia molecular e Celular, Biofísica, Genética, Patologia, 

Biossegurança, Bioquímica Básica, Fisiologia Humana, Neurofisiologia, 

Histologia e Embriologia, Imunologia, Farmacologia, Bioquímica Fisiológica, 

Microscopia Óptica, Fundamentos de Biociências e Fisiologia integrada à 

clínica em Fisioterapia. 

Ciências Sociais e Humanas: Nesse núcleo de conhecimento busca-se 

estudar os aspectos do ser humano como indivíduo e como ser social, bem 

como as relações humanas do fisioterapeuta com os demais profissionais da 

saúde e, principalmente, com o cidadão, a família, a comunidade, a cultura 

local e os saberes populares. Além disso, contempla conhecimentos relativos 

às políticas brasileiras de saúde, educação, trabalho e administração. Esse 

núcleo contempla as disciplinas de Saúde Pública, Epidemiologia, Bioética, 

Fundamentos de Fisioterapia, Legislação Profissional e Administração, 

Psicologia, Fisioterapia Preventiva e Relações Interétnicas. 

Conhecimentos biotecnológicos: Esse núcleo caracteriza-se por 

disciplinas que abrangem disciplinas básicas profissionalizantes e que serão 

pré-requisitos para atuação nas grandes áreas da fisioterapia, com uso de 

instrumentos, técnicas e procedimentos que serão aplicados nas diversas 

áreas de atuação profissional. Disciplinas componentes: 

Fototermoeletroterapia, Recursos Terapêuticos Manuais e Fisioterapia 

Aquática, Prótese e Órtese e Imagenologia aplicada à Fisioterapia. 

Conhecimentos Profissionalizantes: Disciplinas que abrangem os 

conhecimentos de avaliação e intervenção para os níveis de assistências à 

saúde, iniciando com a prevenção, o tratamento e a reabilitação em todas as 

áreas de atuação do Fisioterapeuta. Disciplinas componentes: Cinesiologia I e 

II, Bases, Métodos e Técnicas de Avaliação, Cinesioterapia, Desenvolvimento 



45 

 

Humano, Fisioterapia em: Geriatria, Fisioterapia em Reumatologia, Fisioterapia 

Dermatofuncional, Fisiologia do Exercício, Fisioterapia aplicada à Ginecologia, 

Obstetrícia e Uroginecologia, Fisioterapia em Cardiologia I e II, Fisioterapia em 

Pneumologia I e II, Fisioterapia em Traumato-Ortopedia I e II, Fisioterapia em 

Pediatria I e II, Fisioterapia em Neurologia I e II, Estágios Curriculares, 

Fisioterapia Desportiva, Psicomotricidade, Ergonomia e Fisioterapia do 

Trabalho, Atenção a Portadores de Deficiência, Fundamentos de Ortopedia, 

Avaliação do Desenvolvimento Infantil, Aplicações Clínicas da 

Fototermoeletroterapia, Atualidades em Fisioterapia: Prática Baseada em 

Evidências e Fisioterapia em Procedimentos Pré e Pós Operatórios em 

Cirurgias torácicas e abdominais. 

Conhecimentos científicos: Disciplinas que auxiliam na formação da 

visão crítica e reflexiva do discente, embasando os conhecimentos 

metodológicos da construção de comunicações científicas. Metodologia da 

Pesquisa, Trabalhos de conclusão de Curso I e II. 

Conhecimentos interdisciplinares: Nesse núcleo de conhecimento, o 

aluno do curso de Fisioterapia pode cursar componentes curriculares 

obrigatórios de outros cursos de graduação da UFSC - Araranguá como 

optativas, enriquecendo sua formação por meio, inclusive, de trocas de 

experiências com alunos e professores de outras áreas do conhecimento. 

Disciplinas componentes: Fundamentos de Biociências, Inovação e 

Criatividade na era do Conhecimento, Informática na educação, Introdução a 

Administração, Inovação e Criatividade na era do Conhecimento, Princípios de 

Marketing, Empreendedorismo, Gestão do Conhecimento, Língua Brasileira de 

Sinais, Toxicologia, Ecotoxicologia e Genotoxicologia. 

 

Além disso, verifica-se no presente PPC a incorporação de outras 

formas de aprendizagem e formação, dentre as quais se destacam as 

disciplinas optativas e atividades complementares que expressam a articulação 

das concepções político-pedagógicas.  

Destaca-se que a distribuição de carga horária com o máximo de 25 

horas-aula semanais por semestre está em conformidade com a resolução 

17/CUn/97. Dessa forma, o aluno tem a possibilidade de participar de 
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atividades extracurriculares, sedimentando os conhecimentos teóricos 

adquiridos em sala de aula (Tabela 3). 
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Tabela 3. Estrutura curricular: disciplinas obrigatórias.  

 

1ª FASE 

Componente curricular Código Equivalente Horas/aula Crédi
tos 

Pré-requisitos Núcleo 

Teórica Prática 
Turmas A 

e B 

Prática 
Turmas A e 

B juntas 

Saúde Pública  ARA7405 36 00 18 3 -- Social e Humanas 

Fundamentos de 
Fisioterapia 

 ARA7418 18 00 18 2 -- Social e Humanas 

Biossegurança  ARA7406 36 00 00 2 -- Biotecnológico 

Biofísica  ARA7414 72 00 00 4 -- Biotecnológico 

Biologia Celular e 
Molecular 

 ARA7412 54 00 18 4 -- Básico 

Genética  ARA7416 72 00 00 4 -- Básico 

Anatomia I  ARA7417 54 54 00 6 -- Básico 

Subtotal   342 54 54 25   

2ª FASE 

Componente curricular Código Equivalente Horas/aula Crédi
tos 

Pré-requisitos Núcleo 

Teórica Prática 
Turmas A 

e B 

Prática 
Turmas A e 

B juntas 

Epidemiologia  ARA7429 36 00 00 2 -- Social e Humanas 

Fisioterapia Preventiva  ARA7439 36 00 18 3 Saúde Pública Social e Humanas 

Bioquímica Básica  ARA7420 54 00 18 4 -- Básico 

Histologia e Embriologia  ARA7426 36 00 18 3 -- Básico 

Anatomia II  ARA7427 36 36 00 4 Anatomia I Básico 

Neurofisiologia  ARA7408 90 00 18 6 -- Básico 

Subtotal   288 36 72 22   
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3ª FASE 

Componente  
curricular 

Código Equivalente Horas/aula Crédi
tos 

Pré-requisitos Núcleo 

Teórica Prática 
Turmas A 

e B 

Prática 
Turmas A e 

B juntas 

Patologia  ARA7407 72 00 00 4 Biologia Celular e 
Molecular 

Básico 

Fisiologia Humana  ARA7428 72 18 00 5 Anatomia II e 
Neurofisiologia 

Básico 

Imunologia  ARA7433 72 00 00 4 Bioquímica 
Básica 

Básico 

Cinesiologia I  ARA7409 72 00 18 5 Anatomia II Profissionalizante 

Psicologia   ARA7443 36 00 00 2 -- Social e Humanas 

Bioética  ARA7415 36 00 00 2 -- Social e Humanas 

Subtotal   360 18 18 22   

4ª FASE 

Componente curricular Código Equivalente Horas/aula Crédi
tos 

Pré-requisitos Núcleo 

Teórica Prática 
Turmas A 

e B 

Prática 
Turmas A e 

B juntas 

Bases, Métodos e 
Técnicas de Avaliação 

 ARA7404 18 18 54 5 Anatomia II Profissionalizante 

Cinesiologia II  ARA7419 72 00 18 5 Cinesiologia I Profissionalizante 

Desenvolvimento Humano  ARA7449 36 00 18 3 Fisiologia 
Humana e 

Histologia e 
Embriologia 

Profissionalizante 

Farmacologia  ARA7478 72 00 00 4 Imunologia Básico 

Legislação Profissional e 
Administração 

 ARA7403 54 00 00 3 Fundamentos de 
Fisioterapia 

Social e Humanas 

Metodologia da Pesquisa  ARA7437 36 00 18 3 -- Científico 

Subtotal   288 18 108 23   
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5ª FASE 

Componente Curricular Código Equivalente Horas/aula Crédi
tos 

Pré-requisitos Núcleo 

Teórica Prática 
Turmas A 

e B 

Prática 
Turmas A e 

B juntas 

Cinesioterapia  ARA7458 54 18 36 6 Bases, Métodos e 
Técnicas de 
Avaliação e 

Cinesiologia II 

Profissionalizante 

Fototermoeletroterapia  ARA7438 36 36 00 4 Patologia e 
Fisiologia 
Humana 

Biotecnológico 

Recursos Terapêuticos 
Manuais e Fisioterapia 

Aquática 

 ARA7448 36 36 00 4 Cinesiologia II Biotecnológico 

Prótese e Órtese  ARA7466 36 18 00 3 Cinesiologia II Biotecnológico 

Imagenologia Aplicada à 
Fisioterapia 

 ARA7468 18 00 18 2 Biofísica e 
Fisiologia 
Humana 

Biotecnológico 

Fisiologia do Exercício  ARA7496 36 00 18 3 Fisiologia 
Humana e 
Fisiologia 
Humana 

Básico 

Subtotal   216 108 72 22   

6ª FASE 

Componente Curricular Código Equivalente Horas/aula Crédi
tos 

Pré-requisitos Núcleo 

Teórica Prática 
Turmas A 

e B 

Prática 
Turmas A e 

B juntas 

Fisioterapia em Pediatria I  ARA7469 72 00 36 6 Desenvolvimento 
Humano 

Profissionalizante 

Fisioterapia em  ARA7485 72 00 36 6 Fisiologia Profissionalizante 
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Neurologia I Humana 

Fisioterapia em 
Reumatologia 

 ARA7459 54 00 18 4 Imunologia Profissionalizante 

Fisioterapia Aplicada à 
Ginecologia, Obstetrícia e 

Uroginecologia 

 ARA7494 54 18 00 4 Fototermoeletrote
rapia 

Profissionalizante 

Fisioterapia 
Dermatofuncional 

 ARA7495 36 36 00 4 Fototermoeletrote
rapia e Recursos 

Terapêuticos 
Manuais e 

Fisioterapia 
Aquática 

Profissionalizante 

Subtotal   288 54 90 24   

7ª FASE 

Componente Curricular Código Equivalente Horas/aula Crédi
tos 

Pré-requisitos Núcleo 

Teórica Prática 
Turmas A 

e B 

Prática 
Turmas A e 

B juntas 

Fisioterapia em Pediatria 
II 

 ARA7479 72 00 36 6 Fisioterapia em 
Pediatria I 

Profissionalizante 

Fisioterapia em 
Neurologia II 

 ARA7487 72 00 36 6 Fisioterapia em 
Neurologia I 

Profissionalizante 

Fisioterapia em 
Cardiologia I 

 ARA7461 54 00 18 4 Fisiologia 
Humana e 

Farmacologia 

Profissionalizante 

Fisioterapia em Traumato-
Ortopedia I 

 ARA7464 54 00 18 4 Fototermoeletrote
rapia e Recursos 

Terapêuticos 
Manuais e 

Fisioterapia 
Aquática e 

Cinesioterapia 

Profissionalizante 

Fisioterapia em  ARA7486 54 18 00 4 Fisiologia Profissionalizante 
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Pneumologia I Humana e 
Farmacologia 

Subtotal   306 18 108 24   

8ª FASE 

Componente Curricular Código Equivalente Horas/aula Crédi
tos 

Pré-requisitos Núcleo 

Teórica Prática 
Turmas A 

e B 

Prática 
Turmas A e 

B juntas 

Fisioterapia em Geriatria  ARA7457 54 00 18 4 Fototermoeletrote
rapia e 

Cinesioterapia 

Profissionalizante 

Fisioterapia em 
Pneumologia II 

 ARA7488 72 00 00 4 Fisioterapia em 
Pneumologia I 

Profissionalizante 

Fisioterapia em 
Cardiologia II 

 ARA7489 54 18 00 4 Fisioterapia em 
Cardiologia I e 
Fisiologia do 

Exercício 

Profissionalizante 

Fisioterapia em Traumato-
Ortopedia II 

 ARA7493 54 18 00 4 Fisioterapia em 
Traumato-
Ortopedia I 

Profissionalizante 

Estágio de Observação 
Clínica 

 ARA7400  90  3 Fisioterapia em 
Cardiologia I e 
Fisioterapia em 
Ortopedia I e 

Fisioterapia em 
Pneumologia I e 
Fisioterapia em 

Pediatria II e 
Fisioterapia em 
Neurologia II e 
Fisioterapia em 
Reumatologia e 

Fisioterapia 

Profissionalizante 
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Dermatofuncional 
e Fisioterapia 

Aplicada à 
Ginecologia, 
Obstetrícia e 

Uroginecologia e 
Imagenologia 

aplicada à 
Fisioterapia e 

Prótese e Órtese 
e Fisiologia do 

Exercício e 
Legislação e 

Administração e 
Metodologia da 

Pesquisa e 
Psicologia e 
Bioética e 

Fisioterapia 
Preventiva e 

Epidemiologia e 
Biossegurança e 

Genética 

Subtotal   234 126 18 21   

9ª FASE 

Componente Curricular Código Equivalente Horas/aula Crédi
tos 

Pré-requisitos Núcleo 

Teórica Prática 
Turmas A 

e B 

Prática 
Turmas A e 

B juntas 

Introdução ao Estágio I  ARA7811   14  Estágio de 
Observação 

Clínica e 
Fisioterapia em 

Profissionalizante 
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Cardiologia II e 
Fisioterapia em 

Pneumologia II e 
Fisioterapia em 

Geriatria e 
Fisioterapia em 

Traumato-
Ortopedia II 

Estágio Supervisionado 
em Fisioterapia Traumato-
Ortopédica/Reumatológi 

ca 

 ARA7812  100   Estágio de 
Observação 

Clínica e 
Fisioterapia em 
Cardiologia II e 
Fisioterapia em 

Pneumologia II e 
Fisioterapia em 

Geriatria e 
Fisioterapia em 

Traumato-
Ortopedia II 

Profissionalizante 

Estágio Supervisionado 
em Fisioterapia em 

Pessoas com 
Necessidades Especiais 

 ARA7813  100   Estágio de 
Observação 

Clínica e 
Fisioterapia em 
Cardiologia II e 
Fisioterapia em 

Pneumologia II e 
Fisioterapia em 

Geriatria e 
Fisioterapia em 

Traumato-
Ortopedia II 

Profissionalizante 

Estágio Supervisionado  ARA7814  100   Estágio de Profissionalizante 
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em Fisioterapia em Saúde 
Coletiva/Saúde da Mulher 

Observação 
Clínica e 

Fisioterapia em 
Cardiologia II e 
Fisioterapia em 

Pneumologia II e 
Fisioterapia em 

Geriatria e 
Fisioterapia em 

Traumato-
Ortopedia II 

Estágio Supervisionado 
em Fisioterapia em 

Geriatria e Gerontologia 

 ARA7815  100   Estágio de 
Observação 

Clínica e 
Fisioterapia em 
Cardiologia II e 
Fisioterapia em 

Pneumologia II e 
Fisioterapia em 

Geriatria e 
Fisioterapia em 

Traumato-
Ortopedia II 

Profissionalizante 

Trabalho de Conclusão de 
Curso I 

 ARA7481  90  5 Estágio de 
Observação 

Clínica e 
Fisioterapia em 
Cardiologia II e 
Fisioterapia em 

Pneumologia II e 
Fisioterapia em 

Geriatria e 
Fisioterapia em 

Científico 
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Traumato-
Ortopedia II 

Subtotal    490 14 28   

10ª FASE 

Componente Curricular Código Equivalente Horas/aula Crédi
tos 

Pré-requisitos Núcleo 

Teórica Prática 
Turmas A 

e B 

Prática 
Turmas A e 

B juntas 

Introdução ao Estágio II  ARA7901   60  Introdução ao 
Estágio I e 

Estágio 
Supervisionado 
em Fisioterapia 

Traumato-
Ortopédica/Reu 

matológica e 
Estágio 

Supervisionado 
em Fisioterapia 

em Pessoas com 
Necessidades 

Especiais e 
Estágio 

Supervisionado 
em Fisioterapia 

em Saúde 
Coletiva/Saúde 

da Mulher e 
Estágio 

Supervisionado 
em Fisioterapia 
em Geriatria e 
Gerontologia 
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Estágio Supervisionado 
em Fisioterapia 

Cardiorrespiratória 

 ARA7904  120   Introdução ao 
Estágio I e 

Estágio 
Supervisionado 
em Fisioterapia 

Traumato-
Ortopédica/Reu 

matológica e 
Estágio 

Supervisionado 
em Fisioterapia 

em Pessoas com 
Necessidades 

Especiais e 
Estágio 

Supervisionado 
em Fisioterapia 

em Saúde 
Coletiva/Saúde 

da Mulher e 
Estágio 

Supervisionado 
em Fisioterapia 
em Geriatria e 
Gerontologia 

 

Estágio Supervisionado 
em Fisioterapia Pediátrica 

 ARA7903  120   Introdução ao 
Estágio I e 

Estágio 
Supervisionado 
em Fisioterapia 

Traumato-
Ortopédica/Reu 

matológica e 
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Estágio 
Supervisionado 
em Fisioterapia 

em Pessoas com 
Necessidades 

Especiais e 
Estágio 

Supervisionado 
em Fisioterapia 

em Saúde 
Coletiva/Saúde 

da Mulher e 
Estágio 

Supervisionado 
em Fisioterapia 
em Geriatria e 
Gerontologia 

Estágio Supervisionado 
em Fisioterapia em 

Neurologia 

 ARA7905  120   Introdução ao 
Estágio I e 

Estágio 
Supervisionado 
em Fisioterapia 

Traumato-
Ortopédica/Reu 

matológica e 
Estágio 

Supervisionado 
em Fisioterapia 

em Pessoas com 
Necessidades 

Especiais e 
Estágio 

Supervisionado 
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em Fisioterapia 
em Saúde 

Coletiva/Saúde 
da Mulher e 

Estágio 
Supervisionado 
em Fisioterapia 
em Geriatria e 
Gerontologia 

Estágio Supervisionado 
em FisioterapiaTraumato-
Ortopédica/Dermatofuncio

nal 

 ARA7902  120   Introdução ao 
Estágio I e 

Estágio 
Supervisionado 
em Fisioterapia 

Traumato-
Ortopédica/Reu 

matológica e 
Estágio 

Supervisionado 
em Fisioterapia 

em Pessoas com 
Necessidades 

Especiais e 
Estágio 

Supervisionado 
em Fisioterapia 

em Saúde 
Coletiva/Saúde 

da Mulher e 
Estágio 

Supervisionado 
em Fisioterapia 
em Geriatria e 
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Gerontologia 

Trabalho de Conclusão de 
Curso II 

 ARA7491  90  5 Trabalho de 
Conclusão de 

Curso I 

Profissionalizante 

Subtotal    630  35   
 

Tabela 4. Estrutura curricular: disciplinas optativas.  

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 

Os alunos do curso de Fisioterapia deverão cursar 234 horas/aula (13 Créditos) de disciplinas optativas. O rol de disciplinas optativas 
oferecidas pelo curso encontra-se na tabela abaixo. 
Na Resolução Normativa Nº 53/CUn/2015, que regulamenta o Programa de Monitoria de Graduação da UFSC, o Art. 6º defini que "O monitor 
poderá ter a sua atividade de monitoria registrada como disciplina optativa ou como atividade complementar, nos termos do &3º, do inciso III, 
art. 15 da Resolução nº 017/CUn/97, de 30 de setembro de 1997". Assim, conforme o artigo citado, o Colegiado do Curso de Fisioterapia 
aprovou, na 31ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia, realizada no dia 02 de setembro de 2015, que 
para cada semestre de monitoria (12 horas/semana) serão atribuídas 54 horas de optativas com um teto de 108 horas. 

 

Componente 
curricular 

Código Equivalente Horas/aula Créditos Pré-requisitos Núcleo 

Teórico Prática 

Fisioterapia 
Desportiva 

 ARA7015 36  2 Cinesiologia II Profissionalizante 

Psicomotricidade  ARA7017 36  2 Anatomia II Profissionalizante 

Ergonomia e 
Fisioterapia do 

Trabalho 

 ARA7018 36  2 --- Profissionalizante 

Atenção a portadores 
de Deficiência 

 ARA7019 36  2 --- Profissionalizante 

Bioquímica Fisiológica  ARA7023 36  2 Bioquímica Básica Básico 

Fundamentos de 
Ortopedia 

 ARA7024 36  2 Anatomia II Profissionalizante 

Microscopia Óptica  ARA7028 36  2 --- Básico 
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Avaliação do 
Desenvolvimento 

Infantil 

 ARA7035 36  2 --- Profissionalizante 

Aplicações Clínicas da 
Fototermoeletroterapia 

  36  2 Fototermoeletroterapia Profissionalizante 

Atualidades Em 
Fisioterapia: Prática 

Baseada Em 
Evidências 

  72  4 Metodologia da 
Pesquisa 

Científico 

Fisiologia integrada à 
clínica em Fisioterapia 

  36  2 Fisiologia Humana Básico 

Fisioterapia em 
Procedimentos Pré e 
Pós Operatórios em 
cirurgias torácicas e 

abdominais 

  36  2 Fisioterapia em 
Pneumologia I 

Profissionalizante 

Língua Brasileira de 
Sinais (PCC 18 

horas/aula) 

LSB7904  72  4 --- Social e Humanas 

Relações Interétnicas ARA7034  54  3 --- Social e Humanas 

Bioestatística ARA7020  36  2 Metodologia da 
Pesquisa 

Científico 

Informática na 
Educação I 

ARA7203  72  4 --- Interdisciplinar 

Introdução à 
Administração 

ARA7204  72  4 --- Interdisciplinar 

Inovação e 
Criatividade na Era do 

Conhecimento 

ARA7201  72  4 --- Interdisciplinar 

Princípio de Marketing ARA7205  72  4 --- Interdisciplinar 

Empreendedorismo ARA7212  72  4 --- Interdisciplinar 

Gestão do 
Conhecimento 

ARA7224  72  4 --- Interdisciplinar 
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Ciência Tecnologia e 
Sociedade 

ARA7137  54  3 --- Interdisciplinar 

Filosofia ARA7013  18  1 Bioética Social e Humanas 

Sociologia ARA7016  18  1 Bioética Social e Humanas 

Fundamentos de 
Biociências 

ARA7022  36  2 --- Científico 

Toxicologia, 
Ecotoxicologia e 
Genotoxicologia 

ARA7021  36  2 Biologia Celular e 
Molecular e Genética 

 

 

 Na Tabela 5 está demonstrada a síntese da matriz curricular. 

Tabela 5. Síntese da matriz curricular. 

Componentes Curriculares Teórico-Prática (Horas/aula) % correspondente da carga 

horária do curso 

Créditos 

Componentes Curriculares 

Obrigatórios 

3204 66,41 178 

Componentes Curriculares Optativos 234 4,85 13 

Estágio Curricular Obrigatório 1044 21,64 58 

Trabalho de Conclusão de Curso 180 3,73 10 

Atividades Complementares 162 3,36 8 

Total 4824 100  

Carga Horária Total do Curso em Horas: 4020 
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14. CONTEÚDOS CURRICULARES 
 

EMENTAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

 

1ª FASE 

 

Saúde Pública 

 Ementa: Processo Saúde-doença. A Saúde Pública no Brasil: histórico, 

políticas públicas, implicações e intersetorialidade. Organização dos Serviços 

de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios, diretrizes e 

desenvolvimento. Níveis de Atenção em Saúde. Atenção Primária em Saúde: 

promoção, proteção e recuperação da saúde. 

 

Bibliografia Básica: 

1. MALETTA, C.H.M. Epidemiologia e saúde pública. 3. ed. Belo 

Horizonte: COOPMED, 2014. 

2. BERTOLLI FILHO, C. História da saúde pública no Brasil. 5. ed. 

São Paulo: Ática, 2011.  

3. CAMPOS, G.W.S. Tratado de Saúde Coletiva - Revista e 

Aumentada. 2 ed. São Paulo: HUCITEC, 2013. 

 

Bibliografia Complementar:  

1. DELIBERATO, P.C.P. Fisioterapia preventiva: fundamentos e 

aplicações. 1. ed. Barueri: Manole, 2002.  

2. THURLER, L.; TERRA, N. SUS: Sistema Único de Saúde: 

legislação e questões comentadas. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013.  

3. ROUQUAYROL, MARIA Z.; SILVA, M.G.C. Epidemiologia & Saúde. 

7. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2013.  

4. PAIM, J.S. Saúde Coletiva: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

MedBook, 2013.  

5. Vigilância sanitária: desvendando o enigma. Salvador: Ed. da 

UFBA, 2008.  
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Fundamentos de Fisioterapia 

Ementa: Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos da 

fisioterapia. Definição do perfil profissional do fisioterapeuta, suas áreas de 

atuação e integração nas áreas de saúde. Atuação enquanto membro de uma 

equipe multiprofissional, em todos os níveis de atenção à saúde. Graduação e 

pós-graduação em fisioterapia. 

 

Bibliografia Básica: 

1. DICIONÁRIO DE FISIOTERAPIA: GUIA DE REFERÊNCIA. 2. ed. São 

Paulo: Roca, 2007.  

2. BARROS, F.B.M. Profissão fisioterapeuta: história social, 

legislação, problemas e desafios. 1. ed. Rio de Janeiro: agbook, 2011. 

3. PRYOR, J.A.; WEBBER, B.A. Fisioterapia para problemas 

respiratórios e cardíacos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. PRENTICE, W.E. Modalidades terapêuticas para fisioterapeutas. 

4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. Livro digital – Minha biblioteca. 

2. PRENTICE, W.E. Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética. 

4. ed. São Paulo: Artmed, 2003. Livro digital – Minha biblioteca. 

3. PINHEIRO, G.B. Introdução à fisioterapia. 1. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009. Livro Digital – Minha Biblioteca.  

4. LUNDY-EKMAN, L. Neurociência: fundamentos para a 

reabilitação. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

5. BARACHO, E. Fisioterapia aplicada à obstetrícia, uroginecologia e 

aspectos de mastologia. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2007.  

 

Biossegurança  

Ementa: Introdução à Biossegurança e Bioproteção. Noções de 

segurança química e biológica em laboratório. Conduta em laboratório. 

Proteção (individual e coletiva) e prevenção de acidentes. Manuseio, 

armazenamento e descarte de agentes químicos e biológicos potencialmente 
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patogênicos. Impacto ambiental. Normas de segurança em áreas de 

manipulação de materiais contagiosos, químicos e radioativos. 

 

Bibliografia Básica: 

1. HIRATA, M.H.; MANCINI FILHO, J. Manual de 

biossegurança. Barueri: Manole, 2002. 

2. CARVALHO, P.R. Boas Práticas Químicas em Biossegurança. Rio 

de Janeiro: Interciência, 1999. 

3. JORGE, A.O.C. Microbiologia: atividades práticas. 2. ed. São Paulo: 

Santos, 2008.   

 

Bibliografia Complementar: 

1. WACHTER, ROBERT M. Compreendendo a Segurança do 

Paciente. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. Livro digital – Minha biblioteca. 

2. CARDOSO, T.A.O - Biossegurança, Estratégias de Gestão, 

Riscos, Doenças Emergentes e Reemergentes. São Paulo: Santos Editora, 

2012. Livro digital – Minha biblioteca. 

3.  NUNES, F.O. Segurança e saúde no trabalho: esquematizada. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014 Livro digital – Minha 

biblioteca. 

4. HINRICHSEN, S.L. Biossegurança e controle de infecções: risco 

sanitário hospitalar / Sylvia lemos Hinrichsen. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara koogan, 2013. Livro digital – Minha biblioteca. 

5. ÁLVARO, Z. Prática da prevenção de acidentes: ABC da 

segurança do trabalho. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2002. Livro digital – Minha 

biblioteca 

 

Biofísica 

Ementa: Biomecânica, funcionamento dos músculos, músculos como 

motores elétricos. Bioenergia, energia cinética, energia potencial, energia nos 

sistemas biológicos. Conceitos de campo elétrico e campo magnético, ondas 

eletromagnéticas, interações de campo com a matéria, biomagnetismo. 

Origens, tipos e efeitos biológicos das radiações. Utilização das radiações na 
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saúde. Ondas mecânicas, ondas sonoras. Mecânica de fluídos e biofísica da 

água. 

 

Bibliografia Básica: 

1. RODAS DURÁN, J.H. Biofísica: fundamentos e aplicações. São 

Paulo: Prentice Hall, 2003.  

2. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física. 

8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.  

3. HENEINE, I.F. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 2008. 

  

Bibliografia Complementar: 

1. GASPAROTTO, ODIVAL CEZAR. Biofísica aplicada às ciências 

biológicas. Florianópolis, SC: CED/LANTEC, 2010.  

2. OKUNO, E; CALDAS, I.L; CHOW, C. Física para Ciências 

Biológicas e Biomédicas. Harbra, 1986 

3. HAMILL, J.; KNUTZEN, K.M. Bases biomecânicas do movimento 

humano. 3. ed. São Paulo: Manole, 2012.  

4. CISNEROS, L.L. Guia de Eletroterapia - Princípios Biofísicos, 

Conceitos e Aplicações Clínicas. São Paulo: Coopmed, 2006. 

5. HALL, John E.; GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia 

médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Biologia Celular e Molecular 

Ementa: Estudo de modelos celulares, composição química da célula e 

ciclo celular. Interações da célula como unidade fundamental do ser vivo, 

mecanismo de produção e utilização de energia e processo de armazenamento 

da informação genética. 

 

Bibliografia Básica: 

 1. ALBERTS, B. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2010. 

2. JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Biologia celular e 

molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
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3. DE ROBERTIS, E. M. F.; DE ROBERTIS, E.D. P.; HIB, J. De Robertis 

bases da biologia celular e molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006 

 

Bibliografia Complementar: 

1. ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H; PILLAI, S. Imunologia celular e 

molecular. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

2. RIBEIRO, M. C. M. Genética molecular. Florianópolis: CED/LANTEC, 

2009.  

3. VOET, D.; VOET, J. G.; PRATT, C. W. Fundamentos de bioquímica: 

a vida em nível molecular. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.  

4. ROITT, I. M.; DELVES, J. Roitt Fundamentos de imunologia. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, Buenos Aires: Panamericana, 2004.  

5 CHAMPE, P.C.; HARVEY, R.A.; FERRIER, D.R. Bioquímica 

ilustrada. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

Genética 

Ementa: Fundamentos da genética molecular. O dogma central da 

biologia molecular (Replicação, transcrição e tradução). Erros Inatos do 

Metabolismo ou Mutações: sua origem e efeitos sobre o ser vivo e população. 

Os cromossomos e o material genético. Multiplicação celular e mitose, 

gametogênese e meiose. Herança mendeliana e interações gênicas. Interação 

com o meio ambiente (Fenótipo = Genótipo + Meio Ambiente). Fatores que 

influência nos padrões mendelianos. Herança citoplasmática e efeitos do 

genitor de origem. Citogenética e alterações cromossômicas numéricas e 

estruturais. Padrões de herança complexa. Genética de Populações. Tópicos 

Especiais. A base bioquímica e molecular das doenças genéticas. 

Farmacogenética e princípios de Genética Clínica. O mapa do genoma 

humano. 

 

Bibliografia Básica: 

1. GRIFFITHS, A.J.F.; WESSLER, S.R.; LEWONTIN, R.C.; CARROLL, 

S.B. Introdução à genética. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabra Koogan, 2009.  
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2. PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

3. THOMPSON, M. W.; THOMPSON, J. S.; NUSSBAUM, R. L.; 

MCINNES, R. R; WILLARD, H. F. Genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008 

 

Bibliografia Complementar: 

1. KORF, B.R. Genética humana e genômica. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008.  

2. ZATZ, M. Genética: escolhas que nossos avós não faziam. São 

Paulo: Globo, 2011.  

3. LEWIN, B. Genes IX. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

4. RIBEIRO, M. C. M. Genética molecular. Florianópolis: CED/LANTEC, 

2009.  

5. WATSON, J. D.; BELL, T. A. B.; S. P.; GANN, A.; LEVINE, M.; 

LOSICK, R. Biologia Molecular do Gene. 5 ed. Artmed: Porto Alegre, 2006. 

Livro digital – Minha Biblioteca.  

 

Anatomia I 

Ementa: Estudo da anatomia: conceitos, histórico, métodos de estudo, 

planos e eixos de construção do corpo humano. Estudo de identificação 

teórico-prática dos órgãos que constituem os sistemas orgânicos 

macroscópicos: ósseo, articular e muscular. Relação das estruturas 

anatômicas, sua localização e a prática profissional do fisioterapeuta. 

 

Bibliografia Básica: 

1. DANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia humana básica. São 

Paulo: Atheneu, 2000.  

3. NETTER, F.H. Atlas de Anatomia Humana. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 

3. SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana [de] Sobotta. 22 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 2v. 

 

 

http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536312286?q=watson+
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536312286?q=watson+
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Bibliografia Complementar: 

1. TORTORA, G.J.; NIELSEN, M.T. Princípios de Anatomia Humana. 

12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. Livro digital – Minha 

Biblioteca. 

2. DANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia humana sistêmica e 

segmentar: para o estudante de medicina. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2000. 

3. KAPANDJI, AI. Anatomia Funcional. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011.  

4. MARTINI, F.H.; TIMMONS, M.J.; TALLITSCH, R.B. Anatomia 

humana.  6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. Livro digital – Minha biblioteca 

5. MOORE, K.L.; DALLEY, A.F.; AGUR, A.M.R. Anatomia orientada 

para a clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Koogan, 2014. Livro digital – Minha 

biblioteca. 

 

2ª Fase 

 

Epidemiologia 

Ementa: Bases conceituais, história e usos da epidemiologia. 

Epidemiologia Descritiva. Distribuição das doenças relativa à pessoa, lugar e 

tempo. Medidas de ocorrência de doenças. Medidas de morbidade e 

mortalidade. Indicadores de Saúde e Sistemas de Informação em Saúde. 

Vigilância em Saúde. Delineamento da pesquisa epidemiológica. 

 

Bibliografia Básica: 

1. PEREIRA, M.G. Epidemiologia: teoria e pratica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1995.  

2. ROUQUAYROL, M.Z.; SILVA, M.G.C. Epidemiologia & saúde. 7. ed. 

Rio de Janeiro: MedBook, 2013.  

3. MALETTA, C.H.M. Epidemiologia e saúde pública. 3. ed. Belo 

Horizonte: COOPMED, 2014. 
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Bibliografia Complementar: 

1. FLETCHER, R.H; FLETCHER, S.W.; FLETCHER, G.S. 

Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2014.  

2. ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUAYROL, M.Z. Introdução à 

epidemiologia. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

3. BERTOLLI FILHO, C. História da saúde pública no Brasil. 5. ed. 

São Paulo: Ática, 2008.  

4. FORTES, P.A.C. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e 

legais, autonomia e direitos do paciente, estudo de casos. São Paulo: 

EPU, 1998. 

5. ALMEIDA FILHO, N.; BARRETO, M. Epidemiologia & Saúde. 

Fundamentos, Métodos e Aplicações. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. Livro digital – Minha Biblioteca. 

 

Fisioterapia Preventiva  

Ementa: Planejamento de ações preventivas e de promoção da saúde 

em diferentes populações: saúde da mulher, saúde da criança, saúde do 

adolescente, saúde do adulto, saúde do idoso, saúde do trabalhador e saúde 

de pessoas com necessidades especiais. Prevenção de acidentes. Inserção da 

fisioterapia nesse contexto. 

 

Bibliografia Básica: 

1. DELIBERATO, P.C.P. Fisioterapia Preventiva, fundamentos e 

aplicações. 1. ed. Barueri: Manole, 2002. 

2. MARQUES, A.A. Tratado de fisioterapia em saúde da mulher. 

São Paulo: Roca, 2011. 

3. REBELATTO, J.R.; MORELLI, J.G.S. Fisioterapia geriátrica: a 

prática da assistência ao idoso. 2. ed. Barueri: Manole, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. PELICIONI, M.C.F.; MIALHE, F.L. Educação e promoção da saúde: 

teoria e prática. 1. ed. São Paulo: Santos, 2012.  
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2. BARROS, F.B.M. Profissão fisioterapeuta: história social, 

legislação, problemas e desafios. 1. ed. Rio de Janeiro: agbook, 2011. 

3. TAYLOR, R.B.; PAULMAN, P.M.; PAULMAN, A.A.; HARRISON, J.D. 

Taylor. Manual de Saúde da Família. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2009 – Livro Digital – Minha biblioteca. 

4.  BERNARDI, D.F. Fisioterapia Preventiva em Foco. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2010 – Livro Digital – Minha biblioteca. 

5. BARBOSA, L.G. Fisioterapia Preventiva nos Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho - DORTS: a Fisioterapia do 

Trabalho Aplicada. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009 – Livro 

Digital – Minha biblioteca. 

 

Bioquímica Básica 

Ementa: Metabolismo celular, aspectos bioquímicos necessários á 

compreensão do funcionamento normal dos diferentes tecidos, órgãos e 

sistemas correlacionados com aspectos clínicos. Biomoléculas. Bases 

biomoleculares, bioenergéticas e metabólicas do funcionamento orgânico. 

Princípios de regulação do metabolismo. Cinética enzimática, organização 

bioquímica da célula e processos de transporte. Química e metabolismo dos 

carboidratos, lipídeos, aminoácidos, nucleotídeos e das proteínas. 

 

Bibliografia Básica: 

1. LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de 

Bioquímica de Lehninger. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.  

2. MURRAY, ROBERT K; HARPER, HAROLD A.; GRANNER, DARYL 

K.; RODWELL, V.W.H. Bioquímica ilustrada. 27. ed. Rio de Janeiro: McGraw 

Hill, 2007.  

3. VOET, D.; VOET, J.G.; PRATT, C.W. Fundamentos de bioquímica: 

a vida em nível molecular. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. LEHNINGER, ALBERT L. Bioquímica. São Paulo: E. Blucher, 1976-

1977.  
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2. CHAMPE, P.C.; HARVEY, R.A; FERRIER, D.R. Bioquímica 

ilustrada. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

3. DEVLIN, T.M. Manual de Bioquímica com correlações clinicas. 6. 

ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2007.  

4. SMITH, COLLEEN M.; MARKS, A.D.; LIEBERMAN, M. Bioquímica 

médica básica de Marks: uma abordagem clínica. 2. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2007.  

5. BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L.; STRYER, L. Bioquímica. 6. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

 

Histologia e Embriologia 

Ementa: Introdução a Histologia e Embriologia. Histologia dos tecidos: 

tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Histologia dos sistemas: 

Sistemas circulatório, linfático, digestivo, respiratório, urinário e tegumentar. 

Desenvolvimento do embrião, do feto, dos anexos embrionários e da placenta.  

 

Bibliografia Básica: 

1. MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia Básica. 7 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2008.  

2. JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO, J. Histologia Básica [texto, 

atlas]. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

3. WOEHL, V.M.; WOEHL, O.M. Histologia. 2 ed. Florianópolis: 

CED/LANTEC, 2010.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. NAZARE, E.M.; MULLER, Y.M.R. Embriologia Humana. 

Florianópolis: CED/LANTEC, 2011.  

2. KÜHNEL, W. Histologia [texto e atas]. 12 ed. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 

3. ROBBINS, S. L.; COTRAN, R. S.; KUMAR, V. Patologia de Robbins 

& Cotran: bases patológicas das doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2010. 

4. GARCIA, S. M.; FERNÁNDEZ, C.G. Embriologia.  3 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2012. Livro digital – Minha Biblioteca. 
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5. EYNARD, A. R.; VALENTICH, M. A.; ROVASIO, R. A. Histologia e 

Embriologia Humanas: Bases Celulares e Moleculares. 4 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2010. Livro digital – Minha Biblioteca. 

 

Anatomia II 

Ementa: Estudo de identificação teórico-prática dos órgãos que 

constituem os sistemas orgânicos macroscópicos: cardiovascular, respiratório, 

digestório, endócrino, genital, urinário e tegumentar. Relação das estruturas 

anatômicas, sua localização e a prática profissional do fisioterapeuta. 

 

Bibliografia Básica: 

1. DANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia humana sistêmica e 

segmentar: para o estudante de medicina. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2000. 

2. SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 2v. 22 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. 

3. BLANDINE, CALAIS-GERMAIN. O períneo feminino e o parto: 

elementos de anatomia e exercícios práticos. 1 ed. São Paulo: Manole, 

2005.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. DANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia humana básica. São 

Paulo: Atheneu, 2000. 

2. MOORE, K.L.; DALLEY, A.F.; AGUR, A.M.R. Anatomia orientada 

para a clínica. 7. ed. - Rio de Janeiro: Koogan, 2014. Livro digital – Minha 

biblioteca. 

3. NETTER, F.H. Atlas de Anatomia Humana. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011 

4. TORTORA, G.J.; NIELSEN, M.T. Princípios de Anatomia Humana. 

12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. Livro digital – Minha 

Biblioteca. 

5. TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de Anatomia e 

Fisiologia. 12 ed.   Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. Livro digital – 

Minha Biblioteca. 

 

http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536324791?q=+embriologia
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536324791?q=+embriologia
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2049-6?q=tortora
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2049-6?q=tortora
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Neurofisiologia 

Ementa: Estrutura e função do sistema nervoso, somático e autonômico. 

Componentes celulares, organização anatomomorfofuncional do Sistema 

Nervoso, sinalização celular, potenciais de membrana de repouso e ação, 

transmissão sináptica, neurotransmissores. Contração muscular, controle do 

movimento espinhal e controle superior do movimento.  

 

Bibliografia Básica: 

1. BEAR, M.F.; CONNORS, B.W.; PARADISO, M.A. Neurociências: 

desvendando o sistema nervoso. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

2. AIRES, M.M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012. 

3. LUNDY-EKMAN, L. Neurociência: fundamentos para a 

reabilitação. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. BRANDÃO, M.L. Psicofisiologia: as bases fisiológicas do 

comportamento. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2012.  

2. LENT, R. Cem bilhoes de neurônios: conceitos fundamentais de 

neurociência. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.  

3. COHEN, H.S. Neurociência para fisioterapeutas incluindo 

correlações clínicas. 2. ed. Barueri: Manole, 2001. 

4. COSTANZO, L.S. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012.  

5. COSENZA, R.M. Fundamentos de neuroanatomia. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

 

3ª Fase 

 

Patologia 

Ementa: Edema. Hemorragias. Neoplasia. Líquido cefalorraquidiano. 

Líquidos cavitários. Líquido sinovial. Outros líquidos biológicos. Doenças 

infecciosas e parasitárias. Inflamação. Cicatrização e Reparo Tecidual. 
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Doenças dos sistemas musculo-cardiovascular, respiratório e endócrino. 

Exames clínicos como diagnóstico.  

 

Bibliografia Básica: 

1. FRANCO, M. Patologia: processos gerais. 5. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2010.  

2. ROBBINS, S. L.; COTRAN, R. S.; KUMAR, V. Patologia de Robbins 

& Cotran: bases patológicas das doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2010.  

3.CAMARGO, J. L. V.; OLIVEIRA, D. E. Patologia geral: abordagem 

multidisciplinar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. BOGLIOLO, L.; BRASILEIRO FILHO, G. Patologia de Bogliolo. 8. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

2. FARIA, J. L.; ALTEMANI, A. M. Patologia geral: fundamentos das 

doenças, com aplicações clinicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 

2008.  

3. ROBBINS, S. L.; COTRAN, R.S.; MITCHELL, R.N. Fundamentos de 

patologia de Robbins & Cotran. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006.  

4. JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto, 

atlas. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

5. SOBOTTA, J.; PUTZ, R.; PABST, R. Atlas de anatomia humana [de] 

Sobotta. 22 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 2v. 

 

Fisiologia Humana 

Ementa: Fisiologia dos sistemas cardiovascular, renal, respiratório, 

digestório, endócrino e reprodutor. Estabelecer relações e/ou integração entre 

os sistemas fisiológicos. 

 

Bibliografia Básica: 

1. HALL, J.E.; GUYTON, A.C. Tratado de fisiologia medica. 12. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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2. AIRES, M.M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012. 

3. BERNE, R.M.; LEVY, M.N.; STANTON, B.A.; KOEPPEN, 

B.M. Fisiologia [de] Berne & Levy. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. COSTANZO, L. S. Fisiologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2004. 

2. GUYTON, A.C. Neurociência básica: anatomia e fisiologia. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.   

3. LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de 

neurociência. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 

4. WEST, J.B. Fisiologia respiratória: princípios básicos. 9. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2013. 

5. BAYNES, J.; DOMINICZAK, M.H. Bioquímica médica. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

Imunologia 

Ementa: Estudo dos mecanismos de defesa gerais e específicos do 

hospedeiro nas inter-relações com o parasito. Células responsáveis pela 

resposta imune inata e adaptativa. Funções do sistema imune. 

 

Bibliografia Básica: 

1. ABBAS, A.K.; ANDREW H. L; JORDAN S. P. Imunologia Celular e 

Molecular. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

2. ABBAS, A.K; ANDREW, H. L. Imunologia Básica: Funções e 

Distúrbios do Sistema Imunológico. 3ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

3. CALICH, V.; VAZ, C. Imunologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 

2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. COICO, R.; SUNSHINE, G. Imunologia. 6 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 
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2. BARARDI, C.R.M.; CAROBREZ, S.G.; PINTO, A.R. Imunologia. 1 ed. 

Florianópolis. UFSC/CCB, 2010. 

3. ROITT, I.M; DELVES, P.J. Roitt Fundamentos de Imunologia. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

4. ALBERTS, Bruce. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2010. 

5. JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 8. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  

 

Cinesiologia I 

Ementa: Introdução à Cinesiologia. As bases biomecânicas do 

movimento humano: cinemática e cinética. A relação entre as propriedades 

fisiológicas e cinesiológicas do sistema musculoesquelético para o movimento 

humano. Estudo do movimento humano: a postura, a marcha, a corrida e o 

salto. 

 

Bibliografia Básica: 

1. KAPANDJI, I. A. Anatomia funcional. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

2. NEUMANN, D.A. Cinesiologia do aparelho 

musculoesquelético: fundamentos para reabilitação. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 

3.  LEHMKUHL, LD; SMITH, LK. Cinesiologia clínica de 

Brunnstrom. São Paulo: Editora Manole, 1997. 

 

Bibliografia Complementar:  

1. HAMILL, J; KNUTZEN, K, M. Bases biomecânicas do movimento 

humano. São Paulo: Editora Manole, 2012. 

2. ANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia humana sistêmica e 

segmentar. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 

3. KENDALL, F.P. Músculos: provas e funções. 2. ed. Barueri: Manole, 

2007. 
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4. MCARDLE, W.D.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. Fisiologia do exercício: 

nutrição, energia e desempenho humano. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. 

5. SACCO, I.C.N.; TANAKA, C. Fisioterapia - Teoria e Prática Clínica - 

Cinesiologia e Biomecânica dos Complexos Articulares. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

 

Psicologia 

Ementa: A constituição da psicologia como campo científico. Relações 

indivíduo-sociedade. A fundamentação das questões relativas ao 

desenvolvimento psicológico do ser humano. Aspectos emocionais e manejo 

de situação com pacientes. Relação terapeuta-paciente. Ambiente de Trabalho. 

 

Bibliografia Básica: 

1. MARINHO, A. P; FIORELLI, J.O. Psicologia na fisioterapia. São 

Paulo: Atheneu, 2005.  

2. BRANDÃO, M.L. Psicofisiologia: as bases fisiológicas do 

comportamento. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2012.  

3. ANGELONI, M.T. Organizações do conhecimento: infra-estrutura, 

pessoas e tecnologias. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. PINKER, S. Como a mente funciona. 2. ed. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2008.  

2. PORTNOI, A.G. A Psicologia da Dor. 1. ed. São Paulo: Guanabara 

Koogan, 2014. Livro Digital - Minha Biblioteca. 

3. MALLOY-DINIZ, L.F.; FUENTES, D.; CONSENZA, R.M. 

Neuropsicologia do envelhecimento: uma abordagem multidimensional. 

Porto Alegre: Artemed 2013. Livro Digital - Minha Biblioteca. 

4. COURA, D.S; MONTIJO, K.M.S. Psicologia aplicada ao cuidador e 

ao idoso. 1. ed.  São Paulo: Érica, 2014. Livro Digital - Minha Biblioteca. 

5. CAIXETA, L.; TEIXEIRA, Antonio Lucio. Neuropsicologia geriátrica: 

neuropsiquiatria cognitiva em idosos. Porto Alegre: Artmed, 2014. Livro 

Digital - Minha Biblioteca. 
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Bioética 

Ementa: Estudo das inter-relações existentes entre a Ética, a Moral e o 

Direito. Caracterização da Bioética como uma Ética Inserida na Prática. 

Comparação entre os diferentes modelos explicativos utilizados na Bioética. 

Reflexão sobre os aspectos éticos envolvidos nas questões relativas a 

privacidade e confidencialidade, problemas de início e final de vida, alocação 

de recursos escassos, respeito à pessoa e tomada de decisão e pesquisa. 

 

Bibliografia Básica: 

1. BEAUCHAMP, TOM L.; CHILDRESS, JAMES F. Princípios de Ética 

Biomédica. São Paulo: Edições Loyola, 2002.  

2. FRIAS, LINCOLN. A ética do uso e da seleção de 

embriões. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2012 

3. CLOTET, JOAQUIM. Bioética: uma aproximação. 2. ed. Porto 

Alegre: EDIPUCRS, 2006.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. BELLINO, FRANCESCO. Fundamentos da bioética: aspectos 

antropológicos, ontológicos e morais. Bauru: EDUSC, 1997. 

2. DURAND, GUY. A bioética: natureza, princípios, objetivos. 2.ed. 

São Paulo: Paulus, 2008. 

3. MARCONDES, DANILO. Textos básicos de ética: de Platão a 

Foucault. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.  

4. HECK, José N. Bioética: autopreservação, enigmas e 

responsabilidade. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2011.  

5. FORTES, P. A. C. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e 

legais, autonomia e direitos do paciente, estudo de casos. São Paulo: 

EPU, 1998.  

 

4ª Fase 

 

Bases, Métodos e Técnicas de Avaliação 

Ementa: Avaliação do movimento humano normal: avaliação funcional, 

envolvendo técnicas de avaliação de amplitude de movimento, movimento 
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articular, força muscular, contratura, flexibilidade e circunferência. Noções de 

anatomia palpatória. 

 

Bibliografia Básica: 

1. MAGEE, D.J. Avaliação musculoesquelética. 5. ed. Barueri: 

Manole, 2010. 

2. KENDALL, F.P. Músculos: provas e funções. 2. ed. Barueri: Manole, 

2007. 

3. MARQUES, A.P. Manual de goniometria. 3. ed. Barueri: Manole, 

2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. SANTOS, A. Diagnóstico clínico postural: um guia prático. 5. ed. 

São Paulo: Summus, 2001. 

2. O'SULLIVAN, S.B.; SCHMITZ, T.J. Fisioterapia: avaliação e 

tratamento. 5. ed. Barueri: Manole, 2010. 

3. MOREIRA, D.; RAIMUNDO, A.K.S. Guia prático de testes especiais 

e funcionais do aparelho locomotor. Brasília: Thesaurus, 2013. 

4. HEBERT, S. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. 4. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2009. 

5. CAEL, C. Anatomia Palpatória e Funcional. Barueri: Manole, 2013.  

 

Cinesiologia II 

Ementa: Aprofundamento da Cinesiologia articular e muscular dos 

apêndices e membros. Cinesiologia articular e muscular dos complexos 

articulares dos membros superiores e inferiores. O papel do sistema 

musculoesquelético na marcha. 

 

Bibliografia Básica: 

1. KAPANDJI, I. A. Anatomia funcional. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

2. NEUMANN, DA. Cinesiologia do aparelho musculoesquelético: 

fundamentos para reabilitação. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2010. 
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3. KAPANDJI, I. A. Fisiologia articular: esquemas comentados de 

mecânica humana. 6. ed. São Paulo: Ed. Medica Panamericana, Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. LEHMKUHL, LD; SMITH, LK. Cinesiologia clínica de Brunnstrom. 

Barueri: Manole, 1997. 

2. HAMILL, J.; KNUTZEN, K.M. Bases biomecânicas do movimento 

humano. 3. ed. Barueri: Manole, 2012. 

3. NETTER, Frank Henry. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011. 

4. SACCO, I.C.N.; TANAKA, C. Fisioterapia - Teoria e Prática Clínica - 

Cinesiologia e Biomecânica dos Complexos Articulares. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

5. KENDALL, F.P. Músculos: provas e funções. 2. ed. Barueri: Manole, 

2007. 

 

Desenvolvimento Humano 

Ementa: Teorias, concepções e aspectos do desenvolvimento humano 

direcionados ao ciclo de vida. Estudo do desenvolvimento psicomotor típico ao 

longo da infância: processos motores, sensoriais, cognitivos, afetivos, 

linguísticos e sociais. Desenvolvimento atípico e a prática fisioterapêutica. 

 

Bibliografia Básica 

1. MOURA RIBEIRO, M.V.L.; GONÇALVES, V.M.G.G. Neurologia do 

desenvolvimento da criança. 2 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.  

2. FONSECA, V. Manual de observação psicomotora: significação 

psiconeurológica dos fatores psicomotores. Rio de Janeiro: Wak, 2012. 

3. PAPALIA, D. E; FELDMAN, R.D. Desenvolvimento humano. 12. ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2013. 

 

Bibliografia Complementar:  

1. BOYD, D.; BEE, H. A criança em crescimento. Porto Alegre: Artmed, 

2011. 



81 

 

2. BEE, H. B.; BOYD, D. B. A criança em desenvolvimento. Porto 

Alegre: Artmed, 2011. I 

3. DESSEN, M.A.; COSTA JÚNIOR, A.L. A Ciência do 

desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artmed, 2008. Livro Digital – Minha 

biblioteca. 

4. PAPALIA, D.E.; OLDS, S.W.; FELDMAN, R.D. O Mundo da Criança: 

da infância à adolescência. 11. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2010. Livro Digital – 

Minha biblioteca. 

5. GALLAHUE, D.L.; OZMUN, J.C.; GOODWAY, J.D. Compreendendo 

o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 7. ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2013. 

 

Farmacologia 

Ementa: Introdução à Farmacologia. Conceitos básicos de 

Farmacocinética e Farmacodinâmica. Antiinflamatórios Não-esteróides e 

Esteroidais. Farmacologia da dor. Fármacos que atuam no Sistema 

Cardiovascular, Digestivo, Renal, Pulmonar, Sistema Nervoso Autônomo 

(SNA). Farmacologia do Diabetes e das Dislipidemias. Antidepressivos, 

ansiolíticos, anticonvulsivantes e antipsicóticos. Farmacologia dos 

Quimioterápicos e das Doenças Neurodegenerativas. 

 

Bibliografia Básica: 

1. GOODMAN, L.S.; GILMAN, A.G.; BRUNTON, L.L. As bases 

farmacológicas da terapêutica. 11. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010. 

2. RANG, H.P.; DALE, M.M. Farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2007, 2008. 

3. KATZUNG, B.G. Farmacologia: básica e clínica. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. BERTRAM, R.J; KATZUNG, G. Farmacologia Básica & Clinica. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

2. LEMOS, T.; LIMA, T.C.M. Farmacologia para Biologia. 1. ed. 

Florianópolis: Biologia/EaD/UFSC, 2009. 
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3. PANUS, P.C. et al. Farmacologia para fisioterapeutas. Porto Alegre: 

AMGH, 2012.  

4. CLARK, M.A.; FINKEL, R.; REY, J.A., WHALEN, K. Farmacologia 

ilustrada. 1 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. Livro digital – Minha biblioteca.  

5. KATZUNG, B.G. Farmacologia: básica e clínica. 10. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 

 

Legislação Profissional e Administração 

Ementa: Aspectos éticos, morais e legais da profissão e da legislação 

profissional. Responsabilidade civil e penal do fisioterapeuta frente à imperícia, 

imprudência e negligência. Relação do fisioterapeuta com o paciente e as 

instituições de saúde. Conselhos Federal e Regionais de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional. Administração aplicada à fisioterapia: princípios e instrumentos 

básicos. Técnicas específicas de planejamento, organização e administração 

de serviços. Montagem do serviço: aspecto físico, equipamentos, 

biossegurança, espaço terapêutico e suas considerações técnicas. 

 

Bibliografia Básica: 

1. BARROS, F.B.M. Profissão fisioterapeuta: história social, legislação, 

problemas e desafios. 1ed. Rio de Janeiro: agbook, 2011. 

2. MORAES, A.M.P. Introdução à administração. 3. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2004.  

3. VERONESI JUNIOR, J.R. Perícia judicial para fisioterapeutas: 

perícia técnica cinesiológica - funcional; assistência técnica judicial; 

modelos e legislações. 2. ed. São Paulo: Andreoli, 2013.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. MAXIMIANO, A.C.A. Introdução à administração. 7. ed. rev. e ampl. 

São Paulo: Atlas, 2007.  

2. KWASNICKA, E.L. Introdução a administração. 6. ed. rev. e ampl. 

São Paulo: Atlas, 2004.  

3. THURLER, L.; TERRA, N. SUS: Sistema Único de Saúde: 

legislação e questões comentadas. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013.  
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4. Pinheiro, G.B. Introdução à fisioterapia. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2009. Livro Digital - Minha biblioteca.  

5. SILVA, A.T. Administração básica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

Livro Digital - Minha biblioteca. 

 

Metodologia da Pesquisa 

Ementa: Características do conhecimento científico. Tipos de 

conhecimento. Método científico. Teoria. Conceito e Constructo. Pergunta 

científica. Definição do problema. Hipóteses. Variáveis. Tipos de delineamento 

de pesquisa (tipos de estudo). Validade e Reprodutibilidade. Busca em bancos 

de dados. Elaboração do projeto de pesquisa. Plataforma Brasil. Normas da 

ABNT. 

 

Bibliografia Básica: 

1. HULLEY, Stephen B. et al. Delineando a pesquisa clínica. 4. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2013. 

2. CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A.; DA SILVA, R. Metodologia científica. 

6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

3. SANTOS, J.A. Metodologia científica. 2. ed.  São Paulo: Cengage 

Learning, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. MICHALISZYN, M.A.; TOMASINI, R. Pesquisa: orientações e 

normas para elaboraração de projetos, monografias e artigos 

científicos. 6. ed. Rio de Janeiro: Elaine Mayworm Lopes, 2005. 

2. RAMPAZZO, L. Metodologia científica: para alunos os cursos de 

graduação e pós-graduação. 7. ed. São Paulo: Edições Loyola. 2013. 

3. AZEVEDO, C.B. Metodologia científica ao alcance de todos. 3. ed. 

Barueri: Manole, 2013. 

4. FIGUEIREDO, N.M.A. Método e metodologia na pesquisa 

científica. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis Editora, 2008. 

5. LAKATOS, E.M; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia 

científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
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5ª Fase 

 

Cinesioterapia 

Ementa: Noções de mecanoterapia. Definição, classificação, princípios e 

técnicas de aplicação, com respectivos efeitos fisiológicos e terapêuticos dos 

exercícios passivo, ativo livre, ativo assistido, alongamentos, propriocepção e 

fortalecimento. 

 

Bibliografia Básica:  

1. KISNER, C. COLBY, L.A. Exercícios terapêuticos: fundamentos e 

técnicas. 5. ed. Barueri: Manole, 2009. 

2. GAINO, M.R.C.; MOREIRA, R.T. Manual prático de cinesioterapia: 

terapia pelo movimento. São Paulo: Roca, 2010. 

3. SILVA, R.D.; CAMPOS, V.C. Cinesioterapia: fundamentos teóricos 

para prática. Belo Horizonte: COOPMED, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. NEUMMAN, D.A. Cinesiologia do aparelho músculo-esquelético. 

2d. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

2. KENDALL, H.O. Músculos Provas e Funções. Barueri: Manole, 

2007. 

3. KENNEY, L; WILMORE, JH; COSTILL, DL. Fisiologia do Esporte e do 

Exercício. 5. ed. Barueri: Manole, 2013. 

4. KAPANDJI, I. A. Fisiologia articular: esquemas comentados de 

mecânica humana. São Paulo: Ed. Medica Panamericana. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

5. POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. Fisiologia do exercício: teoria e 

aplicação ao condicionamento físico e ao desempenho. 6. ed. Barueri: 

Manole, 2009. 

 

Recursos Terapêuticos Manuais e Fisioterapia Aquática 

Ementa: Estudo dos princípios fisiológicos e biofísicos dos recursos 

terapêuticos manuais: massoterapia, mobilizações, trações, manipulações 
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articulares e outras modalidades de terapia manual. Fisioterapia aquática: 

métodos de aplicação, indicações e contraindicações. 

 

Bibliografia Básica: 

1. SILVA, J.B. Fisioterapia Aquática Funcional. São Paulo: Artes 

Médicas, 2011. 

2. MOISÉS C., PARREIRA, P, BARATELLA, T. V. Fisioterapia 

aquática. Manole, 2010. 

3. CAEL, C. Anatomia Palpatória e Funcional. Manole, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. MONSTERLEET, G. Drenagem linfática: guia completo de técnica 

e fisiologia. Manole, 2010. 

2. LEDUC, A.; LEDUC, O. Drenagem linfática manual: teoria e 

prática. 3ª ed. São Paulo: Manole, 2007. 

4. SACCO, I.C.N.; TANAKA, C. Fisioterapia - Teoria e Prática Clínica - 

Cinesiologia e Biomecânica dos Complexos Articulares. 1ª Ed. Guanabara 

Koogan, 2008. 

5. COHEN, M.; PARREIRA, P., BARATELLA, T.V. Fisioterapia 

aquática. Manole, 2010. 

6. KASE, K.; LEMOS, T.V.K.; DIAS, E.M. Kinesio Taping: Introdução 

ao método e Aplicações Musculares. 1ª Ed. Andreoli, 2013. 

 

Fototermoeletroterapia 

Ementa: Efeitos físicos, fisiológicos e terapêuticos, métodos de 

aplicação, indicações e contraindicações dos recursos 

eletrotermofototerapêuticos. 

 

Bibliografia Básica: 

1. ROBINSON, A.J; SNYDER-MAKLER, L. Eletrofisiologia clínica: 

eletroterapia e teste eletrofisiológico. 3ª Ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2010. 

2. PRENTICE, W.E. Modalidades terapêuticas para fisioterapeutas. 

4ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
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3. NELSON, R.M.; HAYES, K.W.; CURRIER, D.C. Eletroterapia clínica. 

3ª Ed. São Paulo: Manole, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. PRENTICE, W.E. Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética. 

4ª Ed. São Paulo: Artmed, 2003. Livro digital – Minha biblioteca. 

2. PINTO, M.V.M. Fototerapia Aspectos Clínicos da Reabilitação. 1ª Ed. 

Editora Andreoli, 2011. 

3. WATSON, T. Eletroterapia Prática - Baseada em Evidência. 

Saraiva, 2009. 

4. CISNEROS, L.L. Guia de Eletroterapia - Princípios Biofísicos, 

Conceitos e Aplicações Clínicas. 1ª Ed. Saraiva, 2006. 

5. REIS, L.A. Q&R - Questões & Respostas | Fisioterapia. 2ª Ed. 

Guanabara Koogan, 2014. Livro digital – Minha biblioteca. 

 

Prótese e Órtese 

Ementa: Estudo dos fundamentos da utilização das próteses e órteses e 

suas indicações, tratamento global pré e pós protetização e ortetização. 

Aspectos gerais das principais órteses e próteses, suas indicações, confecção 

e materiais empregados, nas diversas áreas de conhecimento da fisioterapia. 

 

Bibliografia Básica: 

1. CARVALHO, J.A. Órteses: um recurso terapêutico complementar. 

2ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2013. 

2. PERRIN, D.H. Bandagens Funcionais e Órteses Esportivas. Porto 

Alegre: Artmed (Grupo A), 2014. 

3. FONSECA, M.C.R.; MARCOLINO, A.M.; BARBOSA, R.I.; ELUI, 

V.M.C. Órteses e Próteses: Indicação e Tratamento. Rio de Janeiro: Águia 

Dourada, 2015. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. O'SULLIVAN, S.B.; SCHMITZ, T.J. Fisioterapia: avaliação e 

tratamento. 5ª Ed. Barueri: Manole, 2010. 
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2. RADOMSKI, M.V. Terapia Ocupacional para Disfunções Físicas. 

São Paulo: Santos, 6ª Ed., 2013 – Minha Biblioteca. 

3. LIANZA, S. Medicina de reabilitação. 4ª Ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

4. KAPANDJI, I.A. Fisiologia Articular: Esquemas comentados de 

mecânica humana. 6ª Ed., Editora Médica Panamericana, 2005. 

5. CURY, V.C.R.; BRANDÃO, M.B. Reabilitação em paralisia cerebral. 

Rio de Janeiro: MedBook, 2011. 

 

Imagenologia Aplicada a Fisioterapia 

Ementa: Apresentação dos exames de imagem e indicações 

relacionadas a doenças frequentes da prática fisioterapêutica: abordagem de 

imagens musculoesqueléticas, cardiorrespiratórias e neurológicas. 

 

Bibliografia Básica: 

1. GREENSPAN, A. Radiologia ortopédica: uma abordagem pratica. 

4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

2. PRYOR, J.A.; WEBBER, B.A. Fisioterapia para problemas 

respiratórios e cardíacos. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

3. PAUL, L.W; JUHL, J.H.; CRUMMY, A.B; KUHLMAN, J.E. 

Interpretação radiológica. 7. ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. SWAIN, J; BUSH, K.W. Diagnostic imaging for pysical therapists. 

São Paulo: Premier, Cia dos Livros, 2011 [DVD]. 

2. SKARE, THELMA LAROCCA. Reumatologia: princípios e prática. 

2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

3. LEITE, C.C.; LUCATO, L.T., AMARO JÚNIOR, E.; CERRI, G.G. 

Neurorradiologia: diagnóstico por imagem das alterações encefálicas. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Livro Digital - Minha biblioteca. 

4. FUNARI, M.B.G.; CERRI, G.G. Diagnóstico por imagem das 

doenças torácicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. Livro Digital - 

Minha biblioteca. 
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5. HEBERT, S. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. Porto 

Alegre: Artmed, 2009.  

 

Fisiologia do Exercício 

Ementa: Introdução à fisiologia do exercício. As respostas moleculares e 

fisiológicas ao exercício agudo e ao treinamento físico: os mecanismos da 

excitação-contração e excitação-transcrição. O papel dos metabolismos 

energéticos aeróbio-anaeróbio para a realização do exercício físico. Exercício, 

estresse térmico e termoregulação. Aplicação do exercício físico para 

populações especiais. 

 

Bibliografia Básica: 

1. HALL, J.; GUYTON, A. Tratado de Fisiologia Médica, 12ª ed., Rio de 

Janeiro, Elsevier, 2011. 

2. MAUGHAN, R.J,; GLEESON, M.; GREENHAFF, P.L. Bioquímica do 

exercício e treinamento. São Paulo: Manole, 2000. 

3. MCARDLE, W.,D.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. Fisiologia do 

exercício: nutrição, energia e desempenho humano. 7ª Ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. AIRES, M.M. Fisiologia. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012 – Minha biblioteca 

2. PITHON-CURI, T.C. Fisiologia do exercício. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013. Livro Digital - Minha Biblioteca. 

3. CONSTANZO, L. Fisiologia. 6ª Ed., Guanabara Koogan, 2015 – 

Minha Biblioteca. 

4. FARIA, M.S. Fisiologia humana. Florianópolis: UFSC, CED, 

LANTEC, 2009. 

5. KENNEY, W.L.; COSTILL, D.L.; WILMORE, J.H. Fisiologia do 

esporte e do exercício. 5ª Ed. São Paulo: Manole, 2013. 
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6ª Fase 

 

Fisioterapia em Pediatria I 

Ementa: Introdução à Fisioterapia Pediátrica: a atenção nos diferentes 

níveis de complexidade do cuidado. Puericultura, crescimento e 

desenvolvimento infantil. Avaliação fisioterapêutica em pediatria. Estudo das 

principais doenças musculoesqueléticas pediátricas, suas deficiências, 

limitações e restrições sociais. Ensino de métodos, técnicas e recursos de 

avaliação, orientação familiar e tratamento fisioterapêutico em pediatria. 

Noções sobre a Fisioterapia nas principais doenças cardiorrespiratórias 

pediátricas. 

 

Bibliografia Básica: 

1. TECKLIN, J.S. Fisioterapia pediátrica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2002.  

2. STAHELI, L.T. Ortopedia pediátrica na prática. 2. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 

3. SARMENTO, G.J.V. (Org.). Fisioterapia respiratória em pediatria e 

neonatologia. 2. ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 2011.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. BOYD, D.; BEE, H. A criança em crescimento. Porto Alegre: Artmed, 

2011.  

2. BRITTO, R.R.; BRANT, T.C.S.; PARREIRA, V.F. Recursos manuais 

e instrumentais em fisioterapia respiratória. 2. ed. rev. Barueri: Manole, 

2014.  

3. LEVITT, S. Tratamento da paralisia cerebral e do atraso motor. 5. 

ed. Barueri: Manole, 2014. 

4. LERMONTOV, T. A psicomotricidade na equoterapia. Aparecida: 

Idéias & Letras, 2004. 

5. FONSECA, L.F.; LIMA, C.L.F.A. (Org.). Paralisia cerebral: 

neurologia ortopedia reabilitação. 2. ed. Rio de Janeiro: Medbros. 
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Fisioterapia em Neurologia I 

Ementa: Teorias do controle motor. Avaliação neurológica. Síndromes 

motoras (síndrome do neurônio motor superior e inferior); alterações em tônus 

muscular; desordens do movimento; síndromes sensitivas; neuropatias 

periféricas. Adaptações em outros sistemas corporais decorrentes de 

alterações neurológicas. 

 

Bibliografia Básica: 

1. GUSMÃO, S.N.S.; CAMPOS, G.B.; TEIXEIRA, A.L. Exame 

neurológico: bases anatomofuncionais. Rio de Janeiro: Revinter, 2007. 

2. LUNDY-EKMAN, L. Neurociência: fundamentos para a 

reabilitação. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

3. LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de 

neurociência.  São Paulo: Atheneu, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. O’SULLIVAN; S. Fisioterapia avaliação e tratamento. 4ª Ed. São 

Paulo: Manole, 2004. 

2. AIRES, M.M. Fisiologia. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012 – Minha biblioteca. 

3. ASSIS, R.D. Condutas práticas em fisioterapia neurológica. 

Barueri, SP: Manole, 2012. 

4. GUYTON, A.C. Neurociência básica: anatomia e fisiologia. 2ª Ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

5. COHEN, H.S. Neurociência para fisioterapeutas incluindo 

correlações clínicas. 2ª Ed. Barueri: Manole, 2001. 

 

Fisioterapia em Reumatologia 

Ementa: Etiologia, semiologia, patogênese, diagnóstico, avaliação dos 

exames complementares, tratamento clínico e evolução das doenças 

reumatológicas. Avaliação e tratamento fisioterápico nas doenças 

reumatológicas. 
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Bibliografia Básica: 

1. SATO, E.I.; SCHOR, N. Guia de reumatologia. 2. ed. Barueri: 

Manole, 2010.  

2. SKARE, T.L. Reumatologia: princípios e prática. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

3. YOSHINARI, N.H.; BONFÁ, E.S.D.O. Reumatologia para o clínico. 

2. ed. São Paulo: Roca, 2011. 

 

Bibliografia Complementar:  

1. PRENTICE, W.E. Modalidades Terapêuticas para Fisioterapeutas. 

4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

2. FERREIRA, A.W.; MORAES, S.L. Diagnóstico Laboratorial Das 

Principais Doenças Infecciosas e Autoimunes. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013 - Minha Biblioteca 

3. CARVALHO, M.A.P. et al. Reumatologia: diagnóstico e tratamento. 

4. ed. São Paulo: AC Farmacêutica, 2014 – Livro Digital – Minha biblioteca. 

4. MOREIRA, C.; PINHEIRO, G.R.C.; MARQUES NETO, J.F. 

Reumatologia Essencial. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009 – 

Livro Digital – Minha biblioteca. 

5. PERAZZIO, S.F. Manual de reumatologia. 1. ed. São Paulo: Rocca, 

2012 – Livro Digital – Minha biblioteca. 

 

Fisioterapia Aplicada à Ginecologia Obstetrícia e Uroginecologia 

Ementa: Fisioterapia nos distúrbios uroginecológicos: avaliação e 

tratamento. Fisioterapia obstétrica: intervenção precoce no preparo do parto e 

recuperação pós-natal. Abordagem fisioterapêutica em mastologia. 

 

Bibliografia Básica: 

1. BARACHO, E. Fisioterapia aplicada à obstetrícia, uroginecologia e 

aspectos de mastologia. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, MEDSI, 2007.  

2. MORENO, A.L. Fisioterapia em uroginecologia. 2.ed. Barueri: 

Manole, 2009.  
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3. FEREIRA, C.H.J. Fisioterapia na saúde da mulher: teoria e prática. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, MEDSI, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. GUCCIONE, A.A.; WONG, R.A. Fisioterapia Geriátrica. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. Livro Digital – Minha biblioteca. 

2. CALAIS-GERMAIN, B. O períneo feminino e o parto: elementos de 

anatomia e exercícios práticos. Barueri: Manole, 2005. 

3. MARQUES, A.A. Tratado de fisioterapia em saúde da mulher. 

Curitiba: Rocas, 2011. 

4. MONTENEGRO, C.A.B.; REZENDE FILHO, J. Obstetrícia 

Fundamental.  12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011 – Livro Digital 

– Minha biblioteca. 

5. FREITAS, F. et al. Rotinas em Ginecologia. 6. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2011. Livro Digital – Minha biblioteca. 

 

Fisioterapia Dermatofuncional 

Ementa: Revisão da morfofisiologia da pele e de seus anexos, 

alterações dermatológicas e estéticas: flacidez, rugas, edemas, quelóides, 

queimaduras e cirurgias reparadoras. Avaliação e tratamento fisioterapêutico. 

 

Bibliografia Básica: 

1. BORGES, F.S. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas 

disfunções estéticas. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Phorte, 2010.  

2. GUIRRO, E.C.O.; GUIRRO, R.R.J. Fisioterapia dermato-funcional: 

fundamentos, recursos, patologias. 3. ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 

2009.  

3. LANGE, A. Fisioterapia Dermato Funcional Aplicada à Cirurgia 

Plástica. Ed. Autoria Própria, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. LEDUC, A.; LEDUC, O. Drenagem linfática manual: teoria e 

prática. 3. ed. Barueri: Manole, 2007. 
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2. MONSTERLEET, G. Drenagem linfática: guia completo de técnica 

e fisiologia. Barueri: Manole, 2010. 

3. MANG, W.L. Manual de Cirurgia Estética. 2. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2012. Livro Digital – Minha biblioteca. 

4. MÉLEGA, J.M.; VITERBO, F.; MENDES, F.H. Cirúrgia Plástica: os 

princípios e a atualidade. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Livro Digital – Minha biblioteca. 

5. PRENTICE, W.E. Modalidades Terapêuticas para Fisioterapeutas. 

4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. Livro Digital – Minha biblioteca. 

 

7ª Fase 

 

Fisioterapia em Pediatria II 

Ementa: Etiopatogenia, fisiopatologia, avaliação e diagnóstico 

fisioterapêutico das disfunções neuromotoras em crianças.  Tratamento, 

prognóstico e prevenção de distúrbios em crianças com doenças congênitas 

e/ou adquiridas com repercussão motora, funcional e suas deficiências, 

limitações e restrições sociais. Tratamento fisioterapêutico nas doenças 

neurológicas pediátricas e abordagens contemporâneas. 

 

Bibliografia Básica 

1. CURY, V.C.R.; BRANDÃO, M.B. Reabilitação em paralisia cerebral. 

Rio de Janeiro: MedBook, 2011. 

2. FONSECA, L.F.; LIMA, C.L.A. Paralisia cerebral: neurologia, 

ortopedia e reabilitação. Rio de Janeiro: MedBook, 2008. 

3. LEVITT, S. O tratamento da paralisia cerebral e do retardo motor. 

5. ed. Barueri: Manole, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. LANZA, F.C.; GAZZOTTI, M.R.; PALAZZIN, A. Fisioterapia em 

Pediatria e Neonatologia. Editora Roca Ltda. 2012. Livro digital - Minha 

biblioteca. 

2. FONSECA, L.F.; PIANETTI, G.; XAVIER, C.C. Compêndio de 

neurologia infantil. 2. ed. Rio de Janeiro: MedBook, c2011.  
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3. HAY, W.W.; LEVIN, M.J.; SONDHEIMER, J.M.; DETERDING, R.R. 

CURRENT: Pediatria (Lange): Diagnóstico e Tratamento. 20ª ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2012. Livro digital - Minha biblioteca. 

4. PRYOR, J.A.; WEBBER, B.A. Fisioterapia para problemas 

respiratórios e cardíacos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

5. SARMENTO, G.J.V. (Org.). Fisioterapia respiratória em pediatria e 

neonatologia. 2. ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 2011. 

 

Fisioterapia em Neurologia II 

Ementa: Principais condições patológicas traumáticas, desmielinizantes, 

degenerativas e vasculares na neurologia relevantes no contexto da 

reabilitação. Embasamento teórico/prático sobre técnicas de abordagem 

fisioterapêutica nas condições neurológicas em suas diferentes fases de 

evolução. 

 

Bibliografia Básica: 

1. O'SULLIVAN, S.B.; SCHMITZ, T.J. Fisioterapia: avaliação e 

tratamento. 5ª Ed. Barueri: Manole, 2010. 

2. LUNDY-EKMAN, L. Neurociência: fundamentos para a 

reabilitação. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

3. PEREIRA, J.P.; MASSAITI, T.O. Tratado de neurologia da 

Academia Brasileira de Neurologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. ADLER, S.S.; BECKERS, D.; BUCK, M. PNF: Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva: um guia ilustrado. 2ª Ed. Barueri, SP: 

Manole, 2007. 

2. ASSIS, R.D. Condutas práticas em fisioterapia neurológica. 

Barueri, SP: Manole, 2012. 

3. COHEN, H.S. Neurociência para fisioterapeutas incluindo 

correlações clínicas. 2ª Ed. Barueri: Manole, 2001. 

4. GUSMÃO, S.N.S.; CAMPOS, G.B.; TEIXEIRA, A.L. Exame 

neurológico: bases anatomofuncionais. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Revinter, 

2007. 
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5. GRAÇA, D.L. Biologia da desmielinização e remielinização: a base 

da esclerose múltipla. 1ª Ed. Santa Maria: Editora da UFSM, 2011. 

 

Fisioterapia em Cardiologia I 

Ementa: Revisão da anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular. 

Semiologia Cardiovascular. Doenças do sistema cardiovascular e seus fatores 

de risco: Avaliação e condutas terapêuticas. 

 

Bibliografia Básica: 

1. BRAUNWALD, E.; BONOW, R.O. Tratado de doenças 

cardiovasculares [de] Braunwald. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

2. MARTINS, M.A. Cecil medicina. 23ª Ed. Rio de Janeiro: Saunders, 

Elsevier, 2009. 

3. HALL, J.E.; GUYTON, A.C.  Tratado de Fisiologia Médica. Rio de 

Janeiro, Elsevier, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. MOHRMAN, D.E.; HELLER, L.J. Fisiologia cardiovascular. 6ª Ed. 

Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2007. 

2. FROLKIS, V.V.; BEZRUKOV, V.V.; KULCHITSKY, O.K. O 

Envelhecimento do sistema cardiovascular: fisiologia e patologia. São 

Paulo: Andrei, 1998. 

3. ROBBINS, S.L.; COTRAN, R.S.; KUMAR, V. Patologia de Robbins & 

Cotran: bases patológicas das doenças. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2010. 

4. CANNON, C.P.; STEINBERG, B.A. Cardiologia baseada em 

evidências. Porto Alegre, Artmed, 2012. Livro Digital – Minha biblioteca. 

5. COUTO A.A. Reciclagem em Cardiologia Através de Perguntas e 

Respostas. Grupo Editorial Nacional, 2013. Livro Digital – Minha biblioteca. 

 

Fisioterapia Traumato-Ortopedia I 

Ementa: Lesões traumáticas do aparelho locomotor, inter-relação com a 

anatomia, biomecânica, fisiologia articular e fisiopatologia. Abordagem 

fisioterapêutica: prevenção, avaliação, tratamento e reabilitação. 
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Bibliografia Básica: 

1. HERBERT, S. Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 4. 

ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2009. 

2. COHEN, M. Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. 

Tratado de ortopedia. São Paulo: Roca, 2007. 

3. MAGEE, D.J. Avaliação Musculoesquelética. 5. ed. Barueri: Manole, 

2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. GREENSPAN, A. Radiologia ortopédica. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012.  

2. FREITAS, P.P. Reabilitação da mão. ed. rev. atual. São Paulo: 

Atheneu, 2006 

3. CASONATO, O; POSER, A. Reabilitação integrada das patologias 

do tornozelo e do pé. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

4. KISNER, C; COLBY, L.A. Exercícios terapêuticos: fundamentos e 

técnicas. 5. ed. Barueri: Manole, 2009. 

5. FONSECA, M.C.R.; MARCOLINO, A.M.; BARBOSA, R.I.; ELUI, 

V.M.C. Órteses e próteses: indicação e tratamento. 1. ed. Rio de Janeiro: 

Águia Dourada, 2015. 

 

Fisioterapia em Pneumologia I 

Ementa: Fisiopatologia do sistema respiratório. Avaliação em fisioterapia 

respiratória ambulatorial e hospitalar.  Recursos manuais e instrumentais em 

fisioterapia respiratória. Prática de avaliação e técnicas e recursos 

instrumentais. Oxigenoterapia e Aerossolterapia. Tópicos em cirurgias torácicas 

e abdominais. Reabilitação pulmonar. 

 

Bibliografia Básica: 

1. BRITTO, R.R.; BRANT, T.C.; PARREIRA, V.F. Recursos Manuais e 

Instrumentais em Fisioterapia Respiratória. São Paulo: Manole, 2014. 

2. PRYOR, J.A.; WEBBER, B.A. Fisioterapia para problemas 

respiratórios e cardíacos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
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3. LOPEZ, M.; MEDEIROS, J.L. Semiologia médica: as bases do 

diagnóstico clínico. Rio de Janeiro: REVINTER, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. SARMENTO, G.J.V. Recursos em fisioterapia cardiorrespiratória. 

Barueri, SP: Manole, 2012. 

2. WEST, J.B. Fisiologia respiratória: princípios básicos. Porto 

Alegre: Artmed, 2013. 

3. WEST, J.B. Fisiopatologia pulmonar moderna/ princípios básicos. 

Porto Alegre: Artmed, 2014. 

4. SARMENTO, G.J.V. Fisioterapia respiratória no paciente crítico: 

rotinas clínicas. Barueri: Manole, 2010. 

5. SARMENTO, G.J.V. Fisioterapia hospitalar: pré e pós-

operatório. Barueri, SP: Manole, 2009. 

6. JUSTINIANO, A.N. Interpretação de exames laboratoriais para o 

fisioterapeuta. Rio de Janeiro: Rubio, 2012. 

 

8ª Fase 

 

Fisioterapia em Geriatria 

Ementa: Estudo das alterações fisiológicas ocasionadas pelo 

envelhecimento e suas manifestações nos órgãos e sistemas. Principais 

doenças que acometem os idosos: método, técnicas e recursos 

fisioterapêuticos empregados no tratamento. 

 

Bibliografia Básica: 

1. GUCCIONE, A.A. Fisioterapia geriátrica. 3ª Ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002. 

2. REBELATTO, J.R; MORELLI, J.G.S. Fisioterapia geriátrica: a 

prática da assistência ao idoso. Barueri: Manole, 2007. 

3. FREITAS, E.V; MOHALLEM, K.L.; GAMARSKI, R.; PEREIRA, S.R.M. 

Manual prático de geriatria. Rio de Janeiro: AC Farmacêutica, 2012. 
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Bibliografia Complementar: 

1. FREITAS, E.V.; PY, L. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de 

Janeiro Guanabara Koogan 2011. Livro digital – Minha biblioteca. 

2. GORZONI, M.L.; FABBRI, R.M.A. Livro de bolso de geriatria. São 

Paulo: Atheneu, 2013. 

3. JACOB FILHO, W. Manual de terapêutica não farmacológica em 

geriatria e gerontologia - ATHENEU. Editora Atheneu RJ 2014. 

4. VENCIO, S.; FONTES, R.; SAENGER, A.L. Manual de Exames 

Laboratoriais em Geriatria. 1ª ed., AC Farmacêutica, 2014 – Minha Biblioteca. 

5. KANE, R.L.; OUSLANDER, J.G.; ABRASS, I.B.; RESNICK B. 

Fundamentos de geriatria clínica. 7ª Ed. Porto Alegre, 2015. Livro digital – 

Minha Biblioteca. 

 

Fisioterapia em Pneumologia II 

Ementa: Avaliação em terapia intensiva: distúrbios da oxigenação 

arterial e tissular, ventilação alveolar, equilíbrio ácido-básico e gasometria 

arterial. Aspectos clínicos do paciente crítico e exames laboratoriais. 

Monitorização respiratória: clínica, das trocas gasosas e da mecânica 

ventilatória. Via aérea artificial. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva: 

modos ventilatórios básicos e avançados. Desmame e extubação. Métodos e 

técnicas de tratamento fisioterápico em terapia intensiva. Terapia intensiva em 

pediatria e neonatologia. 

 

Bibliografia Básica: 

1. SARMENTO, G.J.V. Fisioterapia Respiratória no paciente crítico: 

rotinas clínicas. 3ª Ed. São Paulo: Manole, 2010. 

2. KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. 2ª Ed. São Paulo: 

Guanabara Koogan, 1998. 

3. SARMENTO, G.J.V. Princípios e práticas de ventilação 

mecânica. 2ª Ed. São Paulo: Manole, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. WEST, J.B. Fisiologia respiratória: princípios básicos. 9ª Ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2013. 
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2. PRYOR, J.A; WEBBER, B.A. Fisioterapia para Problemas 

Respiratórios e Cardíacos. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

3. SARMENTO, G.J.V. Recursos em fisioterapia 

cardiorrespiratória. Barueri, SP: Manole, 2012. 

4. EMMERICH, J.C. Suporte ventilatório: aplicação prática. 3ª Ed. Rio 

de Janeiro: Revinter, 2008. 

5. SOUZA, L.C. Fisioterapia intensiva. São Paulo: Atheneu, 2009. 

 

 

Fisioterapia em Cardiologia II 

Ementa: Principais métodos diagnósticos em cardiologia. Fisioterapia 

aplicada às disfunções cardiovasculares: avaliação, condutas, técnicas e 

reabilitação cardíaca. 

 

Bibliografia Básica: 

1. UMEDA, I.K. Manual de fisioterapia na reabilitação cardiovascular. 

São Paulo: Manole, 2006. 

2. PASCHOAL, M.A. Fisioterapia cardiovascular: avaliação e 

conduta na reabilitação cardíaca. Barueri, SP: Manole, 2010. 

3. REGENGA, M.M. Fisioterapia em Cardiologia da UTI à 

Reabilitação. 2ª Ed. São Paulo: ROCA, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. SARMENTO, G.J.V. Recursos em fisioterapia cardiorrespiratória. 

Barueri, SP: Manole, 2012. 

2. PRYOR, J.A.; WEBBER, B.A. Fisioterapia para problemas 

respiratórios e cardíacos. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

3. SARMENTO, G.J.V. Fisioterapia hospitalar: pré e pós-operatório. 

Barueri, SP: Manole, 2009. 

4. POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. Fisiologia do exercício: teoria e 

aplicação ao condicionamento físico e ao desempenho. 6ª Ed. São Paulo: 

Manole, 2009. 

5. CANNON, C.P.; STEINBERG, B.A. Cardiologia baseada em 

evidências. Porto Alegre, Artmed, 2012. Livro Digital – Minha biblioteca. 
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Fisioterapia em Traumato-Ortopedia II 

Ementa: Doenças ortopédicas, inter-relação com a anatomia, 

biomecânica, fisiologia articular e fisiopatologia. Pediatria ortopédica. 

Abordagem fisioterapêutica: prevenção, avaliação, tratamento e reabilitação. 

 

Bibliografia Básica: 

1. PRENTICE, W.E. Modalidades terapêuticas para fisioterapeutas. 

4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

2. MAGEE, D.J. Avaliação Musculoesquelética. 5. ed. Barueri: Manole, 

2010. 

3. HERBERT, S.; XAVIER, R. – Ortopedia e Traumatologia: Princípios 

e Prática. 4. ed., Porto Alegre: Artes Médicas, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. PRENTICE, W.E. Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética. 

4. ed. São Paulo: Artmed, 2003. Livro digital – Minha biblioteca. 

2. FREITAS, P. P. Reabilitação da Mão. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 

2005.  

3. KENDALL, H.O. Músculos Provas e Funções. Barueri: Manole, 

2007. 

4. CASONATO, O; POSER, A. Reabilitação integrada das patologias 

do tornozelo e do pé. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

5. KISNER, C; COLBY, L A. Exercícios terapêuticos: fundamentos e 

técnicas. 5. ed. Barueri: Manole, 2009. 

 

Estágio de Observação Clínica 

Ementa: Observação de atendimentos fisioterapêuticos realizados nas 

diferentes áreas de conhecimento: saúde coletiva/saúde da mulher, atenção a 

pessoa com necessidades especiais, traumato-ortopedia/reumatologia, 

geriatria/gerontologia, pediatria, cardiologia, pneumologia e neurologia. 

 

Bibliografia Básica: 

1. ROCHA, A. A. Saúde pública: bases conceituais. 2. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2013. 
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2. LOPEZ, M.; MEDEIROS, J.L. Semiologia médica: as bases do 

diagnóstico clínico. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 

3. REBELATTO, J.R.; MORELLI, J.G.S. Fisioterapia geriátrica: a 

prática da assistência ao idoso. 2. ed. ampl. Barueri: Manole, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. GALLAHUE, D.L.; OZMUN, J.C.; GOODWAY, J.D. Compreendendo 

o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 7. ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2013. Livro Digital – Minha biblioteca. 

 2. MAGEE, D.J. Avaliação Musculoesquelética. 5. ed. Barueri: 

Manole, 2010. 

3. SARMENTO, G.J.V. (Org.). Recursos em fisioterapia 

cardiorrespiratória. Barueri: Manole, 2012. 348 p.  

4. FERREIRA, C.; HOMSI, J. Fisioterapia na saúde da mulher: teoria 

e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

5. GUSMÃO, S.N.S.; CAMPOS, G.B.; TEIXEIRA, A.L. Exame 

neurológico: bases anatomofuncionais. Rio de Janeiro: Revinter, 2007. 

 

9ª Fase 

 

Introdução ao Estágio I 

Ementa: Introdução ao estágio. Apresentação do regimento do estágio. 

Reconhecimento das instalações, das normas e das rotinas de cada local. 

Conceitos importantes da prática clínica fisioterapêutica nas áreas de saúde 

coletiva/saúde da mulher, atenção a pessoa com necessidades especiais, 

traumato-ortopedia/reumatologia e geriatria/gerontologia. 

 

Bibliografia Básica: 

1. REBELATTO, J.R.; MORELLI, J.G.S. Fisioterapia geriátrica: a 

prática da assistência ao idoso. 2. ed. Barueri: Manole, 2007. 

2. HEBERT, S. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. Porto 

Alegre: Artmed, 2009.  

3. ROCHA, A.A. Saúde pública: bases conceituais. 2. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2013 
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 Bibliografia Complementar: 

1. COHEN, H.S. Neurociência para fisioterapeutas incluindo 

correlações clínicas. 2. ed. Barueri: Manole, 2001. 

2. GALLAHUE, D.L.; OZMUN, J.C.; GOODWAY, J.D. Compreendendo 

o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 7. ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2013. Livro Digital – Minha biblioteca. 

3. GREENSPAN, A. Radiologia ortopédica: uma abordagem prática. 

4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  

3. BARACHO, E. Fisioterapia aplicada à obstetrícia, uroginecologia e 

aspectos de mastologia. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, MEDSI, 2007.  

4. PELICIONI, M.C.F.; MIALHE, F.L. Educação e promoção da saúde: 

teoria e prática. 1. ed. São Paulo: Santos, 2012. Livro Digital – Minha 

biblioteca. 

5. TAYLOR, R.B.; PAULMAN, P.M.; PAULMAN, A.A.; HARRISON, J.D. 

Taylor, Manual de Saúde da Família. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2009. Livro Digital – Minha biblioteca. 

 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Saúde Coletiva/Saúde 

da Mulher: 

Ementa: Avaliação, planejamento e execução da assistência 

fisioterapêutica em saúde coletiva e saúde da mulher. Conhecimento e vivência 

nas Unidades Básicas de Saúde e atuação na equipe de saúde, integrando o 

fisioterapeuta à equipe multiprofissional. 

 

Bibliografia Básica: 

1. ROCHA, A.A. Saúde pública: bases conceituais. 2. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2013. 

2. PELICIONE, M.C.F. Educação e promoção da saúde: teoria e 

prática. São Paulo: Santos, 2012. 

3. PAIM, J.S. Saúde Coletiva: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

Medbook, 2013.  
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Bibliografia Complementar: 

1. MALETTA, C.H.M. Epidemiologia e saúde pública. 3. ed. Belo 

Horizonte: COOPMED, 2014. 

2. BERTOLLI FILHO, C. História da saúde pública no Brasil. 5. ed. 

São Paulo: Ática, 2011.  

3. CAMPOS, G.W.S. Tratado de Saúde Coletiva - Revista e 

Aumentada. 2. ed. São Paulo: HUCITEC, 2013. 

4. FERREIRA, C.; HOMSI, J. Fisioterapia na saúde da mulher: teoria 

e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

5. TAYLOR, R.B.; PAULMAN, P.M.; PAULMAN, A.A.; HARRISON, J.D. 

Taylor, Manual de Saúde da Família. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2009. Livro Digital – Minha biblioteca. 

 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia em pessoas com 

Necessidades Especiais: 

Ementa: Avaliação, planejamento e execução da assistência 

fisioterapêutica voltada à criança, ao adolescente e ao adulto com deficiência 

múltipla. Conhecimento e vivência em diferentes ambientes de atuação, 

integrando o fisioterapeuta à equipe multiprofissional. 

 

Bibliografia Básica: 

1. BRANDÃO, M.L. Psicofisiologia: as bases fisiológicas do 

comportamento. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 

2. LIANZA, S. Medicina de reabilitação. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara. Koogan, 2007.  

3. PORTO, C.C. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2009.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. BEE, H.B.; BOYD, D.B. A criança em desenvolvimento. 12. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2011. Livro Digital – Minha biblioteca. 

2. MELO-SOUZA, S.E. et al. Tratamento nas doenças neurológicas. 

3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. Livro digital – Minha 

biblioteca. 
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3. BRASIL NETO, J.P.; TAKAYANAGUI, O.M. Tratado de neurologia 

da Academia Brasileira de Neurologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

4. HAY, W. W.; LEVIN, M. J.; SONDHEIMER, J. M.; DETERDING, R. R. 

CURRENT: Pediatria (Lange): Diagnóstico e Tratamento. 20. ed. Porto 

Alegre Artemed, 2012. Livro digital - Minha biblioteca. 

5. COHEN, H.S. Neurociência para fisioterapeutas incluindo 

correlações clínicas. 2. ed. Barueri: Manole, 2001. 

 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Geriatria e 

Gerontologia: 

Ementa: Avaliação, planejamento e execução da assistência 

fisioterapêutica voltada ao idoso. Conhecimento e vivência em diferentes 

ambientes de atuação, integrando o fisioterapeuta à equipe multiprofissional. 

 

Bibliografia Básica: 

1. GORZONI, M.L.; FABBRI, R.M.A. Livro de bolso de geriatria. São 

Paulo: Atheneu, 2013. 

2. REBELATTO, J.R; MORELLI, J.G.S. Fisioterapia geriátrica: a 

prática da assistência ao idoso. Barueri: Manole, 2007. 

3. PERRACINI, M.R.; FLÓ, C.M. Funcionalidade e envelhecimento. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

1. FREITAS, E.V. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011 – Minha Biblioteca. 

2. VENCIO, S.; FONTES, R.; SAENGER, A.L. Manual de Exames 

Laboratoriais em Geriatria. 1ª ed., AC Farmacêutica, 2014 – Minha Biblioteca. 

3. JACOB FILHO, W. Manual de terapêutica não farmacológica em 

geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Editora Atheneu, 2014. 

4. KANE, R.L.; OUSLANDER, J.G.; ABRASS, I.B.; RESNICK B. 

Fundamentos de geriatria clínica. 7ª Ed. Porto Alegre, 2015. Livro digital – 

Minha Biblioteca. 

5. GUCCIONE, A.A. Fisioterapia geriátrica. 3ª Ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002 – Minha Biblioteca. 
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Estágio Supervisionado em Fisioterapia Traumato-

Ortopédica/Reumatológica 

Ementa: Avaliação, planejamento e execução da assistência 

fisioterapêutica voltada ao paciente com disfunções traumatológicas, 

ortopédicas e reumatológicas. Conhecimento e vivência no contexto 

ambulatorial, integrando o fisioterapeuta à equipe multiprofissional. 

 

Bibliografia Básica: 

1. HEBERT, S. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. Porto 

Alegre: Artmed, 2009.  

2. MAGEE, D.J. Avaliação Musculoesquelética. 5. ed. Barueri: Manole, 

2010. 

3. COHEN, M. (Coord.). Sociedade Brasileira de Ortopedia e 

Traumatologia. Tratado de ortopedia. São Paulo: Roca, 2007.  

 

Bibliografia Complementar:  

1. GREENSPAN, A. Radiologia ortopédica: uma abordagem prática. 

4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  

2. PRENTICE, W.E. Modalidades terapêuticas para fisioterapeutas. 

4. ed. São Paulo: AMGH, 2014. Livro Digital – Minha Biblioteca. 

3. CASONATO, O.; POSER, A. Reabilitação integrada das patologias 

do tornozelo e do pé. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005 

4. KISNER, C; COLBY, L A. Exercícios terapêuticos: fundamentos e 

técnicas. 5. ed. Barueri: Manole, 2009. 

5. STAHELLI, L.T. Ortopedia pediátrica na prática. 2. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2008.  

 

Trabalho de conclusão de curso I 

Ementa: Elaboração, desenvolvimento e apresentação de um projeto de 

pesquisa ou artigo científico. 

 

Bibliografia Básica: 

1. GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: 

Editora Atlas, 2010. 
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2. LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Metodologia Científica. 2. ed. São 

Paulo: Ed. Atlas, 2011. 

3. AZEVEDO, C.B. Metodologia científica ao alcance de todos. 3. ed. 

Barueri: Manole, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos de metodologia 

científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

2. FIGUEIREDO, N.M.A. Método e metodologia na pesquisa 

científica. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis Editora, 2008. 

3. RAMPAZZO, L. Metodologia científica: para alunos os cursos de 

graduação e pós-graduação. 7 ed. São Paulo: Edições Loyola. 2013. 

4. MICHALISZYN, M.A.; TOMASINI, R. Pesquisa: orientações e 

normas para elaboraração de projetos, monografias e artigos científicos. 

6. ed. Rio de Janeiro: Elaine Mayworm Lopes, 2005. 

5. SHAUGHNESSY, J.J.; ZECHMEISTER, E.B.; ZECHMEISTER, J.S. 

Metodologia de pesquisa em psicologia. Porto Alegre: AMGH, 2012. 

 

10ª Fase 

 

Introdução ao Estágio II 

Ementa: Introdução ao estágio. Apresentação do regimento do estágio. 

Reconhecimento das instalações, das normas e das rotinas de cada local. 

Conceitos importantes da prática clínica fisioterapêutica nas áreas de traumato-

ortopedia/reumatologia, pediatria, neurologia e cardiologia/pneumologia. 

 

Bibliografia Básica: 

1. MAGEE, D.J. Avaliação musculoesquelética. Barueri: Manole, 

2010. 

2. BORGES, F.S. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas 

disfunções estéticas. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Phorte, 2010.  

3. LOPEZ, M.; MEDEIROS, J.L. Semiologia médica: as bases do 

diagnóstico clínico. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 
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Bibliografia Complementar:  

1. CURY, V.C.R.; BRANDÃO, M.B. Reabilitação em paralisia cerebral. 

Rio de Janeiro: MedBook, 2011.   

2. BRITTO, R.R.; BRANT, T. C.; PARREIRA, V.F. Recursos Manuais e 

Instrumentais em Fisioterapia Respiratória.  Barueri: Manole, 2014.   

3. PRENTICE, W.E. Modalidades terapêuticas para fisioterapeutas. 

2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. Livro digital – Minha Biblioteca.  

3. GUSMÃO, S.N.S.; CAMPOS, G.B.; TEIXEIRA, A.L. Exame 

neurológico: bases anatomofuncionais. Rio de Janeiro: Revinter, 2007.  

4. SARMENTO, George Jerre Vieira (Org.). Fisioterapia hospitalar: pré 

e pós-operatório. Barueri: Manole, 2009.  

5. ASSIS, R.D. Condutas práticas em fisioterapia neurológica. 

Barueri: Manole, 2012.  

 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia Traumato- 

Ortopédica/Dermatofuncional 

Ementa: Avaliação, planejamento e execução da assistência 

fisioterapêutica voltada ao paciente com disfunções traumato-ortopédicas e 

dermatofuncionais. Conhecimento e vivência no contexto ambulatorial e 

hospitalar, integrando o fisioterapeuta à equipe multiprofissional. 

 

Bibliografia Básica: 

1. HEBERT, S. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. Porto 

Alegre: Artmed, 2009.  

2. GUIRRO, E; GUIRRO, R. Fisioterapia dermatofuncional: 

fundamentos, recursos e patologias. Barueri: Manole 2004. 

3. KISNER, C; COLBY, L A. Exercícios terapêuticos: fundamentos e 

técnicas. 5. ed. Barueri: Manole, 2009. 

 

Bibliografia Complementar:  

1. GHIKAS, P.A.; CLOPPER, M. Fisioterapia e reabilitação: estudos 

de caso. Rio de Janeiro: Ed. Lab., 2005. 

2. MAGEE, D.J. Avaliação musculoesquelética. Barueri: Manole, 

2010. 
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3. PRENTICE, W.E. Modalidades terapêuticas para fisioterapeutas. 

Porto Alegre: Artmed, 2º edição, 2014. Livro Digital – Minha Biblioteca. 

4. NELSON, R.M.; HAYES, K.W.; CURRIER, D.C. Eletroterapia clínica. 

3. ed. Barueri: Manole, 2003. 

5. PRENTICE, W.E. Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética. 

4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. Livro digital – Minha biblioteca 

 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia Cardiorrespiratória 

Ementa: Avaliação, planejamento e execução da assistência 

fisioterapêutica voltada ao paciente com disfunções cardiorrespiratórias em 

nível hospitalar. Conhecimento e vivência no contexto hospitalar, integrando o 

fisioterapeuta à equipe multiprofissional. 

 

Bibliografia Básica: 

1. SARMENTO, G.J.V. Fisioterapia Hospitalar: pré e pós-operatório. 

Manole. 2009. 

2. LOPEZ, M.; MEDEIROS, J. L. Semiologia Médica: As Bases do 

diagnóstico clínico. 5ª Ed. Revinter, 2004. 

3. PRYOR, J.A; WEBBER, B.A. Fisioterapia para Problemas 

Respiratórios e Cardíacos. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. BRITTO, R.R.; BRANT, T.C.; PARREIRA, V.F. Recursos Manuais e 

Instrumentais em Fisioterapia Respiratória. São Paulo: Manole, 2014. 

2. WEST, J.B. Fisiologia respiratória: princípios básicos. 9ª Ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2013. 

3. SARMENTO, G.J.V. Recursos em fisioterapia 

cardiorrespiratória. Barueri, SP: Manole, 2012. 

4. SARMENTO, G.J.V. Fisioterapia Respiratória no paciente crítico: 

rotinas clínicas. 3ª Ed. São Paulo: Manole, 2010. 

5. JUSTINIANO, A.N. Interpretação de exames laboratoriais para o 

fisioterapeuta. Rio de Janeiro: Rubio, 2012. 
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Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Neurologia 

Ementa: Avaliação, planejamento e execução da assistência 

fisioterapêutica voltada ao paciente com disfunções neurológicas. 

Conhecimento e vivência no contexto ambulatorial, integrando o fisioterapeuta 

à equipe multiprofissional. 

 

Bibliografia Básica 

1. GUSMÃO, S.N.S.; CAMPOS, G.B.; TEIXEIRA, A.L. Exame 

neurológico: bases anatomofuncionais. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Revinter, 

2007. 

2. BEAR, M.F; BWCONNORS, B.W.; PARADISO, M.A. Neurociências: 

Desvendando o Sistema nervoso. 3ª Ed. Artmed, 2008. 

3. LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de 

neurociência. São Paulo: Atheneu, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. ADLER, S.S.; BECKERS, D.; BUCK, M. PNF: facilitação 

neuromuscular proprioceptiva: um guia ilustrado. 2ª Ed. Barueri, SP: 

Manole, 2007. 

2. ASSIS, R.D. Condutas práticas em fisioterapia neurológica. 

Barueri, SP: Manole, 2012. 

3. LUNDY-EKMAN, L. Neurociência: fundamentos para a 

reabilitação. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

4. PEREIRA, J.P.; MASSAITI, T.O. Tratado de neurologia da 

Academia Brasileira de Neurologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

5. HAUSER, S.L.; JOSEPHSON, S.A. Neurologia Clínica de Harrison. 

3ª Ed., Artmed, 2015 – Minha biblioteca. 

 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia Pediátrica 

Ementa: Avaliação, planejamento e execução da assistência 

fisioterapêutica voltada à criança. Conhecimento e vivência no contexto 

ambulatorial e hospitalar, integrando o fisioterapeuta à equipe multiprofissional. 
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Bibliografia Básica: 

1. TECKLIN, J.S. Fisioterapia pediátrica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2002.  

2. CURY, V.C.R.; BRANDÃO, M.B. Reabilitação em paralisia cerebral. 

Rio de Janeiro: MedBook, 2011.  

3. STAHELI, L.T. Ortopedia pediátrica na prática. 2. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2008.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. LEVITT, S. O tratamento da paralisia cerebral e do retardo motor. 

5. ed. Barueri: Manole, 2014. 

2. LERMONTOV, T. A psicomotricidade na equoterapia. Aparecida, 

SP: Idéias & Letras, 2004.  

3. PRYOR, J.A.; WEBBER, B.A. Fisioterapia para problemas 

respiratórios e cardíacos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

4. MOURA RIBEIRO, M.V.L.; GONÇALVES, V.M.G.G. Neurologia do 

desenvolvimento da criança. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.  

5. HAY, W. W.; LEVIN, M. J.; SONDHEIMER, J. M.; DETERDING, R. R. 

CURRENT: Pediatria (Lange): Diagnóstico e Tratamento. 20. ed. Porto 

Alegre Artemed, 2012. Livro digital - Minha biblioteca 

 

Trabalho de conclusão de curso II 

Ementa: Elaboração, desenvolvimento e apresentação de monografia ou 

artigo científico. 

 

Bibliografia Básica: 

1. LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia 

científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

2. LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Metodologia Científica. 2. ed. São 

Paulo: Ed. Atlas, 2011. 

3. AZEVEDO, C.B. Metodologia científica ao alcance de todos. 3. ed. 

Barueri: Manole, 2013. 
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Bibliografia Complementar: 

1. GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São 

Paulo: Editora Atlas, 2010. 

2. FIGUEIREDO, N.M.A. Método e metodologia na pesquisa 

científica. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis Editora, 2008. 

3. RAMPAZZO, L. Metodologia científica: para alunos os cursos de 

graduação e pós-graduação. 7. ed. São Paulo: Edições Loyola. 2013. 

4. MICHALISZYN, M.A.; TOMASINI, R. Pesquisa: orientações e 

normas para elaboraração de projetos, monografias e artigos científicos. 

6. ed. Rio de Janeiro: Elaine Mayworm Lopes, 2005. 

5. HULLEY, Stephen B. et al. Delineando a pesquisa clínica. 4. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2013. 

 

EMENTAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

Fisioterapia Desportiva 

Ementa: Principais lesões causadas pelo esporte: Atualidades nas 

avaliações, prescrição adequada de exercícios e prevenção. 

 

Bibliografia Básica: 

1. KISNER, C.; COLBY, L.A. Exercícios terapêuticos: fundamentos e 

técnicas. 5ª Ed. Barueri: Manole, 2009. 

2.  O'SULLIVAN, S.B.; SCHMITZ, T.J. Fisioterapia: avaliação e 

tratamento. 5ª Ed. Barueri: Manole, 2010. 

3. POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. Fisiologia do exercício: teoria e 

aplicação ao condicionamento físico e ao desempenho. 6ª Ed. São Paulo: 

Manole, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. CASONATO, O.; POSER, A. Reabilitação integrada das patologias 

do tornozelo e do pé. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

2. KENNEY, W.L.; COSTILL, D.L.; WILMORE, J.H. Fisiologia do 

esporte e do exercício. 5ª Ed. São Paulo: Manole, 2013. 
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3. MCARDLE, W.D.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. Fisiologia do exercício: 

nutrição, energia e desempenho humano. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. 

4. SILVA, R.D.; CAMPOS, V.C. Cinesioterapia: fundamentos teóricos 

para prática. Belo Horizonte: COOPMED, 2006. 

5. ZATSIORSKY, V.N. Biomecânica no esporte: Performance do 

desempenho e prevenção de lesão. Guanabara Koogan, 2004 – Minha 

Biblioteca. 

 

Psicomotricidade 

Ementa: Epistemologia, abordagens teóricas e metodológicas em 

Psicomotricidade. Aspectos da neurociência do comportamento em 

psicomotricidade. Estruturas psicomotoras, conceitos e aplicações do 

desenvolvimento psicomotor. Aprendizagem motora na infância, adolescência, 

idade adulta e idosa. Educação e reeducação psicomotora. 

 

Bibliografia Básica: 

1. FONSECA, V. Manual de observação psicomotora: significação 

psiconeurológica dos fatores psicomotores. 2.ed. Rio de Janeiro: Wak, 2012.  

2. LUNDY-EKMAN, L. Neurociência: fundamentos para a 

reabilitação. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

3. BRANDÃO, M.L. Psicofisiologia: as bases fisiológicas do 

comportamento. 3 ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. PAPALIA, D.E.; FELDMAN, R.D. Desenvolvimento humano. 12. ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2013. 

2. BEE, H.B; BOYD, D.B. A criança em desenvolvimento. 12. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2011. Livro Digital – Minha biblioteca. 

3. BEAR, MARK F.; CONNORS, BARRY W.; PARADISO, MICHAEL A. 

Neurociências: desvendando o sistema nervoso. 3. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 

4. COSENZA, R.M. Fundamentos de neuroanatomia. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
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5. KANDEL, E.R. Princípios de neurociências. 5. ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2014. Livro Digital – Minha biblioteca. 

 

Ergonomia e Fisioterapia do trabalho 

Ementa: Conceito de Ergonomia. Histórico de Ergonomia. Principais 

estudiosos sobre a organização do trabalho: Taylor, Ford e Elton Mayo. 

Posturas para o trabalho. Biomecânica Ocupacional. Transporte e 

levantamento de cargas. Fundamentos de biomecânica e fisiologia do trabalho. 

 

Bibliografia básica: 

1. VERONESI, J., RONALDO J. Perícia judicial para fisioterapeutas: 

perícia técnica cinesiológica - funcional; assistência técnica judicial; 

modelos e legislações. São Paulo: Andreoli, 2013. 

2. KAPANDJI, I.A. Fisiologia Articular: Esquemas comentados de 

mecânica humana. 6ª Ed., Editora Médica Panamericana, 2005. 

3. GUERIN, F. Compreender o trabalho para transforma-lo: a prática 

da ergonomia. São Paulo, Edgar Blucher, 2001. 

 

Bibliografia Básica: 

1. SILVA, R.D.; CAMPOS, V.C. Cinesioterapia: Fundamentos teóricos 

para a prática. Belo Horizonte, Coopemed, 2006. 

2. CÔRREA, V.M. BOLETTI, R.R. Ergonomia: Fundamentos e 

aplicações. Porto Alegre. Bookman, 2015 – Minha biblioteca. 

3. BARSANO, P.R.; BARBOSA, R.P. Higiene e Segurança do 

Trabalho. 1ª Ed. Saraiva, 2014 – Minha Biblioteca. 

4. NUNES, F.O. Segurança e Saúde no Trabalho. 2ª Ed. Editora 

Método, 2014 – Minha Biblioteca. 

5. ZOCCHIO, A. Prática da prevenção de acidentes: ABC da 

segurança do trabalho. 7ª Ed., Editora Atlas, 2002 – Minha biblioteca. 

 

Atenção a portadores de deficiências 

Ementa: Histórico do desenvolvimento da Educação Especial, conceitos, 

concepções, reapresentações e classificações da deficiência na atualidade. 

Descrição dos aspectos históricos da relação sociedade/deficiência. 
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Paradigmas de atenção educacional. Aspectos filosóficos e psicológicos da 

deficiência e legislação vigente. 

 

Bibliografia Básica: 

1. CURY, V.C.R.; BRANDÃO, M.B. Reabilitação em paralisia cerebral. 

Rio de Janeiro: MedBook, 2011. 

2. LIANZA, S. Medicina de reabilitação. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007.  

3. O'SULLIVAN, S.B.; SCHMITZ, T.J. Fisioterapia: avaliação e 

tratamento. 5. ed. Barueri: Manole, 2010.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. ASSIS, R.D. (Ed.). Condutas práticas em fisioterapia neurológica. 

Barueri: Manole, 2012.  

2. BEAR, M.F.; CONNORS, B.W.; PARADISO, M.A. Neurociências: 

desvendando o sistema nervoso. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

3. GUSMÃO, S.N.S.; CAMPOS, G.B.; TEIXEIRA, A.L. Exame 

neurológico: bases anatomofuncionais. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 

2007.   

4. HAY, W.W.; LEVIN, M.J.; SONDHEIMER, J.M.; DETERDING, R.R. 

CURRENT: Pediatria (Lange): Diagnóstico e Tratamento. 20. ed. Porto 

Alegre Artemed, 2012. Livro digital - Minha biblioteca. 

5. GALLAHUE, D.L.; OZMUN, J.C.; GOODWAY, J.D. Compreendendo 

o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 7. ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2013. Livro Digital – Minha biblioteca. 

 

Bioquímica Fisiológica 

Ementa: Hormônios - metabolismo e regulação hormonal. Alterações do 

metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Sangue: Bioquímica, 

tamponamento, coagulação e distúrbios relacionados. Estresse oxidativo. 

Noções de Neuroquímica. 
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Bibliografia Básica: 

1. DEVLIN, T.M. Manual de Bioquímica com correlações clínicas. 6. 

ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2007.  

2. SMITH, C.M.; MARKS, A.D.; LIEBERMAN, M. Bioquímica médica 

básica de Marks: uma abordagem clínica. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

3. BAYNES, J.; DOMINICZAK, M. H. Bioquímica médica. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2010.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de 

Bioquímica de Lehninger. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.  

2. MURRAY, R.K.; HARPER, H.A.; GRANNER, D.K.; RODWELL, 

VICTOR W. HARPER. Bioquímica ilustrada. 27. ed. Rio de Janeiro: McGraw 

Hill, 2007.  

3. VOET, D.; VOET, J.G; PRATT, C. W. Fundamentos de bioquímica: 

a vida em nível molecular. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

4. LEHNINGER, A. L. Bioquímica. São Paulo: E. Blucher, 1976-1977.  

5. BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L.; STRYER, L. Bioquímica. 6. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. Livro Digital – Minha Biblioteca.  

 

Fundamentos de Ortopedia 

Ementa: Fundamentar, através da biomecânica e da avaliação 

fisioterapêutica a base do tratamento em fisioterapia traumato-ortopédica. 

 

Bibliografia Básica 

1. HERBERT, S. Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 4. 

ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2009. 

2. COHEN, M. Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. 

Tratado de ortopedia. São Paulo: Roca, 2007. 

3. MAGEE, D.J. Avaliação Musculoesquelética. 5. ed. Barueri: Manole, 

2010. 
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Bibliografia Complementar 

1. KISNER, C; COLBY, L A. Exercícios terapêuticos: fundamentos e 

técnicas. 5. ed. Barueri: Manole, 2009. 

2. KENDALL, F.P. Músculos: provas e funções. 2. ed. Barueri: Manole, 

2007. 

3. NEUMMAN, D.A. Cinesiologia do aparelho músculo-esquelético. 2 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

4. SKINNER, H.B.; MCMAHON, P.J. Current: Diagnóstico e 

tratamento em ortopedia. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2015 – Livro Digital - 

Minha Biblioteca. 

5. HEBERT, S.; ALIMENA, L.J.M. Ortopedia: Exames e diagnósticos. 

1 ed. Porto Alegre: Artmed, 2011 – Livro Digital - Minha Biblioteca 

 

Microscopia Óptica 

Ementa: Microscopia óptica: princípios de funcionamento, metodologias 

empregadas e aplicação biológica. Observação e análise (contagem global e 

diferencial) de células sanguíneas ao microscópio convencional. Técnicas 

hematológicas. 

 

Bibliografia Básica: 

1. SOUZA, W. (Ed.). Microscopia óptica: fundamentos e aplicações 

às ciências biomédicas. 1. ed. Rio de Janeiro: SBMM, 2010. 

2. RIBEIRO, C.A.O; REIS FILHO, H.S.; GRÖTZNER, S.R. Técnicas e 

métodos para utilização prática em microscopia. São Paulo: Santos, 2012.  

3. JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO, J. Histologia básica: [texto, 

atlas]. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. SOUZA, W. (Ed.). Técnicas de microscopia eletrônica aplicadas às 

ciências biológicas. 3. ed. Rio de Janeiro: SBMM, 2011. 

2. HÖFLING, J.F.; GONÇALVES, R.B. Microscopia de luz em 

microbiologia: morfologia bacteriana e fúngica. São Paulo: Artmed, 2008.  

3. SOBOTTA, J.; PUTZ, R.; PABST, R. Atlas de anatomia humana [de] 

Sobotta. 22. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 2v.  
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4. KÜHNEL, W. Histologia: texto e atlas. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 

5. ORÉFICE, F. Biomicroscopia comparada. 3. ed.  Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013. 

 

Avaliação do Desenvolvimento Infantil 

Ementa: Avaliação em Pediatria com ênfase no uso de Testes 

Padronizados de Desenvolvimento e Desempenho Infantil. Noções de 

Psicometria; Teoria Neuromaturacional e Abordagem dos Sistemas Dinâmicos. 

Noções dos principais instrumentos de Avaliação do Desenvolvimento Global, 

Motor Grosso e Fino, Desempenho Funcional e avaliação do ambiente. 

 

Bibliografia Básica: 

1. FONSECA, V. Manual de observação psicomotora: significação 

psiconeurológica dos fatores psicomotores. Rio de Janeiro: Wak, 2012. 

2. MEDIDA da função motora grossa: (GMFM-66 & GMFM-88): Manual 

do usuário. São Paulo: Memnon, 2011. 

3. MOURA RIBEIRO, M.V.L.; GONÇALVES, V.M.G.G. Neurologia do 

desenvolvimento da criança. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010 

 

Bibliografia Complementar: 

1. HAY, W. W.; LEVIN, M. J.; SONDHEIMER, J. M.; DETERDING, R. R. 

CURRENT: Pediatria (Lange): Diagnóstico e Tratamento. 20. ed. Porto 

Alegre Artmed, 2012. Livro digital - Minha biblioteca. 

2. 3. BEE, H.B.; BOYD, D.B. A criança em desenvolvimento. Porto 

Alegre: Artmed, 2011.  

3. PAPALIA, D.E.; OLDS, S.W.; FELDMAN, R.D. O Mundo da Criança: 

da infância à adolescência. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. Livro Digital – 

Minha biblioteca. 

4. BOYD, D.; BEE, H. A criança em crescimento. Porto Alegre: Artmed, 

2011. 

5. TECKLIN, J.S. Fisioterapia pediátrica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2002. 
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Aplicações Clínicas Da Eletrotermofototerapia 

Ementa: Integrar os agentes físicos ideais e os parâmetros de 

intervenção dentro de um programa completo de reabilitação para promover o 

melhor resultado para o paciente. 

 

Bibliografia Básica: 

1. ROBINSON, A.J; SNYDER-MAKLER, L. Eletrofisiologia clínica: 

eletroterapia e teste eletrofisiológico. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010. 

2. PRENTICE, W. E. Modalidades terapêuticas para fisioterapeutas. 

4ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

3. NELSON, R.M.; HAYES, K.W.; CURRIER, D.C. Eletroterapia clínica. 

3ª Ed. São Paulo: Manole, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. PRENTICE, W.E. Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética. 

4ª Ed. São Paulo: Artmed, 2003. Livro digital – Minha biblioteca. 

2. PINTO, M.V.M. Fototerapia Aspectos Clínicos da Reabilitação. 1ª Ed. 

Editora Andreoli, 2011. 

3. WATSON, T. Eletroterapia Prática - Baseada em Evidência. 

Saraiva, 2009. 

4. CISNEROS, L.L. Guia de Eletroterapia - Princípios Biofísicos, 

Conceitos e Aplicações Clínicas. 1ª Ed. Saraiva, 2006. 

5. REIS, L.A. Q&R - Questões & Respostas | Fisioterapia. 2ª Ed. 

Guanabara Koogan, 2014. Livro digital – Minha biblioteca. 

 

Atualidades Em Fisioterapia: Prática Baseada Em Evidências 

Ementa: Seminários e discussões de temas atuais na prevenção e 

reabilitação nas diferentes áreas de atuação da fisioterapia: 

musculoesquelética, cardiorrespiratória, pediátrica, neurológica, ginecológica, 

obstétrica, dermato-funcional e recursos terapêuticos. 

 

Bibliografia Básica: 

1. RAMPAZZO, L. Metodologia científica: para alunos os cursos de 

graduação e pós-graduação. 7 ed. São Paulo. Edições Loyola. 2013. 
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2. ASSIS, R.D. Condutas práticas em fisioterapia neurológica. 

Barueri, SP: Manole, 2012. 

3. REGENGA, M.M. Fisioterapia em Cardiologia da UTI à 

Reabilitação. 2 ed. São Paulo: ROCA, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. LANZA, F.C.; GAZZOTTI, M.R.; PALAZZIN, A. Fisioterapia em 

Pediatria e Neonatologia: da UTI ao Ambulatório. ROCA, 2012 – Minha 

biblioteca. 

2. REIS, L.A. Q&R - Questões & Respostas | Fisioterapia. 2ª Ed. 

Guanabara Koogan, 2014. Livro digital – Minha biblioteca. 

3. FREITAS, F. Rotinas em Ginecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2011 – Livro Digital – Minha biblioteca. 

4. SKINNER, H.B.; McMAHON, P.J. Current Diagnóstico e Tratamento 

– Ortopedia, ArtMed, 2015 – Minha Biblioteca. 

5. TORRES, D.F.N. Fisioterapia: Guia prático para clínica. Guanabara 

Koogan, 2006 – Minha biblioteca. 

 

Fisiologia integrada à clínica em Fisioterapia 

Ementa: Tópicos especiais em Fisiologia e Anatomia dos sistemas 

Neurológico, Cardiovascular, Respiratório e Renal. Integração clínica na 

Assistência em Fisioterapia. 

 

Bibliografia Básica: 

1. HALL, J. E.; GUYTON, A.C.  Tratado de Fisiologia Médica. Rio de 

Janeiro, Elsevier, 2011. 

2. LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de 

neurociência.  São Paulo: Atheneu, 2010. 

3. AIRES, M.M. Fisiologia. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. KRAEMER, W.J.; FLECK, S.J.; DESCHENES R. Fisiologia do 

Exercício. Guanabara Koogan, 2013 – Minha biblioteca. 
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2. CONSTANZO, L. Fisiologia. 6ª Ed., Guanabara Koogan, 2015 – 

Minha Biblioteca. 

3. SILVERTHORN, D.U. Fisiologia Humana: Uma abordagem 

Integrada. 5ª Ed., Artmed, 2010 – Minha Biblioteca. 

4. WEST, J.B. Fisiologia respiratória: princípios básicos. Porto 

Alegre: Artmed, 2013. 

5. PITHON-CURI, T.C. Fisiologia do Exercício. Guanabara Koogan, 

2013 – Minha Biblioteca. 

 

Fisioterapia em Procedimentos Pré e Pós Operatórios em cirurgias 

torácicas e abdominais 

Ementa: Noções sobre requisitos básicos de um centro cirúrgico, tipos 

de cirurgias, risco cirúrgico, complicações cirúrgicas mais frequentes, avaliação 

e tratamento fisioterápico no pré e pós-operatório de cirurgias torácicas e 

abdominais, refletir sobre a equipe multidisciplinar. 

 

Bibliografia Básica: 

1. SARMENTO, G.J.V. (Org.). Fisioterapia hospitalar: pré e pós-

operatório. Barueri: Manole, 2009.  

2. SARMENTO, G.J.V. (Org.). Recursos em fisioterapia 

cardiorrespiratória. Barueri: Manole, 2012.  

3. PRYOR, J.A.; WEBBER, B.A. Fisioterapia para problemas 

respiratórios e cardíacos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. LOPEZ, M.; MEDEIROS, J.L. Semiologia médica: as bases do 

diagnóstico clínico. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 

2. SARMENTO, G.J.V. Fisioterapia respiratória no paciente crítico: 

rotinas clínicas. Barueri: Manole, 2010.  

3. UMEDA, I.K. Manual de fisioterapia na reabilitação cardiovascular. 

Barueri: Manole, 2006.  

4. PASCHOAL, M.A. Fisioterapia cardiovascular: avaliação e 

conduta na reabilitação cardíaca. Barueri, SP: Manole, 2010.  
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5. REGENGA, M..M. Fisioterapia em Cardiologia da UTI à 

Reabilitação. 2. ed. São Paulo: ROCA, 2012 

 

LSB7904 Língua Brasileira de Sinais  

Ementa: Desmistificação de ideias recebidas relativamente às línguas de 

sinais. A língua de sinais enquanto língua utilizada pela comunidade surda 

brasileira. Introdução à língua brasileira de sinais: usar a língua em contextos 

que exigem comunicação básica, como se apresentar, realizar perguntas, 

responder perguntas e dar informações sobre alguns aspectos pessoais (nome, 

endereço, telefone). Conhecer aspectos culturais específicos da comunidade 

surda brasileira. 

 

Bibliografia Básica: 

1. BRITO, L.F. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de 

Janeiro, Ed. Tempo Brasileiro, 1995. 

2. QUADROS, R.M. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. 

Porto Alegre Ed. Artmed, 2004. 

  

Bibliografia Complementar: 

1. MEC. Língua Brasileira de Sinais. Editor: SEESP/MEC Nº Ed.: Ano: 

1998. 

2. COUTINHO, D. LIBRAS e Língua Portuguesa: Semelhanças e 

diferenças. João Pessoa Ed. Arpoador, 2000. 

3. LABORIT, E. O Vôo da Gaivota. Paris Ed. Copyright Éditions, 1994. 

4. SACKS, O.W. Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. 

São Paulo Ed. Companhia das Letras, 1998 

5. SKLIAR, C. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre 

Ed. Mediação, 1998. 

 

ARA 7034 - Relações Interétnicas 

Ementa: Multiculturalismo. Temas de História e cultura Afro-Brasileira e 

indígena. Grupos étnicos. Processos sócio-culturais de construção de 

identidade étnicas. Particularidades históricas e processos de diferenciação. 
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Etnicidades e questões raciais, acomodações e conflitos. Sociedades 

pluriétnicas, cultura e política. 

 

Bibliografia Básica: 

1. FORTES, P.A.C. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e 

legais, autonomia e direitos do paciente, estudo de casos. São Paulo: 

EPU, 1998.  

2. PANTOJA V.A.; ZWIEREWICZ, M. Sociedade da informação, 

educação digital e inclusão. Florianópolis: Insular, 2007.  

3. DIAMOND, J. Armas, germes e aço. Rio de Janeiro: Record, 2002.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. HOLANDA, S.B. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Cia das Letras, 

1995.  

2. MARCONI, M.A; PRESOTTO, Z.M.N. Antropologia: uma 

introdução, 7. ed. São Paulo: Altas, 2013.  Livro Digital – Minha Biblioteca.  

3. KOTTAK, C.P. Um Espelho para a Humanidade: Uma Introdução à 

Antropologia Cultural. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.  Livro Digital – Minha 

Biblioteca. 

4. DEMO, P. Introdução à sociologia: complexidade, 

interdisciplinaridade e desigualdade social. São Paulo: Altas, 2013. Livro 

Digital – Minha Biblioteca. 

5. SANTOS, P.A. Fundamentos de sociologia geral.  São Paulo: Altas, 

2013. Livro Digital – Minha Biblioteca. 

 

ARA7020 - Bioestatística 

Ementa: Noções básicas. Amostragem. Estatística Descritiva. 

Apresentação de dados em tabela e gráficos. Medidas de tendência central e 

dispersão. Probabilidade. Variáveis aleatórias e suas distribuições. Distribuição 

binomial e distribuição normal. Inferência Estatística. Intervalos de confiança e 

testes de hipóteses. 

 

 

 

http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522483006?q=sociologia
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Bibliografia Básica: 

1. CALLEGARI-JACQUES, S.M. Bioestatística: princípios e 

aplicações. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

2. PAGANO, M; GAUVREAU, K. Princípios de Bioestatística. São 

Paulo:  Cengage Learning, 2004 

3. FIELD, A. Descobrindo a Estatística Utilizando o SPSS. 2. ed. 

Porto Alegre:  Artmed, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. MORETTIN, P.A.; BUSSAB, W.O. Estatística Básica. 8. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013. 

2. LEVINE, D.M. Estatística: teoria e aplicações usando microsoft® 

excel em português. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

3. WITTE, R.S.; WITTE, J.S. Estatística. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2005. 

4. TRIOLA, M.F. Introdução à estatística. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2008. 

5. MEYER, P.L.; LOURENÇO FILHO, R.C.B. Probabilidade: 

aplicações à estatistica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1983. 

 

ARA7203 - Informática na Educação I 

Ementa: Conceitos das teorias de aprendizagem. Uso de tecnologias de 

Informação e Comunicação aplicadas as teorias de aprendizagem. Exemplos 

de softwares educacionais. Redes sociais na educação. Avaliação de Software 

Educacional. Recursos multimídia como recurso didático. Informática na 

Educação Especial. 

 

Bibliografia Básica: 

1. TAJRA, S. F. Informática na educação. 8ª Ed. São Paulo: Érica, 

2009. 

2. ANTUNES, C. Novas maneiras de ensinar, novas formas de 

aprender. Porto Alegre: Artmed. 2002. 

3. PREECE, J., ROGERS, Y., SHARP, H. Design de interação: além 

da interação humano computador. Porto Alegre, RS: Bookman. 2005. 
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Bibliografia Complementar: 

1. DALY, A. J. Social Network Theory and Educational Change. 

Harvard Education Press, 2010. 

2. MORAN, J.M.; MASETTO, M.T.; BEHRENS, M.A. Novas tecnologias 

e mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2010. 

3. PERROTTI, E.M.B.; VIGNERON, J. Novas tecnologias no contexto 

educacional: Reflexões e Relatos de Experiências. São Bernardo do 

Campo: UMESP, 2003. 

4. PREECE, J. Online Communities: Designing Usability and 

Supporting Sociability. Wiley, 2000. 

5. RAMOS, E.M.F. Informática na escola: um olhar multidisciplinar. 

Fortaleza: Editora UFC, 2003. 

 

ARA7204 - Introdução à Administração 

Ementa: A Importância da Administração. Evolução Histórica das 

Organizações. Teorias da Administração. Estrutura, funções e áreas 

Organizacionais. O Processo Empresarial. Organização, planejamento, direção 

e controle: Comunicação, tomada de decisão, poder e autoridade. Atributos do 

Gestor na Organização. Administração de Recursos Digitais. 

 

Bibliografia Básica: 

1. CHIAVENATO, I. Administração dos novos tempos. 2ª Ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2004. 

2. KWASNICKA, E.L. Introdução à Administração: 6ª Ed. São Paulo: 

Atlas, 2004. 

3. MAXIMIANO, A.C.A. Introdução à administração. 7ª Ediçao. São 

Paulo: Atlas, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. FERREIRA, A.A.; REIS, A.C.F.; PEREIRA, M. I. Gestão Empresarial: 

de Taylor aos nossos dias: evolução e tendências da moderna 

administração de empresas. São Paulo: Pioneira, 1997. 

2. LACOMBE, F.J.M.; HEILBORN, G.L.J. Administração: princípios e 

tendências. São Paulo: Saraiva, 2003. 
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3. MORAES, A.M.P. Introdução à administração. 3. ed. São Paulo: 

Prentice-Hall, 2004. 

4. MOTTA, F; VASCONCELOS, I.F.G. Teoria Geral da Administração. 

São Paulo: Pioneira, 2006. 

5. OLIVEIRA, D.P.R. Teoria geral da administração: uma abordagem 

prática. São Paulo: Atlas, 2008. 

6. ROBBINS, S.P.; DECENZO, D.A. Fundamentos da administração: 

conceitos, essências e aplicações, 4ª Ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2004. 

 

ARA7201 - Inovação e Criatividade na Era do Conhecimento 

Ementa: Origens Econômica e Sociológica do Processo de Inovação 

(Pensamento de Schumpeter). Visões da Inovação e da Evolução Tecnológica. 

Métodos e estratégias de Gestão de Inovação. Conceito em criatividade, o 

papel da criatividade nas modernas organizações, bloqueios, técnicas do 

desenvolvimento da criatividade. 

 

Bibliografia Básica: 

1. ALENCAR, E.S., FLEITH, D.S. Criatividade: múltiplas perspectivas. 

3ª Ed. Brasília: Ed. UnB, 2003. 

2. CASTELLS, M. A era da informação. 10ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 

2007.  

3. TIGRE, P.B. Gestão da inovação: a economia da tecnologia no 

Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. CORAL, E. Gestão integrada da inovação: estratégia, organização 

e desenvolvimento de produtos. São Paulo: Atlas, 2008. 

2. FIGUEIREDO, P. Gestão da Inovação: conceitos, métricas e 

experiências de empresas no Brasil. RJ: LTC, 2009. 

3. LÉVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento 

na era da informática. São Paulo: Editora 34, 1997. 

4. PREDEBON, J. Criatividade: abrindo o lado inovador da Mente. 7ª 

Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
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5. MATTOS, J.; GUIMARÃES, L. Gestão da tecnologia e inovação: 

uma abordagem prática. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

ARA7205 Princípios de Marketing 

Ementa: Conceitos e abordagens históricas do Marketing. Definições 

centrais de Marketing. O ambiente de Marketing. O mercado e sua visão de 

segmentação e posicionamento. Conceito de Canal de Marketing; estratégias e 

estruturas de canal. Canais como Sistemas Competitivos. Serviço ao Cliente. 

Relacionamentos entre Fornecedores e Clientes no Canal. Marketing voltado 

para o valor. Princípios e estratégias de preço. Planejamento, execução e 

utilização da pesquisa de mercado como um instrumento do SIM (Sistema de 

Informações de Marketing). A pesquisa mercadológica no processo de tomada 

de decisão em marketing. Marketing aplicado aos negócios digitais. 

 

Bibliografia Básica: 

1. HOOLEY, G.; PIERCE, N.; SAUNDERS, J. Estratégia de marketing 

e posicionamento competitivo. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2011. 

2. KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. 12ª Ed. 

São Paulo: Prentice Hall, 2008. 

3. LAPOLLI, M.; GAUTHIER, F.A.O. Publicidade na era digital: um 

desafio para hoje. Florianópolis: Pandion, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. GOIA, R.M. Fundamentos de marketing: conceitos básicos. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 

2. KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing: a bíblia 

do marketing. 12ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

3. LÉVY, P. As tecnologias da Inteligência. São Paulo: Editora 34, 

2008. 

4. MALHOTRA, N.K. Pesquisa de marketing: uma orientação 

aplicada. 3ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

5. MATTAR, F.N. Pesquisa de Marketing: Metodologia, 

planejamento, execução e análise. São Paulo: Atlas, 2005. 
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ARA7212 Empreendedorismo 

Ementa: Conceito de empreendimento, empreendedorismo e intra 

empreendedorismo. Ambientes da inovação: incubadoras e parques 

tecnológicos. Perfil do empreendedor. Geração de idéias. Análises e 

oportunidades. Mecanismos e procedimentos para criação de empresas. 

Qualidade e competitividade. Marketing pessoal e empresarial. Gestão do 

empreendimento. Fundamentos e componentes do Plano de Negócios. Estudo 

de Casos e desenvolvimento de protótipo de plano de negócios. 

 

Bibliografia Básica: 

1. BIZZOTTO, C.E.N. Plano de Negócios para Empreendimentos 

Inovadores. São Paulo: Atlas, 2008. 

2. DEGEN, R.J. O empreendedor: empreender como opção de 

carreira. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 

3. DOLABELA, F. Oficina do empreendedor. Rio de Janeiro: Sextante, 

2008. 

4. MAXIMIANO, A.C.A. Administração para empreendedores: 

fundamentos da criação e da gestão de novos negócios. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. CARVALHO M; LAURINDO F. Estratégia para competitividade. São 

Paulo: Futura, 2003. 

2. DORNELAS, J.C.A. Empreendedorismo na prática: mitos e 

verdades do empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

3. DORNELAS, J.C.A. Empreendedorismo: transformando ideias em 

negócios. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

4. HASHIMOTO, M. Espírito empreendedor nas organizações: 

aumentando a competitividade através do intra-empreendedorismo. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

5. MARCONDES, R.C.; BERNARDES, C. Criando empresas para o 

sucesso: Empreendedorismo na prática. São Paulo: Saraiva, 2004. 
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6. MONTIBELLER FILHO. G.; MACEDO M.; FIALHO. F.A.P. 

Empreendedorismo na era do conhecimento. Florianópolis: Visual Books, 

2007. 

 

ARA7224 Gestão do Conhecimento 

Ementa: Era digital e Era do Conhecimento. Organização do 

conhecimento. Princípios e processos da gestão do conhecimento. 

Desenvolvimento de um ambiente para a gestão do conhecimento. 

Desenvolvimento de uma estratégia de gestão do conhecimento. Auditoria de 

conhecimento. Memória organizacional. Técnicas e tecnologias de suporte a 

gestão do conhecimento nas empresas. 

 

Bibliografia Básica: 

1. ANGELONI, M.T. Organizações do Conhecimento. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

2. NONAKA, I.; TAKEUSHI, H. Gestão do Conhecimento. Porto Alegre: 

Bookman, 2008. 

3. POLIZELLI, D.L.; OZAKI, A.M. Sociedade da informação: os 

desafios da era da colaboração e da gestão do conhecimento. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. ANGELONI, M.T. Gestão do Conhecimento no Brasil: casos, 

experiências e práticas de empresas privadas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2008. 

2. BUKOWITZ, W.R.; WILLIAMS, R.L. Manual de Gestão do 

Conhecimento. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

3. POSSOLLI, G.E. Gestão da inovação e do conhecimento. Curitiba: 

Ibpex, 2011. 

4. TAYLOR, W.; LABARRE, P. Inovadores em ação. Rio de Janeiro: 

Sextante, 2008. 

5. TERRA, J.C.C. Gestão do conhecimento: o grande desafio 

empresarial. São Paulo: Negócio Editora, 2000. 
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ARA7137 Ciência Tecnologia e Sociedade 

Ementa: Estudo das relações entre ciência, tecnologia e sociedade ao 

longo da história, com ênfase na atualidade; filosofia da ciência; análise de 

valores e ideologias envolvendo a produção e divulgação da ciência e 

datecnologia; influências das diferenças culturais, ou diferenças etniológicas, 

nas concepções de ciência e tecnologia e de suas relações com as 

sociedades; a participação da sociedade na definição de políticas relativas às 

questões científicas, tecnológicas, econômicas e ecológicas. O impacto da 

informática na sociedade. Clima e Projetos de Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo. 

 

Bibliografia Básica: 

1. BAZZO, W.A. Ciência, Tecnologia e Sociedade e o Contexto da 

Educação Tecnológica. Editora da UFSC, 1ªed., 1998.  

2. LARAIA, R.B. Cultura: um Conceito Antropológico. Editora: Jorge 

Zahar, 13ªEd., 2000. 

3. BRAVERMAN, H. Trabalho e Capital Monopolista, Editora: LTC, 3ª 

Ed., 1987.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. BRAGA, B. Introdução à engenharia ambiental - o desafio do 

desenvolvimento sustentável. 2ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 

2. CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS – Manual de 

Capacitação sobre mudanças do Clima e Projetos de Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) (2008), Brasília, DF. 

3. FELLENBERG, G. Introdução aos problemas da poluição 

ambiental. São Paulo: Editora, 1980. Pedagógica e Universitária (EPU) e 

Editora Springer. 

4. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA e ACADEMIA 

BRASILEIRA DE CIÊNCIAS. (2001). O debate necessário - Ciência, 

Tecnologia, Inovação - Desafio para a sociedade brasileira (Livro Verde). 

Brasília: MCT / Academia Brasileira de Ciências. 

5. SALATI, E. Temas ambientais relevantes. Estudos Avançados, nº 

56, 2006. 
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Filosofia 

Ementa: Filosofia antiga e sua implicação no processo de formação do 

ser humano. Princípios e conceitos éticos, políticos e a educação da 

antiguidade aos tempos atuais. Relação entre o conceito de ser humano e sua 

formação na Paidéia grega. A filosofia moderna e contemporânea e sua 

implicação no processo de formação do ser humano. Democracia e Educação. 

 

Bibliografia Básica:  

1. DIAMOND, J. Armas, germes e aço. Rio de Janeiro: Record, 2006.  

2. PANTOJA VALLEJO, A.; ZWIEREWICZ, M. Sociedade da 

informação, educação digital e inclusão. Florianópolis: Insular, 2007.  

3. SILVER, Brian L. A escalada da ciência. 2. ed. Florianópolis: Ed. da 

UFSC, 2008.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. TOZZINI, D.L.  Filosofia da Ciência de Thomas Kuhn: Conceitos 

de Racionalidade Científica. São Paulo: Salta, 2014. Livro Digital – Minha 

Biblioteca.  

2. BELLINO, FRANCESCO. Fundamentos da bioética: aspectos 

antropológicos, ontológicos e morais. Bauru: EDUSC, 1997. 

3. MARCONDES, DANILO. Textos básicos de ética: de Platão a 

Foucault. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.  

4. ABRANTES, P.C. Filosofia da biologia. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

Livro Digital – Minha Biblioteca. 

5. REALE, M. Introdução à filosofia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

Livro Digital – Minha Biblioteca. 

 

Sociologia 

Ementa: A sociologia como ciência. Histórico, conceituação e objeto de 

estudo. Os pioneiros: August Comte, Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber. A 

vida em Sociedade. Os processos sociais, contato e isolamento, interações 

sociais. Agrupamento sociais. Papel e status social, estratificação social, 

classes, castas. Cultura, instituições sociais, controle social, mudança social, 

trabalho e sociedade. 
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Bibliografia Básica: 

1. PANTOJA VALLEJO, A.; ZWIEREWICZ, M. Sociedade da 

informação, educação digital e inclusão. Florianópolis: Insular, 2007.  

2. DIAMOND, J. Armas, germes e aço. Rio de Janeiro: Record, 2006.  

3. POLIZELLI, D.L.; OZAKI, A.M. Sociedade da informação: os 

desafios da era da colaboração e da gestão do conhecimento. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. DEMO, P. Introdução à sociologia: complexidade, 

interdisciplinaridade e desigualdade social. São Paulo: Altas, 2013. Livro 

Digital – Minha Biblioteca. 

2. SANTOS, P.A. Fundamentos de sociologia geral.  São Paulo: Altas, 

2013. Livro Digital – Minha Biblioteca. 

3. DIAMOND, J. Armas, germes e aço: os destinos das sociedades 

humanas. 13. ed. Rio de Janeiro: Record, 2011. 

4. BAZZO, W.A. Ciência, tecnologia e sociedade: e o contexto da 

educação tecnológica. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2010.  

5. GIL, A.C. Sociologia geral. 1. ed. São Paulo: Altas. Livro Digital – 

Minha Biblioteca. 

 

Fundamentos de Biociências 

Ementa: Conceito de Ciência, Tecnologia e Técnica. Conceito de Bíos. 

As várias dimensões da Bíos: animal, vegetal, humana e ambiental. A relação 

entre ciência e Bíos. Conceito de Biociência. Aplicações das biociências: 

Biologia, Genética, Ecologia, Biotecnologia, Bioinformática, Bioengenharia, 

Biofísica, Bioestatística, Biomatériais. Aspectos éticos, sociais, políticos e 

econômicos das biociências: bioética, biopolítica, biopoder, biodireito, 

biodiversidade. 

 

Bibliografia Básica: 

1. DURAND, G. A bioética: natureza, princípios, objetivos. 2. ed. São 

Paulo: Paulus, 2008. 

http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466047?q=sociologia
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466047?q=sociologia
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522483006?q=sociologia
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2. DAWKINS, R. A grande história da evolução: na trilha dos nossos 

ancestrais. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.  

3. BEAR, M.F.; CONNORS, B.W.; PARADISO, M.A. Neurociências: 

desvendando o sistema nervoso. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. DAWKINS, R. O gene egoísta. São Paulo: Companhia das Letras, 

2007.  

2. DAWKINS, R. O maior espetáculo da Terra: as evidências da 

evolução. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.  

3. BEAUCHAMP, T.L.; CHILDRESS, J.F. Princípios de ética 

biomédica. São Paulo: Ed. Loyola, 2002. 

4. BELLINO, Francesco. Fundamentos da bioética: aspectos 

antropológicos, ontológicos e morais. Bauru: EDUSC, 1997.  

5. TOZZINI, D.L. Filosofia da Ciência de Thomas Kuhn: Conceitos de 

Racionalidade Científica. São Paulo: Salta, 2014. Livro Digital – Minha 

Biblioteca.  

 

ARA 7021 - Toxicologia, Ecotoxicologia e Genotoxicologia 

Ementa: Noções de meio ambiente, ecologia e sustentabilidade. 

Conceitos básicos e princípios fundamentais de toxicologia, toxicologia 

ambiental, ecotoxicologia e biomonitoramento. Uso de bioindicadores; 

indicadores da qualidade ambiental. Testes de toxidade padronizados com 

organismos de vários níveis tróficos: CE50 e LD50. Legislação federal e 

estadual. Tipos de contaminação e suas fontes: cinéticas dos contaminantes no 

ambiente e nos organismos. Natureza do material genético. Mutação e 

reparação de DNA. Efeitos de várias substâncias presentes no meio ambiente, 

tanto naturais como xenobióticos, sobre o DNA dos seres vivos. Técnicas 

modernas utilizadas para qualificar e quantificar o dano genético causado por 

estas substâncias. 

 

Bibliografia Básica: 

1. AZEVEDO, F.A; CHASIN, A.A.M. As bases toxicológicas da 

ecotoxicologia. São Paulo: RiMa, 2004.  
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2. ZAGATTO, P.A.; BERTOLETTI, E. Ecotoxicologia aquática: 

princípios e aplicações. 2. ed. São Paulo: Rima, 2008.  

3. OGA, S; CAMARGO, M.M.A.; BATISTUZZO, J.A.O. Fundamentos de 

toxicologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. THOMPSON, M.W.; THOMPSON, J.S.; NUSSBAUM, R.L.; MCINNES, 

R.R.; WILLARD, H.F. Genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

2. KLAASSEN, C.D.; WATKINS III, J.B. Fundamentos em Toxicologia 

de Casarett e Doull (Lange). 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. Livro Digital – 

Minha Biblioteca.  

3. OLSON, K.R. Manual de Toxicologia Clínica.  6. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2014. Livro Digital – Minha Biblioteca. 

4. TOWNSEND, C.R.; BEGON, M.; HARPER, J.L. Fundamentos em 

Ecologia, 3. ed.  Porto Alegre: Artmed, 2010. Livro Digital – Minha Biblioteca.  

5. PINTO-COELHO, R.M. Fundamentos em Ecologia. Porto Alegre: 

Artmed, 2007. Livro Digital – Minha Biblioteca. 

 

 

http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580551327?q=toxicologia
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580551327?q=toxicologia
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552669?q=toxicologia
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536310978?q=ecologia
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536310978?q=ecologia
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15. METODOLOGIA 
 

A metodologia adotada no curso de Fisioterapia da UFSC busca 

enfatizar o ensino interdisciplinar considerando, desta forma, uma alternativa 

para superar um ensino fragmentado. Esta abordagem organiza os currículos 

de modo a permitir uma articulação entre as disciplinas, bem como promover 

estudos, pesquisas e debates que problematizem o fazer e o pensar didático-

pedagógico.  

Os alunos do curso de Fisioterapia são estimulados a desenvolver 

independência na sua vida acadêmica por meio da construção do 

conhecimento e da aprendizagem. Para promover esse processo, o aluno é 

estimulado a desenvolver atividades associadas ao ensino, à pesquisa e à 

extensão. Essas incluem atividades de monitoria, de iniciação científica, de 

projetos de extensão e atividades decorrentes de projeto associados às bolsas 

de auxílio.  

Acredita-se que o saber é algo construído e não somente transmitido 

aos acadêmicos. Dessa forma, utilizando esta metodologia procura-se 

estimular o estudo e a intervenção nas questões profissionais pautadas na 

observação, na investigação e na experimentação.  

A metodologia de ensino das aulas do curso de Fisioterapia da UFSC, 

conta com diferentes métodos de ensino e por meio dessa diversidade de 

abordagens, busca-se facilitar o aprendizado e estimular que o aluno aprenda a 

aprender. Destacam-se as seguintes metodologias: 

a) Aulas expositivas, nas quais o professor faz a exposição oral/escrita 

do conteúdo e também insere recursos ou instrumentos didáticos como a 

utilização de Datashow, vídeos, equipamentos entre outros; 

b) Aulas dialogadas, nas quais o professor expõe os conteúdos com a 

participação ativa dos estudantes, considerando o conhecimento prévio dos 

mesmos, sendo o professor o mediador para que os alunos questionem, 

interpretem e discutam o objeto de estudo;  

c) Aulas práticas, nas quais o professor realiza prática supervisionada de 

métodos e técnicas em locais apropriados, permitindo o aluno a vivenciar, 

experimentar e praticar; 
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d) Realização de seminários com discussão de casos clínicos e artigos 

científicos construindo um conhecimento da prática baseada em evidências; 

e) Promoção de trabalhos individuais ou em grupos a fim de estimular o 

aluno a buscar o conhecimento, bem como o ensino a trabalhar em grupo; 

f) Viagens de estudos, em que o professor acompanha os alunos a 

visitas em locais que oportunizam o aprendizado e capacitam o aluno na 

construção de conhecimentos que não seriam possíveis em sala de aula; 

g) Realização de palestras com profissionais convidados, permitindo 

assim o aluno conhecer a atuação de diferentes áreas e suas realidades; 

h) Utilização de materiais e equipamentos em aula, permitindo o aluno a 

aprender por meio da experimentação.  

 

Essas estratégias promovem o diálogo entre alunos e o professor, 

havendo espaço para questionamentos, críticas, discussões e reflexões, para 

que o conhecimento possa ser sintetizado por todos. 

Compreendemos que o ensino é multi-ambiental e que necessita de 

diferentes locais para sua construção. Assim, os alunos desenvolvem 

atividades em sala de aula, em laboratórios de natureza prática, em campos de 

estágio diversos e em ambientes virtuais. Essa articulação promove a 

construção das habilidades e competências profissionais, tão exigidas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais e aspiradas pelas ações previstas no projeto 

Político Pedagógico do Curso de Fisioterapia. 

A metodologia utilizada permite construir um perfil acadêmico e 

profissional com competências, habilidades e conteúdos, dentro de abordagens 

contemporâneas de formação capazes de atuar com qualidade, eficiência e 

resolutividade. 
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16. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

A formação do acadêmico em Fisioterapia visa proporcionar uma sólida 

formação profissional, generalista e humana. Entende-se que o momento das 

práticas em ambiente profissional é fundamental para o estabelecimento da 

relação teórico-prática dos conteúdos aprendidos durante a graduação. É 

também o momento em que o aluno utiliza os conhecimentos adquiridos em 

sala de aula, sendo então capaz de transformá-los em habilidades e 

competências práticas.  

O estágio curricular supervisionado em Fisioterapia foi elaborado 

conforme a Resolução CNE/CES 4, de 19 de fevereiro de 2002, que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia. 

Destaca-se em seu artigo 7º. 

 

Art. 7º A formação do 

Fisioterapeuta deve garantir o 

desenvolvimento de estágios 

curriculares, sob supervisão 

docente. A carga horária mínima do 

estágio curricular supervisionado 

deverá atingir 20% da carga horária 

total do Curso de Graduação em 

Fisioterapia proposto, com base no 

Parecer/Resolução específico da 

Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação. 

Parágrafo único. A carga horária do 

estágio curricular supervisionado 

deverá assegurar a prática de 

intervenções preventiva e curativa 

nos diferentes níveis de atuação: 

ambulatorial, hospitalar, 

comunitário/ unidades básicas de 

saúde etc.  
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A metodologia utilizada nos estágios curriculares visa capacitar os 

profissionais com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da 

atenção e a qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, 

famílias e comunidades.  

Os estágios ocorrem sob a supervisão de um docente do curso de 

fisioterapia da UFSC e um fisioterapeuta vinculado a instituição credenciada. 

Cada docente supervisor ficará responsável por um número máximo de 6 

acadêmicos, atendendo à regulamentação  nº 431 do COFFITO. 

Os estágios supervisionados possuem um Regimento Interno de 

Estágios no qual, além de outros itens, são descritos os direitos e deveres dos 

estagiários e a forma de avaliação a que estarão sujeitos.  

Os estágios curriculares do curso de Fisioterapia da UFSC incluem o 

atendimento de pacientes de maneira individual ou em grupo com duração de 

aproximadamente 50 minutos.  A atuação do aluno no estágio visa promover 

intervenções preventiva e reabilitadora nos diferentes níveis de atuação: 

ambulatorial, hospitalar, comunitário/unidades básicas de saúde entre outros. 

Os atendimentos incluem avaliação e tratamento fisioterapêutico bem como o 

preenchimento de prontuários. Além disso, nos estágios são desenvolvidos 

seminários com discussão e apresentação de casos clínicos e artigos 

científicos promovendo, dessa forma, a prática baseada em evidências.  

Os alunos são avaliados quanto ao seu desempenho no estágio, pelo 

docente supervisor de cada local, por meio de uma ficha de avaliação, 

aprovada pelo Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia e pelo 

Núcleo Docente Estruturante do curso e que contempla os seguintes itens: 

relação terapeuta-paciente; capacidade de identificação e solução de 

problemas; prontuários, relatórios, avaliações e evoluções do paciente; noções 

de segurança e manuseio dos equipamentos e aplicação de técnicas; 

habilidade de relacionamento multiprofissional; responsabilidade de suas 

funções no local de estágio; demonstração de conhecimento na área; 

apresentação de seminários e casos clínicos.  

Os estágios são organizados em blocos e alocados em disciplinas, as 

quais são ofertadas nas três últimas fases do curso. Estas disciplinas englobam 

as seguintes áreas de atuação: Saúde pública e Saúde da mulher; Geriatria e 

Gerontologia; Atenção a pessoas com necessidades especiais; Traumatologia, 
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Ortopedia e Reumatologia; Pediatria; Neurologia e fisioterapia 

cardiorrespiratória. Além disso, essas disciplinas apresentam uma fase inicial 

de introdução ao estágio, que permite que o aluno aprenda sobre do local de 

estágio, faça o reconhecimento das instalações, das normas e rotinas de cada 

local, bem como revisa conceitos importantes do conteúdo teórico/prático da 

área específica. Além disso, nesse momento os docentes supervisores tem a 

oportunidade de explicar as normas do estágio, os objetivos esperados e os 

métodos de avaliação. A última semana é destinada ao fechamento do estágio, 

em que o aluno recebe uma devolutiva relacionada a sua atuação em todas as 

áreas. Neste momento é possível traçar com o aluno uma visão sobre os 

objetivos alcançados e seu desempenho durante o estágio.  

São destinadas 1044 h/a à prática de estágio curricular supervisionado, 

distribuídas ao longo dos três últimos semestres do curso. Ressalta-se que 

esta carga horária obedece ao mínimo de 20% da carga horária total do curso, 

conforme estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. 

As disciplinas vinculadas ao estágio curricular estão descritas na Tabela 

6.  

 

Tabela 6.Síntese da matriz curricular. 

Disciplinas 
Carga horária 
(horas/aula) 

Estágio de Observação Clínica 90 

Introdução ao Estágio supervisionado I 14 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia Traumato-
Ortopédica/Reumatológica 

100 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Pessoas com 
Necessidades Especiais 

100 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Saúde 
Coletiva/Saúde da Mulher 

100 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Geriatria e 
Gerontologia 

100 

Introdução ao Estágio Supervisionado II  60 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia Traumato-
Ortopédica/Dermatofuncional 

120 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia 
Cardiorrespiratória 

120 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Neurologia 120 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia Pediátrica 120 
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Para que todos os alunos possam realizar todas as disciplinas de 

estágio, os mesmos são divididos em grupos que se alternam a fim de cumprir 

a carga-horária estipulada em cada área da seguinte maneira: 

 

1. Estágio de Observação clínica: Disciplina ofertada aos alunos da 

oitava fase do curso que tem como finalidade introduzir os discentes aos locais 

e prepará-los para os próximos estágios, o que ocorre por meio da observação 

dos atendimentos realizados pelos alunos das fases mais avançadas. Nesta 

fase, os alunos serão divididos em 8 duplas ou trios (denominados A, B, C, D, 

E, F, G e H), dependendo da quantidade de alunos que realizarão a 

observação durante duas semanas em cada local de estágio. As observações 

ocorrerão entre a segunda e a décima sétima semanas letivas. Na primeira 

semana letiva, os alunos receberão orientações, dadas pelo coordenador de 

estágios acerca dos locais, regulamento, esquema de rodízio e divisão de 

duplas, formas de avaliação de frequência e participação, bem como demais 

dúvidas que surgirem. A última semana será destinada à entrega de relatório 

final e das fichas de frequência. O esquema de como os rodízios ocorrerão 

está descrito na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Rodízio do estágio de observação. 

            Período (semanas letivas) 

Área de estágio 
2-
3 

4-
5 

6-
7 

8-
9 

10-
11 

12-
13 

14-
15 

16-
17 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Traumato-

Ortopédica/Reumatológica 

A 
B C D E F G H 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Pessoas com 

necessidades especiais 
I A B C D E F G 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Saúde 

Coletiva/Saúde da Mulher 
H I A B C D E F 

Estágio Supervisionado Fisioterapia 
em Geriatria e Gerontologia 

G H I A B C D E 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Traumato-

Ortopédica/Dermatofuncional 
F G H I A B C D 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Cardiorrespiratória 

E F G H I A B C 

Estágio Supervisionado em D E F G H I A B 
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Fisioterapia em Neurologia 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Pediátrica 

B C D E F G H A 

 

2. Estágio 9ª Fase: Nesta etapa, os estágios têm por finalidade 

introduzir os alunos nas áreas de atuação da Fisioterapia (atendimentos com 

menor grau de complexidade) para que os mesmos possam atuar transferindo 

os conhecimentos adquiridos ao longo da formação para o ambiente 

profissional, bem como prepará-los para os estágios da próxima fase que 

possuem maior nível de complexidade (estágios hospitalares). Para a 

realização destes estágios, os alunos serão divididos em 4 grupos com até 6 

alunos (A, B, C e D), conforme regulamentação do conselho profissional 

(Tabela 8).  

 

Tabela 8. Rodízio do estágio da nona fase. 

 

3. Estágio 10ª Fase: Nesta etapa, os estágios têm por finalidade 

introduzir os alunos nas áreas de atuação da Fisioterapia com maior grau de 

complexidade (atendimentos hospitalares) para que os mesmos possam atuar 

transferindo os conhecimentos adquiridos ao longo da formação para o 

ambiente profissional, bem como prepará-los para o mercado de trabalho. Para 

a realização destes estágios os alunos serão divididos em 4 grupos de até 6 

alunos (A, B, C e D), conforme regulamentação do conselho profissional 

(Tabela 9).  

 

 

 

 

                                Período (semanas letivas) 
Área de estágio 

2-5 6-9 10-13 14-17 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia 
Traumato-Ortopédica/Reumatológica 

A 
B C D 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia em 
Pessoas com necessidades especiais 

B A D C 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia em 
Saúde Coletiva/Saúde da Mulher 

C D A B 

Estágio Supervisionado Fisioterapia em 
Geriatria e Gerontologia 

D C B A 
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Tabela 9. Rodízio do estágio da décima fase. 

Para realização dos estágios a UFSC possui atualmente convênio com 

as seguintes instituições: 

a) Hospital Regional de Araranguá Deputado Afonso Guizzo; 

b) Hospital Bom Pastor (Prefeitura Municipal de Araranguá);  

c) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – A.P.A.E. – de 

Araranguá; 

d) Centro Integrado de Atividades Recreativas da Terceira Idade – 

CIARTI (Prefeitura Municipal de Araranguá); 

e) Lar de idosos São Vicente de Paula de Araranguá; 

f) Unidade Básica de Saúde do Município Balneário Arroio do Silva. 

g) Haras Araranguá. 

 

Os locais de estágio devem apresentar condições adequadas para 

receber a demanda. Possuem ambiente apropriado com capacidade e 

infraestrutura, equipamentos e materiais e local para discussão de casos 

clínicos, capazes de promover e estimular o aprendizado dos alunos.  

                                Período (semanas letivas) 
Área de estágio 

2-5 6-9 10-13 14-17 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia 
Traumato-Ortopédica/Dermatofuncional 

A 
B C D 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia 
Cardiorrespiratória 

B A D C 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia em 
Neurologia 

C D A B 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia 
Pediátrica 

D C B A 
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17. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As atividades complementares são componentes curriculares que 

possibilitam aprimorar a formação discente e tem como objetivo principal 

complementar o currículo de formação do aluno com atividades formativas a 

sua escolha. Além disso, essas atividades visam desenvolver no discente 

habilidades e competências que complementam o conteúdo oferecido pelas 

disciplinas curriculares. Tais atividades deverão proporcionar ao discente 

enriquecimento curricular, científico e cultural contribuindo, assim, para sua 

formação profissional e pessoal.  

As atividades complementares constituem 3,36% da carga horária total 

do curso de Fisioterapia da UFSC. As atividades a serem aproveitadas para o 

curso de Fisioterapia abrangem várias modalidades, expressas em horas, 

devendo ser validadas conforme Regimento Interno das Atividades 

Complementares (Anexo I). Podem ser consideradas atividades como: 

participação em trabalhos de iniciação científica; participação em projetos de 

extensão; apresentação de trabalhos em eventos científicos; participação como 

ouvinte em eventos científicos, atividade de monitoria, etc.  

Cada grupo de atividades complementares apresenta uma pontuação 

específica a qual está descrita de forma detalhada no Regimento Interno das 

Atividades Complementares. O acadêmico deverá cumprir 162 horas/aula no 

decorrer do curso. Essas atividades deverão ser comprovadas mediante a 

abertura de um processo, o qual deverá ser entregue 60 dias antes do término 

do penúltimo semestre letivo, para o coordenador de atividades 

complementares.  

Ao coordenador de atividades complementares cabe: avaliar a 

documentação apresentada pelos alunos para validação das respectivas horas 

baseado na tabela de pontuação das atividades complementares, orientar os 

alunos ao longo do curso, além de divulgar e estimular a participação dos 

discentes em atividades complementares. 
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18. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Fisioterapia, a conclusão do curso dar-se-á perante o 

desenvolvimento de um trabalho de caráter acadêmico-científico sob 

orientação de um docente. O trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como 

objetivo fornecer ao aluno a oportunidade de aprimorar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso de graduação e aplicá-los de forma prática em 

uma pesquisa. Por meio do TCC, o aluno poderá desenvolver o raciocínio 

crítico, aplicar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas teóricas e práticas, 

e colaborar, por meio do conhecimento produzido durante a pesquisa, com a 

promoção e formação profissional nas diversas habilidades e competências 

das áreas de Fisioterapia e afins. 

Para viabilização do TCC, o curso de graduação em Fisioterapia da 

UFSC contempla na sua matriz curricular as disciplinas Trabalho de Conclusão 

de Curso I, que é oferecida na 9a fase, e a disciplina Trabalho de Conclusão de 

Curso II, a qual é ofertada na 10 a fase. Ambas as disciplinas possuem carga 

horária total de 180 horas.  

Ainda, a matriz curricular do curso de graduação em Fisioterapia da 

UFSC possui disciplinas que dão suporte direto a elaboração dos trabalhos de 

conclusão de curso, sendo estas Epidemiologia, oferecida na 2a fase, Bioética, 

ofertada na 3 a fase; Metodologia da Pesquisa, ofertada na 4a fase; e a 

disciplina optativa Bioestatística. Além disso, a matriz curricular é constituída 

por disciplinas básicas e aplicadas da área de Fisioterapia, que possibilitam a 

aquisição do conhecimento teórico–prático necessário para o desenvolvimento 

da pesquisa.  Desta forma, todas as disciplinas teórico-práticas, com exceção 

dos estágios supervisionados, são pré-requisito para a matrícula dos alunos 

nas disciplinas TCC I e II. 

Os TCCs I e II consistem em uma pesquisa, individual ou em dupla, 

orientada por um professor da UFSC. Na disciplina TCC I, o aluno deverá 

desenvolver um projeto de pesquisa, que deverá ser submetido, ao comitê de 

ética em pesquisa (quando se aplica), ou uma pesquisa relatada sob a forma 

de artigo científico. O TCC II consiste em uma pesquisa relatada sob a forma 

de artigo científico ou monografia.  
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O encerramento das duas disciplinas se fará com a apresentação na 

forma oral frente a uma banca avaliadora, constituída pelo orientador e dois 

outros professores escolhidos de acordo com sua habilitação técnica em 

relação ao tema de investigação. A apresentação oral tem por finalidade 

auxiliar o aluno a desenvolver e aprimorar sua competência discursiva e 

capacidade argumentativa, desenvolver a fluência em termos técnicos e 

promover a oportunidade de discussão do aluno com profissionais 

especializados na área de pesquisa.  

Acredita-se que o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmico-

científica permite ao aluno aperfeiçoar seus conhecimentos adquiridos ao longo 

do curso, possibilita a prática da clínica baseada em evidência e divulgação de 

um trabalho acadêmico para a comunidade científica. Dessa forma, essa 

atividade é incentivada e desenvolvida na matriz curricular do curso de 

graduação em Fisioterapia da UFSC. 

As normas para elaboração e apresentação dos TCCs do curso de 

graduação em Fisioterapia da UFSC estão contidas no Regimento Interno dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso (ANEXO III). 
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19. APOIO AO DISCENTE 
  

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2015-2019) da 

UFSC, o exercício da formação do ser humano nesta Instituição é realizado 

com muita responsabilidade social, especialmente com os membros do corpo 

discente que, por vezes, apresentam fragilidades de educação básica e 

financeira para se manterem na universidade. Ao mesmo tempo, muitos 

alunos, independentemente de sua capacidade econômica, têm dificuldades de 

acompanhar seus respectivos cursos por variadas razões, mesmo tendo sido 

aprovados em processos seletivos de graduação em boas colocações. Isso 

leva a Universidade a desenvolver programas tanto de apoio financeiro e de 

apoio pedagógico visando não apenas ao acesso, mas principalmente ao 

sucesso durante a sua permanência. 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) estabelece os 

objetivos a serem alcançados pelas políticas de assistência estudantil: 

democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior 

pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 

permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e 

evasão e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação, 

contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, preventivamente, 

nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições 

financeiras. Neste contexto, a Assistência Estudantil no campus Araranguá 

oferece os seguintes recursos aos discentes: 

a) Programa de Bolsa Estudantil: visa proporcionar auxílio financeiro aos 

estudantes dos cursos de graduação que se encontram em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, devidamente comprovada, para a sua 

permanência na Universidade. Concede benefícios de R$ 555,00 mensais, por 

meio de dois editais anuais. 

b) Programa Auxilio Moradia: visa proporcionar auxílio financeiro para 

alunos que estão cursando a graduação, com dificuldades financeiras de 

estudar em uma universidade pública que fica distante de sua  família e de sua 

cidade de origem. Concede benefícios de R$ 250,00 mensais, por meio de dois 

editais anuais. 
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c) Programa Auxilio Creche: é um benefício concedido aos estudantes 

de graduação presencial da UFSC, regularmente matriculado e frequentando o 

curso; com vulnerabilidade econômica, que possuir guarda e responsabilidade 

legal sobre crianças com idade de zero a 6 (seis) anos de idade; com intuito de 

estimular sua permanência na Universidade. Atualmente, seu valor está fixado 

em R$ 440,00 reais (auxílio parcial) e R$ 725,00 reais (auxílio integral). São 

abertos dois editais anuais. 

d) Isenção de alimentação: todos os estudantes em vulnerabilidade 

social, atestada mediante finalização do cadastro sócio-econômico tem direito a 

este benefício. Demais estudantes, podem adquirir seu ticket no valor de R$ 

1,50. O valor adicional para custear as refeições dos estudantes não isentos 

também provém do recurso da assistência estudantil. 

e) Laboratório de Apoio à Informática – LabUFSC:  vinculado à 

Coordenadoria de Inclusão Digital (CoID), disponibiliza aos estudantes 

computadores para que possam realizar suas pesquisas e demais atividades 

acadêmicas. 

f) Programa Auxílio Banner: tem como objetivo conceder banner aos 

estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial da 

UFSC que tiverem seus trabalhos aprovados para apresentação em eventos 

científicos de âmbito local, regional e nacional, como forma de divulgação de 

suas pesquisas, estimulando os contatos com pesquisadores, acadêmicos e 

profissionais do seu campo de conhecimento e propiciando a absorção de 

novos conhecimentos por meio do intercâmbio com outras instituições 

científicas e acadêmicas. 

g) Programa Auxílio a Eventos: tem como objetivo oferecer apoio aos 

estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial da 

UFSC para participação em eventos científicos de âmbito regional, nacional e 

internacional, contribuindo na sua formação por meio da divulgação de suas 

pesquisas, do contato com acadêmicos e profissionais do seu campo de 

conhecimento e da elaboração de novos conhecimentos advindos da atividade 

de pesquisa de outras instituições de ensino. Para tal, o programa conta com 

três modalidades, são elas: apresentação de trabalho científico no Brasil, no 

exterior e complementar (participação em de reuniões de conselhos, entidades 
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e espaços representativos-deliberativos nacionais e regionais exercendo 

representação da UFSC ou entidade veiculada). 

h) Programa de Auxílio à Participação Coletiva em Eventos: tem como 

objetivo oferecer apoio a grupos de estudantes regularmente matriculados nos 

cursos de graduação presencial da UFSC para participação em eventos de 

âmbito regional e nacional. Para tal, o programa conta com três modalidades: 

eventos acadêmicos/científicos, visitas técnicas e formação complementar 

(reuniões de conselhos, entidades e espaços representativo-deliberativos 

nacionais e regionais exercendo representação da UFSC ou entidade 

vinculada).  

 

Além disso, a partir do PNAES, a fim de garantir o acesso democrático à 

qualidade do ensino e à permanência dos estudantes no ensino superior 

público e gratuito, a UFSC, por meio da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD), criou a Coordenadoria de Avaliação e Apoio Pedagógico (CAAP), 

com o propósito de promover ações de apoio pedagógico e de avaliação da 

graduação pelos discentes.  

As atividades da CAAP são oferecidas a todos os estudantes do campus 

Araranguá, a partir do seu ingresso, conforme seus interesses e necessidades. 

A CAAP tem, entre seus objetivos: desenvolver ações de apoio e orientação 

pedagógica que favoreçam a permanência e a qualidade dos processos de 

formação dos estudantes nos cursos de graduação da UFSC, proporcionando-

lhes condições pedagógicas que atendam suas necessidades de 

aprendizagem; proporcionar acompanhamento, em grupo e individualizado, aos 

estudantes que necessitem de apoio na aprendizagem dos conteúdos 

vinculados tanto às disciplinas teóricas como práticas, contribuindo para que 

obtenham um melhor desempenho acadêmico; desenvolver ações de apoio 

pedagógico para estudantes com necessidades especiais e/ou outras 

necessidades específicas, para que possam desenvolver suas atividades 

acadêmicas com qualidade; promover ações de acompanhamento e de 

orientação aos estudantes com relação ao seu percurso acadêmico, em 

especial no que se refere à permanência e/ou à reopção de curso de 

graduação; reduzir os índices de reprovação e evasão nos diversos cursos de 

graduação, por meio de ações de ensino-aprendizagem, tendo como eixo o 
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acompanhamento pedagógico de discentes; desenvolver, junto com a Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis, ações específicas de acolhimento aos 

estudantes ingressantes, proporcionando-lhes espaços de formação sobre 

organização dos estudos e sobre os recursos disponíveis na Universidade, 

visando um bom desenvolvimento do seu processo de formação; proporcionar 

aos alunos, por meio da Avaliação da Graduação pelos Discentes, um espaço 

democrático para manifestarem sua avaliação sobre seus cursos, contribuindo 

para a melhoria da graduação na UFSC. 

A CAAP implantou o Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos 

estudantes (PIAPE) que é uma ação conjunta da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) e da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE. O objetivo 

geral do PIAPE é desenvolver ações de apoio pedagógico que favoreçam a 

permanência e a qualidade dos processos de formação dos estudantes nos 

cursos de graduação da UFSC, proporcionando-lhes condições pedagógicas 

que atendam suas necessidades de aprendizagem. O PIAPE visa atender 

estudantes em nível grupal ou individual, considerando suas necessidades 

específicas de aprendizagem, sejam estas relacionadas a conteúdos 

disciplinares historicamente associados a elevadas taxas de retenção, como 

também a outros campos de conhecimento ou saberes visando o 

desenvolvimento e a formação integral dos estudantes. 

A criação de um programa institucional voltado ao apoio pedagógico à 

aprendizagem resulta de um diagnóstico acerca da necessidade de superar 

ações pontuais ou exclusivamente voltadas para estudantes ingressantes na 

UFSC, avançando-se na direção de um programa de caráter universal, voltado 

a todos os estudantes que desejarem participar. A participação dos alunos não 

é obrigatória, mas estimula-se a participação certificando-se sua presença a fim 

de ser validado no espectro das atividades complementares obrigatórias nos 

cursos de graduação. 

O atendimento dos grupos ou dos estudantes de forma individualizada é 

realizado por tutores selecionados mediante edital específico. Os tutores de 

grupos de aprendizagem selecionados desenvolvem atividades de Apoio 

Pedagógico aos estudantes por meio de um conjunto de atividades e 

estratégias educativas, intencionalmente organizadas, tendo como foco os 

processos de aprendizagem, visando em particular auxiliá-los no 
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acompanhamento de conteúdos disciplinares relacionando conhecimentos de 

Ensino Médio aos conteúdos de Ensino Superior. 

Dessa forma, por meio do PIAPE, são oferecidas aulas extracurriculares 

de nivelamento e de reforço para alunos com dificuldades de aprendizagem. 

Este é um programa amplamente divulgado entre os estudantes e que se 

encontra em pleno funcionamento uma vez que é imperioso que a 

Universidade propicie assistência estudantil para além das garantias mínimas, 

proporcionando aos estudantes que ingressam por meio de políticas 

afirmativas o acesso às condições necessárias ao bom desempenho intelectual 

e acadêmico. Sob tal perspectiva, a assistência estudantil é entendida como 

uma política de apoio que viabiliza e amplia a formação integral do estudante. 

Além disso, destaca-se que atualmente está em funcionamento no Campus 

Araranguá o serviço de Orientação Pedagógica. 

Outro programa institucional com atividades extracurriculares acessível 

aos discentes é o Programa Monitoria da UFSC que tem por objetivos: 

proporcionar uma formação acadêmica ampla e aprofundada ao aluno 

universitário; despertar nos alunos interesse pela carreira docente; conferir 

maior interação entre o corpo docente e o corpo discente; prestar auxílio a 

professores para o desenvolvimento de atividades técnico-didáticas; dar 

suporte pedagógico aos alunos da graduação com dificuldades, contribuindo 

com a redução dos índices de reprovação e de evasão e melhorando o 

desempenho acadêmico. Este programa concede benefícios mensais aos 

alunos selecionados mediante um edital específico, disponível duas vezes por 

ano, além de apresentar caráter voluntário. Destaca-se que os alunos também 

podem participar como monitores voluntários possuindo os mesmos direitos e 

obrigações do monitor remunerado, contudo sem o recebimento da bolsa. 

Há ainda o apoio ao discente realizado pelos docentes em atividades 

extraclasse. Uma vez que o corpo docente do curso de Fisioterapia é 

exclusivamente formado por professores em regime de dedicação exclusiva, 

eles apresentam tempo destinado ao atendimento dos alunos. 

Outra área de ação da Universidade, no que se refere ao seu corpo 

discente, é o estímulo às atividades de pesquisa e extensão. Visando realizar 

uma aprendizagem de excelência, por meio da utilização de práticas 

pedagógicas diversificadas, fundamentais na formação mais qualificada, a fim 
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de proporcionar a construção de competências, habilidades e atitudes, 

estimula-se a participação dos alunos em projetos de pesquisa, de iniciação 

científica e em atividades de extensão durante o curso de graduação. Dessa 

forma, os alunos têm a oportunidade de adquirir conhecimento e experiência na 

pesquisa e na extensão que enriquecem seu currículo e lhes fornecem uma 

bagagem intelectual fundamental à sua formação. As Pró-Reitorias de 

Extensão (PROEX) e de Pesquisa (PROPESQ) concedem benefícios 

financeiros por meio de editais anuais, a fim de estimular e financiar a participar 

dos discentes nessas atividades. 

Há ainda o Programa Institucional de Bolsas de Estágio (PIBE) não 

obrigatório da UFSC voltado para a preparação ao trabalho de estudantes 

regularmente matriculados no ensino de graduação. Essas bolsas são 

destinadas para estágios na área administrativa da instituição e incluem bolsas 

de acessibilidade.  

Em relação a acessibilidade, há na universidade a Coordenadoria de 

Acessibilidade Educacional (CAE), vinculada a PROGRAD-Florianopólis, com 

atuação a fim de: planejar e executar ações de acessibilidade e inclusão de 

estudantes com deficiência no âmbito da UFSC em todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino; desenvolver e executar a política institucional de 

acessibilidade e inclusão de estudantes com deficiência da UFSC; promover 

condições igualitárias de acesso ao conhecimento por parte dos estudantes 

com deficiência da UFSC; promover a remoção de barreiras de natureza 

educacional que impedem o acesso ao conhecimento e a participação nas 

diferentes atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFSC; organizar e 

ministrar cursos de formação aos docentes e técnicos da UFSC no âmbito da 

Educação Especial/Acessibilidade.  

A CAE atua no campus Araranguá de maneira a acompanhar a trajetória 

acadêmica de estudantes com deficiência matriculados nos cursos de 

graduação por meio de diferentes estratégias, buscando atender às demandas 

apresentadas pelos estudantes e professores, a fim de dar ferramentas e 

suporte para a eliminação das barreiras de acesso ao ensino. Além de 

viabilizar recursos humanos, tais como interpretes e financeiros, por meio de 

reservas de bolsa de estágio (PIBE), foi disponibilizado no campus alguns 

recursos de acessibilidade, tais como: notebook adaptado, mouse adaptado, 
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gravador de voz e lupa. Além disso, anualmente é ofertada uma disciplina 

optativa de Língua Brasileira de Sinais (LSB7904). 

As atividades de intercâmbio pelos discentes também são incentivadas 

no curso. Existe no campus o projeto INTERARA, cujo objetivo é desenvolver 

ações integradas de internacionalização do campus Araranguá da 

Universidade Federal de Santa Catarina. As ações visam, principalmente, 

apoiar a mobilidade acadêmica internacional de estudantes, professores e 

técnicos, e incluem: disponibilização de informações e orientação sobre os 

programas de intercâmbio da UFSC; organização e promoção de palestras 

sobre diversos países e culturas; organização e promoção de grupos de 

conversação em idiomas estrangeiros; apoio acadêmico aos estudantes 

estrangeiros; registro de padrinhos e madrinhas dos estudantes estrangeiros; 

divulgação de dicas e relatos de intercâmbios e viagens por meio do site do 

projeto. Este projeto está vinculado à Secretaria de Relações Internacionais 

(SINTER) que é o órgão da UFSC que tem por objetivos primordiais promover 

a interação com organismos e instituições internacionais de ensino superior, 

apoiar e implementar acordos de cooperação técnica, científica e cultural, bem 

como viabilizar o intercâmbio de estudantes, professores e servidores técnico-

administrativos. A UFSC mantém convênio com diversas universidades no 

exterior e atualmente, existem vários programas com apoio financeiro, de 

maneira a viabilizar o envio de alunos para o exterior, bem como, o 

recebimento de alunos estrangeiros.  

Outra área de ações direcionadas ao corpo discente é a representação 

estudantil, que envolve o diálogo e o apoio aos estudantes e as entidades 

estudantis. Os graduandos do curso de Fisioterapia da UFSC são 

representados pelo Centro Acadêmico (CA) que é a base representativa do 

movimento estudantil, ao qual compete representar os interesses dos 

estudantes e buscar a melhoria contínua no ambiente universitário, bem como 

na integração entre os estudantes. Há representação discente no colegiado do 

curso de Fisioterapia da UFSC conforme previsto no regimento interno do 

curso, de maneira a manter aberto o diálogo entre instituição e discentes, a fim 

de sanar os anseios diversos destes. Uma das principais metas específicas da 

representação discente é buscar fortalecer, de modo permanente, o diálogo 

entre os estudantes, o corpo docente e a administração da Universidade. Este 
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princípio está relacionado à ideia de que a formação universitária compreende 

os estudantes como sujeitos críticos, criativos, transformadores, 

comprometidos com o avanço da cidadania e da justiça social. 

  

Outra área de ação da Universidade, no que se refere ao seu corpo 

discente, é a dimensão cultural. Neste sentido, o curso de Fisioterapia e o 

corpo docente se empenham em propor projetos com o objetivo de desenvolver 

atividades de arte e cultura para gerar e ampliar conhecimentos relacionados à 

música, fotografia, teatro, literatura e cinema, estimulando o processo criativo 

dos alunos. Espera-se fomentar a apreciação e a produção cultural no Campus 

Araranguá, por meio da educação do olhar e dos sentidos, estimulando a 

criatividade e a coletividade.  

A UFSC também apresenta políticas relacionadas ao lazer e ao esporte, 

consolidando as ações propostas pelo PDI. A instituição tem fomentado 

diversas vivências e experiências à comunidade universitária que concebem o 

esporte enquanto ferramenta cultural, formativa, de lazer e de promoção social 

e pessoal. Neste sentido, o corpo do docente do curso de Fisioterapia apoia e 

estimula as atividades esportivas e de lazer dos discentes ao possuir 

representatividade frente à Atlética do campus Araranguá. 
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20. AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO 

CURSO  

 

O Projeto Pedagógico do Curso não deve ser visto como verdade 

absoluta e imutável, seu valor depende da sua capacidade de atualização com 

a realidade em constante transformação e por isso deve ser passível de 

modificações, superar limites e incorporar novas construções decorrentes da 

mudança desta realidade. A avaliação do Projeto Pedagógico deve ser 

considerada como ferramenta construtiva que contribui para melhorias e 

inovações e que permite identificar possibilidades, orientar, justificar, escolher e 

tomar decisões, no âmbito da vida acadêmica de alunos, professores e 

servidores técnico-administrativos. Nesse processo de melhoria contínua, a 

auto-avaliação tem como objetivo diagnosticar a situação real do Projeto 

Pedagógico do Curso, através de um processo de análise dos dados, 

decorrentes de pesquisas realizadas, a qual permite identificar as fragilidades e 

potencialidades existentes, contribuindo para a realização de ações que 

venham de encontro à melhoria da qualidade do ensino. Por esta razão, o 

processo de auto-avaliação do curso é uma etapa complexa, na qual diversos 

elementos estão presentes.  

Os processos de avaliação da UFSC fazem parte da história da 

instituição na busca pela melhoria contínua em suas atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão. A partir de 2004, as avaliações internas 

passaram a ser conduzidas pelas orientações do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861/2004, 

segundo a qual toda instituição de ensino superior (IES) pública ou privada 

constituirá uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsável por 

conduzir os processos de avaliação internos da instituição, sistematizar e 

apresentar as informações solicitadas pelo INEP/MEC. A CPA caracteriza-se, 

assim, como um elo entre os órgãos oficiais de avaliação externa do MEC e a 

própria IES. Na UFSC, a CPA foi criada em 2005 e é, desde então, 

responsável pela sistematização das avaliações internas (auto-avaliação) e de 

cursos. A Comissão está vinculada ao Gabinete da Reitoria como órgão 

assessor, estratégico e autônomo, e seus membros foram designados pelas 
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Portarias nº 1344/2014/GR, de 29 de julho de 2014, nº 1443/2014/GR, de 11 de 

agosto de 2014, e nº 429/2015/GR, de 18 de março de 2015. Nos campi fora 

da sede, tal como o Campus Araranguá, a CPA conta com representantes 

locais e com os Núcleos de Apoio à Avaliação (NAAs), que a assessoram no 

processo avaliativo. 

Em 2014, a auto-avaliação contou com a participação de estudantes da 

graduação e da pós-graduação, servidores técnico-administrativos, professores 

e gestores. Essa avaliação envolveu 11 centros de ensino, 4 campi fora da 

sede, incluindo o Campus Araranguá, 13 unidades administrativas e o Colégio 

de Aplicação, perfazendo um total de 46.906 participantes, dos quais 6.119 

efetivamente participaram respondendo ao questionário proposto. Para a 

efetivação do processo avaliativo de 2014 (Figura 9), criou-se um planejamento 

que culminou no Plano de Auto-avaliação Institucional 2014/2015, o qual traz 

seis etapas, especificadas como na figura abaixo. Salienta-se que o presente 

relatório envolveu até a 5ª etapa, pois a última, que trata da Proposição e 

Implantação de Ações, ainda está em fase de elaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano de Auto-avaliação Institucional 2014/2015. 

Figura 9. Ciclo do processo avaliativo 2014.  

 

Considerando o ciclo acima, compreende-se a auto-avaliação como um 

processo dinâmico e contínuo, o que impõe à CPA a revisão periódica dos 

seus instrumentos e procedimentos de avaliação interna a fim de ajustá-los aos 

diferentes contextos e situações que se apresentam no cenário da 

Universidade, com o intuito de possibilitar a clara identificação da realidade 
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institucional e, caso julgado pertinente, intervir nessa realidade. Nesse sentido, 

a metodologia de concepção dos instrumentos avaliativos abrangeu a revisão 

dos questionários aplicados em períodos anteriores. Os novos instrumentos 

foram validados pela CPA e colocados à disposição em meio eletrônico para 

consulta à comunidade universitária. Como esses questionários foram 

customizados para cada um dos segmentos que compõem a população da 

UFSC questões referentes às avaliações entre estudantes de graduação, pós-

graduação, servidores técnico-administrativos em educação, professores e 

gestores. O convite para participar da pesquisa é feito por e-mail e com o apoio 

de outras mídias internas da Universidade. A participação, portanto, é 

voluntária. Em relação aos questionários, opta-se por uma aglutinação de 

questões que são aplicadas nas últimas avaliações para tornar os instrumentos 

mais focados e com menor número de perguntas. O questionário fica 

disponível por um período de 75 dias (nesse ano de 8 de dezembro de 2014 a 

20 de fevereiro de 2015) e a coleta dos dados é realizada pelo Collecta, 

sistema computacional desenvolvido pela SeTIC/UFSC. 

Com isso, a CPA busca constantemente aperfeiçoar os processos de 

avaliação, tanto para cumprir com sua obrigação legal quanto para fornecer os 

subsídios necessários para a tomada de decisão nas áreas de atuação da 

UFSC, contribuindo para torná-la cada vez melhor. Esse objetivo depende 

sobretudo da participação de toda a comunidade universitária nas avaliações, 

uma vez que esse envolvimento permite gerar um autoconhecimento 

institucional mais aprofundado, de modo que os resultados das pesquisas 

possam contribuir para aprimorar a Universidade em diferentes perspectivas. 

Trata-se de um exercício legítimo da cidadania acadêmica. 

Ainda, a gestão do curso de Fisioterapia é participativa, destacando-se 

o papel do colegiado do curso na definição de políticas, diretrizes e ações, bem 

como da avaliação, entendida esta como um processo contínuo que garante a 

articulação entre os conteúdos e as práticas pedagógicas. São realizados 

ciclos de reuniões do NDE e colegiado do curso, os quais avaliam o 

cumprimento de objetivos e andamento geral do projeto pedagógico. Os 

objetos de avaliação estão relacionados ao nível individual (de cada professor), 

de grupo (envolvendo professores de áreas afins) e global (envolvendo todo o 
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contexto do Curso) e são contemplados no decorrer de ciclos de reunião dentro 

de cada semestre letivo. 
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21. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC – NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A rede de informática do Campus Araranguá está ligada à rede do 

Campus Florianópolis por fibra óptica a 100 Mbps. Em todo o campus são 

aproximadamente 400 pontos de rede que possibilitam acesso em rede de 

computadores, impressoras, telefones VoIP e outros dispositivos. Também está 

disponível acesso por rede sem fio. 

As salas de aula e o auditório possuem projetores e recursos de 

multimídia em cada ambiente. A instituição possui um número significativo de 

computadores para uso administrativo e para os professores – 

aproximadamente 135 máquinas – além de computadores para utilização de 

alunos – aproximadamente 100 máquinas, em laboratórios de informática. Nas 

salas dos professores e nos ambientes administrativos estão disponíveis, além 

dos computadores, impressora e scanner para a utilização dos mesmos. Como 

todas as máquinas estão ligadas em rede, as mesmas possuem acesso direto 

à internet e aos sistemas: Moodle, acadêmico e de biblioteca. 

No Campus Araranguá, o Moodle (www.moodle.ufsc.br) é utilizado por 

professores e alunos, em diferentes níveis de aplicação. O Moodle 

(http://moodle.org) é um sistema para gerenciamento de cursos utilizado para 

cobrir três eixos básicos do processo de ensino-aprendizagem, tais como: 

a) Gerenciamento de conteúdos: organização de conteúdos a serem 

disponibilizados aos estudantes no contexto de disciplinas/turmas; 

b) Interação entre usuários: diversas ferramentas para interação com e 

entre estudantes e professores: fórum, bate-papo, mensagem instantânea, 

dentre outras; 

c) Acompanhamento e avaliação: definição, recepção e avaliação de 

tarefas, questionários e enquetes, atribuição de notas, cálculo de médias, 

dentre outros; 

O controle acadêmico da Graduação é realizado através de um sistema 

informatizado CAGR (www.cagr.ufsc.br), o qual integra as informações 

decorrentes da vida acadêmica dos alunos e da disponibilização de disciplinas 

no Campus Araranguá. Os alunos têm acesso a equipamentos de informática 

nos seis (6) laboratórios de informática do Campus. A configuração dos 
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laboratórios apresentada na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Configuração dos laboratórios. 

Laboratório Fabricante Processadores HD RAM Qtd. Ocupação 

Lab-206-MA Itautec Intel Core 2 Duo 2.93GHz 320GB 2GB 18 40 alunos 

Lab-207-MA HP AMD Phenon 3.00GHz 500GB 8GB 20 40 alunos 

Lab-107-JA HP Intel Core i5 3.30GHz 500GB 4GB 8 20 alunos 

Lab-109-JA HP Intel Core i5 3.30GHz 500GB 4GB 8 20 alunos 

Lab-110-JA Itautec Intel Core 2 Duo 2.93GHz 320GB 2GB 12 40 alunos 

Lab-122-JA Itautec Intel Core 2 Duo 2.93GHz 320GB 2GB 18 60 alunos 

MA - Campus Mato Alto 
     JA - Campus Jardim das Avenidas 
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22. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO- 

APRENDIZAGEM 

 

A verificação de aprendizagem nos Cursos de Graduação da UFSC é 

abordada nos Artigos 69 e 70 da Resolução Nº 17/CUn/97, de 30 de setembro 

de 1997 que trata sobre o Regulamento dos cursos de Graduação da UFSC.  

O Artigo 69 estabelece que a verificação do aproveitamento e do 

controle da frequência às aulas será de responsabilidade do professor, sob a 

supervisão do Departamento de Ensino. 

A avaliação do rendimento acadêmico é norteada pelo Artigo 70 da Res. 

nº 17/CUn/97 da UFSC. Ou seja, a avaliação do rendimento acadêmico é feita 

em cada disciplina, em função do aproveitamento em provas, seminários, 

trabalhos de campo, entrevistas, trabalhos escritos e outros. Sabe-se que a 

natureza do Curso de Fisioterapia tem abordagem distinta nas verificações de 

conhecimento em virtude da diversidade dos eixos de conhecimento dispostos 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Dentro desse contexto, a proposta está pautada na contínua 

observância dos Artigos 69, 70, 71 e 72 da Res. nº 17/CUn/97 da UFSC a fim 

de garantir a ordem, o respeito mútuo entre docentes e discentes e o melhor 

aproveitamento acadêmico, que apresentam os seguintes conteúdos: 

Art. 69 - A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e 

aproveitamento nos estudos, os quais deverão ser atingidos conjuntamente. 

§ 1o - A verificação do aproveitamento e do controle da frequência às aulas 

será de responsabilidade do professor, sob a supervisão do Departamento de 

Ensino. 

§ 2o - Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada 

disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo, a 

75% (setenta e cinco por cento) das mesmas. 

§ 3o - O professor registrará a frequência, para cada aula, em formulário 

próprio, fornecido pelo ao Departamento de Administração Escolar-DAE. 

§ 4º - Cabe ao aluno acompanhar, junto a cada professor, o registro da sua 

frequência às aulas. 
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§ 5o - O Colegiado do Curso, com anuência do Departamento de Ensino e 

aprovação da Câmara de Ensino de Graduação, poderá exigir frequência 

superior ao fixado no § 2o deste artigo. 

§ 6o - O aproveitamento nos estudos será verificado, em cada disciplina, pelo 

desempenho do aluno, frente aos objetivos propostos no plano de ensino. 

Art. 70 - A verificação do alcance dos objetivos em cada disciplina será 

realizada progressivamente, durante o período letivo, através de instrumentos 

de avaliação previstos no plano de ensino. 

§ 1o - Até no máximo 10 (dez) dias úteis após a avaliação, respeitando o 

Calendário Escolar, o professor deverá divulgar a nota obtida na avaliação, 

sendo garantido ao aluno o acesso à sua prova, podendo solicitar cópia da 

mesma ao Departamento de Ensino, arcando com os custos da mesma. 

§ 2o - O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações 

do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito a uma nova 

avaliação no final do semestre, exceto nas disciplinas que envolvam Estágio 

Curricular, Prática de Ensino e Trabalho de Conclusão do Curso ou 

equivalente, ou disciplinas de caráter prático que envolvam atividades de 

laboratório ou clínica definidas pelo Departamento e homologados pelo 

Colegiado de Curso, para as quais a possibilidade de nova avaliação ficará a 

critério do respectivo Colegiado do Curso. 

§ 3o - O resultado final do rendimento escolar, em cada disciplina, será 

publicado no Departamento de Ensino, pelo prazo de 2 (dois) dias úteis, após o 

qual será encaminhado ao Departamento de Administração Escolar-DAE, para 

registro. 

§ 4o - Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos 

no prazo estabelecido será atribuída nota 0 (zero). 

§ 5º - No início do período letivo, o professor deverá dar ciência aos alunos do 

plano de ensino da disciplina, o qual ficará à disposição dos interessados no 

respectivo Departamento de Ensino e secretaria do Colegiado do Curso para 

consulta. 

Art. 71 - Todas as avaliações serão expressas através de notas graduadas de 

0 (zero) a 10 (dez), não podendo ser fracionadas aquém ou além de 0,5 (zero 

vírgula cinco). 
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§ 1º - As frações intermediárias, decorrentes de nota, média final ou validação 

de disciplinas, serão arredondadas para a graduação mais próxima, sendo as 

frações de 0,25 e 0,75 arredondadas para a graduação imediatamente 

superior. 

§ 2o - A nota final resultará das avaliações das atividades previstas no plano de 

ensino da disciplina. 

§ 3º - O aluno enquadrado no caso previsto pelo § 2º do art. 70 terá sua nota 

final calculada através da média aritmética entre a média das notas das 

avaliações parciais e a nota obtida na avaliação estabelecida no citado 

parágrafo. 

Art. 72- A nota mínima de aprovação em cada disciplina é 6,0 (seis vírgula 

zero). 

 

Dessa forma, entende-se que a assiduidade como sendo a frequência ou 

comparecimento do estudante às atividades da disciplina, exigindo-se, para 

aprovação, a frequência em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) da 

carga horária programada para as atividades da respectiva disciplina, sendo 

vedado o abono de faltas. 

Entende-se também, o aproveitamento como sendo o grau de aplicação 

do estudante aos estudos; como um processo, os resultados obtidos pelo 

acadêmico em consonância com os objetivos da disciplina, que, por sua vez, 

está ligada aos objetivos da respectiva fase. 

Por fim, considera-se que a avaliação do aproveitamento acadêmico pelo 

professor pode ser norteada por dois aspectos: 

(1) O primeiro traduz o aproveitamento do estudante na disciplina, obtido 

por meio da média aritmética das notas atribuídas em testes e/ou relatórios 

e/ou outros instrumentos de avaliação realizados no decorrer do período letivo. 

Dentre os dados levantados na avaliação tem-se: 

a) Aspectos Humanos: norteiam os valores humanos a serem observados 

pelo professor durante as aulas. Que são: Relação com o paciente, segurança 

do acadêmico no controle sobre as situações práticas, relacionamento 

interpessoal, responsabilidade, apresentação pessoal, organização do 

ambiente de estágio. 
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b) Aspectos Profissionais: norteiam os valores fundamentados no 

exercício profissional a serem observados pelo professor durante as aulas 

(preferencialmente usados nas disciplinas práticas). Que são: 

 Iniciativa: disponibilidade, interesse nas atividades e busca espontânea 

de conhecimento; 

 Capacidade de Identificação e Solução de Problemas: avaliação físico-

funcional, diagnóstico, formulação de objetivos e determinação de 

condutas; 

 Manuseio do Material Terapêutico e Aplicação de Técnicas: 

biossegurança, responsabilidade com o material, conhecimento da 

técnica, habilidade de aplicação e criatividade; 

 Fichas de Avaliação/Evolução: ortografia, gramática, fluência e 

apresentação. 

 Seminários: Conteúdo – profundidade, objetividade, aplicabilidade – 

referencial teórico.   

 Estudo de Caso: este deverá ser realizado conforme designado pelo 

professor, com a história e evolução clínica/fisioterapêutica do paciente, 

devendo ser apresentado por escrito e/ou oralmente. 

 

(2) O segundo (de peso variável) decorre de provas escritas orais e/ou 

práticas, abrangendo toda a matéria lecionada durante o período letivo. 

 

A avaliação dos acadêmicos que estão na condição de estagiários se 

dará conforme ficha de avaliação proposta, em conformidade com o art. 28 do 

Regimento Interno de Estágios.  

 

Ainda sobre as avaliações, a utilização de diferentes formas de avaliação 

deve propiciar o crescimento do aluno também quanto a atitudes e valores, 

contribuindo para a formação de uma postura crítica e criativa e de 

compromisso social e ambiental. Além da avaliação formal no final da 

disciplina, espera-se que uma avaliação diagnóstica seja realizada, em que os 

docentes e alunos busquem momentos de reflexão e de avaliações contínuas 

sobre o desempenho e o processo de aprendizagem ao longo da disciplina.  
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23. INFRAESTRUTURA E CORPO DOCENTE 
 

23.1 Instalações Físicas 
  

O curso de Graduação de Fisioterapia da UFSC - campus Araranguá 

localiza-se, atualmente, na unidade Jardim das Avenidas. 

 

23.2 Espaços físicos utilizados no desenvolvimento do Curso 
 

Ambientes Pedagógicos  

O campus Araranguá da UFSC conta com 26 salas de aula, no campus 

Jardim das Avenidas. Destas, 23 salas de aula estão localizadas no terceiro 

andar do bloco A, sendo 15 salas com 49,70m2 e com capacidade para 45 

discentes e 8 salas com 58,37m2 e com capacidade para 55 discentes. Neste 

mesmo campus, o curso conta com 3 salas de aula, de aproximadamente 75 

m2 e com capacidade para 65 discentes, localizadas no primeiro andar do 

bloco C1, que são utilizadas prioritariamente para turmas que possuem alunos 

portadores de necessidades especiais. Todas as salas de aula possuem: data 

show, tela de projeção e quadro.  

O curso de Fisioterapia necessita de riqueza de vivências, visto o caráter 

prático que o mesmo possui. Além disso, a Fisioterapia caracteriza-se como 

um curso de complexidade prática, visto que engloba a atuação profissional em 

diferentes especialidades da área da saúde.  Dessa forma, para o 

desenvolvimento das atividades práticas, o curso de Fisioterapia da UFSC – 

campus Araranguá possui os seguintes laboratórios de ensino: 

Laboratório de Química e Microscopia– Este laboratório está 

localizado no primeiro andar do bloco C3, possui uma área de 58m2 e 

capacidade para 30 acadêmicos. Neste laboratório são desenvolvidas 

atividades práticas de ensino para as disciplinas Biologia molecular e Celular, 

Bioquímica Básica, Bioquímica Fisiológica, Biossegurança, Histologia e 

Embriologia e Microscopia Óptica. 

Laboratório de Morfofisiologia- Este laboratório de ensino está 

localizado no primeiro andar do bloco C3, possui uma área de 49,70m2 e 

capacidade para 40 acadêmicos. Possui uma sala de apoio com uma área de 

19,10m2 e uma hall de entrada (compartilhado com o laboratório de Química) 
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com uma área de 11,90m2, os quais possuem armários para que os alunos 

possam guardar seus materiais e mesa com cadeiras para os monitores. Neste 

laboratório são desenvolvidas atividades práticas de ensino prioritariamente 

para as disciplinas Anatomia I e II, Fisiologia Humana e Neurofisiologia. Este 

laboratório também dá suporte para disciplinas profissionalizantes. 

Laboratório de Mecanoterapia e Avaliação Funcional: Está localizado 

no primeiro andar do bloco C3, possui uma área de 58,16m2 e capacidade para 

35 acadêmicos. Este laboratório conta com materiais e equipamentos de 

cinesioterapia e mobiliário. Neste laboratório são desenvolvidas atividades 

práticas de ensino prioritariamente para as disciplinas de Recursos 

Terapêuticos Manuais e Fisioterapia Aquática, Cinesiologia I e II, Bases, 

Métodos e Técnicas de Avaliação, Cinesioterapia e Fisioterapia aplicada a 

Traumato-Ortopedia I e II. Este laboratório também dá suporte para outras 

disciplinas do curso. 

Laboratório de Recursos Terapêuticos: Está localizado no primeiro 

andar do bloco C3, possui uma área de 58,16m2 e capacidade para 35 

acadêmicos. Este laboratório conta com equipamentos de recursos 

terapêuticos físicos e mobiliários. Nesse laboratório são desenvolvidas 

atividades práticas de ensino prioritariamente para as disciplinas de 

Eletrofototermoterapia, Fisioterapia em Ginecologia, Obstetrícia e Urologia, 

Fisioterapia Dermatofuncional, Fisioterapia em Reumatologia e Fisioterapia 

aplicada a Geriatria. Este laboratório também dá suporte para outras 

disciplinas. 

Laboratório de Fisioterapia em Neurologia e Pediatria: O Laboratório 

de Fisioterapia I está localizado no primeiro andar do bloco C2, possui uma 

área de 60,00m2 e capacidade para 35 acadêmicos. Este laboratório conta com 

materiais e equipamentos de cinesioterapia, pediatria, neurologia e mobiliário. 

Neste laboratório são desenvolvidas atividades práticas de ensino 

prioritariamente para as disciplinas de Neurofisiologia, Desenvolvimento 

Humano, Psciomotricidade, Atenção a portadores de necessidades especiais, 

Avaliação do desenvolvimento infantil, Fisioterapia em Neurologia I e II e 

Fisioterapia em Pediatria I e II. 
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Salas de professores  

O curso de Fisioterapia da UFSC conta ainda com 4 salas de 

professores, sendo 3 localizadas na unidade Jardim das Avenidas e 1 

localizada no Campus Mato Alto. As salas contam com computadores com 

acesso a internet por cabo ou por wireless, uma impressora multifuncional por 

sala, cadeiras para docentes, mesas individuais para os docentes, mesa de 

reunião, armários e telefone.  

 

Auditório  

A unidade Jardim das Avenidas possui um auditório com uma área de 

108,50m2 e capacidade para 200 pessoas. O auditório possui recursos de 

áudio e vídeo como: computador, projetor multimídia, mesa equalizadora e 

amplificadora, microfones sem fio, projetor, quadro de projeção e quadro. Neste 

ambiente são realizadas as seguintes atividades: palestras, cursos, workshpos, 

apresentação dos trabalhos de conclusão de curso, reuniões com discentes. 

Além disso, o auditório também contempla atividades de cultura e arte 

desenvolvidas no campus Araranguá. 

 

Laboratórios de informática  

A unidade Jardim das Avenidas conta com 3 laboratórios de informática. 

Dois laboratórios estão localizados no primeiro andar do bloco A com áreas de 

48,35m² e 75,08m². O terceiro laboratório está localizado no primeiro andar do 

bloco B, com uma área de 60m². Os laboratórios de informática possuem 

estações de trabalho novas (mobiliário e computador completo, todos ligados à 

internet), disponíveis para utilização dos alunos, equipadas com os principais 

softwares de mercado. Nestes laboratórios são realizadas atividades práticas, 

principalmente, para as disciplinas Metodologia da Pesquisa, Bioestatística e 

Informática na educação. Além disso, um laboratório é de uso exclusivo dos 

alunos. 

 

Locais para realização dos Estágios Curriculares 

Para realização dos estágios a UFSC possui atualmente convênio com 

as seguintes instituições: 

a) Hospital Regional de Araranguá Deputado Afonso Guizzo; 
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b) Hospital Bom Pastor (Prefeitura Municipal de Araranguá);  

c) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – A.P.A.E. – de 

Araranguá; 

d) Centro Integrado de Atividades Recreativas da Terceira Idade – 

CIARTI (Prefeitura Municipal de Araranguá); 

e) Lar de idosos São Vicente de Paula de Araranguá; 

f) Unidade Básica de Saúde do Município Balneário Arroio do Silva. 

g) Haras Araranguá 

 

Nestes locais são realizadas atividades de prática supervisionada. Cabe 

destacar que todos os locais onde são realizados os estágios apresentam 

infraestrutura adequada. Assim, os estágios são desenvolvidos de forma 

satisfatória fornecendo um atendimento de qualidade a população e 

fomentando o aprendizado dos alunos. Os locais possuem espaço adequado, 

com boa ventilação e iluminação, com materiais e equipamentos para uso dos 

alunos durante os atendimentos. Nestes locais, existem salas de avaliação e 

tratamento individual; bem como espaços amplos para atendimento 

concomitante de mais de um paciente. Também existem salas para reunião 

com os alunos, evolução de prontuários e discussão de casos clínicos e 

artigos. 

 

Outros ambientes pedagógicos usados pelo curso  

Além dos laboratórios de ensino, o curso de Fisioterapia do campus-

Araranguá conta com laboratórios que realizam (a maioria) atividades de 

ensino, pesquisa e extensão inter-relacionadas, porém com foco principalmente 

na pesquisa. Estes ambientes pedagógicos atuam direta e indiretamente na 

formação profissional de nossos acadêmicos e são:  

a) Laboratório de Autoimunidade e Imunofarmacologia - LAIF 

b) Laboratório de Fisioterapia Cardiorrespiratória – LACOR  

c) Laboratório de Avaliação e Reabilitação do Aparelho Locomotor – 

LARAL 

d) Núcleo de Estudo em Reumatologia, Envelhecimento e Recursos 

Terapêuticos – NERER 

e) Laboratório de Neurologia e Pediatria – LANEP 

http://laif.ufsc.br/
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f) Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular (LBBMOL) 

 

Instalações sanitárias  

Em termos de instalações sanitárias, o campus Araranguá – Unidade 

Jardim das Avenidas está contemplando suas necessidades operacionais. 

Apresenta 5 sanitários femininos e outros 5 sanitários masculinos, num total de 

10 sanitários. Além disso, o campus contempla 4 sanitários destinados a 

pessoas com necessidades especiais que atendem aos dois gêneros. 

 

Instalações administrativas 

O campus Araranguá possui as seguintes instâncias administrativas: 

- Direção Geral e Administrativa. Localiza-se no segundo andar do bloco 

B, com uma área de 71 m². Esta área contempla três espaços, secretaria 

administrativa, sala de reuniões e sala em conjunto para a diretoria do campus 

Araranguá. 

- Coordenação de Fisioterapia. Localiza-se no primeiro andar do bloco B, 

com uma área de 23m2. Possui mesas para o coordenador e subcoordenador e 

local de atendimento para os alunos. 

- Secretaria Acadêmica. Localiza-se no primeiro andar do bloco B, com 

uma área de 45,65 m². Conta com 4 assistentes em administração e duas 

técnicas em assuntos educacionais  que auxiliam as coordenadorias de curso 

no desenvolvimento de suas atividades administrativas e acadêmicas, bem 

como prestam atendimento ao corpo discente e docente no que tange as 

atividades de ensino, intercâmbios e apoio pedagógico. 

- Secretaria Administrativa. Está localizada no segundo andar do bloco 

B, sendo parte integrante da sala da direção geral e administrativa.  

- Sala de administração. Está localizada no bloco B, no segundo andar, 

com uma área de 23m². Nesta, são exercidas funções administrativas por três 

técnicos. 

- Assistência estudantil e Assistência social. Está localizada no bloco B, 

no primeiro andar, com uma área de 23,02m². Nesta, em horários de 

atendimento específicos disponobilizados no site do curso de Fisioterapia da 

UFSC, os alunos podem tirar dúvidas e requisitar informações. 
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- Setor de Tecnologia e Informação. Está localizada no bloco A, no 

primeiro andar, com uma área de 24,67m². 

- Centro Acadêmico Livre de Fisioterapia. Está localizada no primeiro 

andar do bloco B, com uma área de 49,70m².  

 

Todos os setores estão localizados na unidade Jardim das Avenidas e 

contam com computadores ligados à internet, impressora multifuncional, 

mobiliário para cada setor e ar condicionado. 

 

Biblioteca 

A Biblioteca Setorial do Campus Araranguá (BSAra) está diretamente 

subordinada à direção da Biblioteca Central, sendo parte integrante do Sistema 

de Bibliotecas da UFSC.O SiBi/UFSC é composto de nove bibliotecas setoriais, 

espalhadas pelos centros de ensino e pelos três campi da universidade em 

Santa Catarina. Cada uma dessas bibliotecas é especializada na área de 

estudos e pesquisa dos referidos centros e campi onde estão alocadas. No 

caso da BSAra, o acervo é especializado nas áreas de Ciências Puras e 

Ciências Aplicadas (ciências da saúde, engenharias e tecnologia). 

A BSAra foi aberta para atendimento ao público em 01 de março de 

2010. Tem como objetivo atender às necessidades informacionais dos 

acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação ministrados no Campus 

Araranguá da UFSC. Sua missão constitui-se em “participar no processo de 

disseminação da informação e do conhecimento de forma articulada para o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração 

da UFSC” (BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA, 2008). 

A BSAra, assim como as demais bibliotecas do sistema, utiliza o 

Sistema Pergamum de Gerenciamento de Bibliotecas, desenvolvido pela 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, para plataforma web. Contempla as 

principais funções de uma biblioteca, funcionando de forma integrada, com o 

objetivo de facilitar as rotinas diárias das instituições. Os seguiintes serviços 

são oferecidos: orientação na normalização de trabalhos; catalogação na fonte; 

capacitações em bases de dados e normas da ABNT, sob demanda; 

empréstimo entre Bibliotecas (EEB); e outros serviços. 
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O sistema informatizado adotado, Pergamum, possibilita que todos os 

serviços sejam agilizados e o usuário passe a receber um melhor atendimento 

e uma diversidade de serviços e facilidades no acesso à informação. Por meio 

de sua interface de pesquisa, o usuário pode realizar buscas e fazer reservas 

de materiais online, bem como a renovação de materiais e controle de suas 

reservas e multas. O endereço eletrônico para consulta é: 

http://150.162.1.90/pergamum/biblioteca/index.php 

 

23.3 Plano de expansão física para o curso: Ambientes e 

laboratórios a serem implantados de acordo com a proposta do curso 

 

O curso de Fisioterapia do campus Araranguá vem caminhando para 

sua expansão física. Atualmente, há duas frentes que estão sendo 

consideradas no planejamento estratégico para os próximos anos: criação da 

clínica escola e criação de mais dois laboratórios especializados de ensino. 

 

Laboratórios de Ensino Especializados 

A prática fisioterapêutica contempla a utilização de diferentes 

equipamentos, materiais e recursos terapêuticos, os quais requerem espaço 

para sua utilização adequada. Desta forma, para que o curso possa ser 

implementado de acordo com os objetivos propostos no projeto pedagógico, 

necessita-se da criação de mais dois laboratórios especializados em 

Fisioterapia: 

1) Laboratório de Fisioterapia em Cardiologia e Respiratória 

2) Laboratório de Fisioterapia em Ginecologia, Obstetrícia e Urologia 

 

Com a criação destes laboratórios pretende-se que as atividades 

práticas possam ser aliadas ao ensino teórico, assim como busca-se que o 

aluno possa vivenciar a prática nas diversas áreas de conhecimento da 

Fisioterapia.  

 

 

 

 

http://150.162.1.90/pergamum/biblioteca/index.php
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Clínica Escola 

 

Considerando o caráter prático do curso de graduação em Fisioterapia, 

entende-se que a clínica escola é um ambiente relevante para a vivência dos 

discentes no desenvolvimento das disciplinas profissionalizantes, desde os 

períodos iniciais do curso. 

A clínica escola viabilizará o funcionamento de estágios supervisionados 

em áreas de atuação profissional diversificadas, ampliando os cenários de 

execução da prática supervisionada. 

A construção de uma clínica escola representará a implantação de um 

CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTUDO E REABILITAÇÃO que atenderia as 

necessidades da comunidade do extremo sul de Santa Catarina. Além disso, 

para a cidade de Araranguá/SC, proveria atendimento fisioterapêutico gratuito 

e de qualidade para a demanda de pacientes que encontra-se reprimida, em 

filas de espera. Desta forma, constituirá num importante campo de atenção à 

saúde do município e região para o ensino de graduação do curso de 

fisioterapia da universidade. 

Assim, medidas para a construção e implantação da clínica escola estão 

sendo tomadas. Atualmente, estão sendo realizadas pesquisas de projetos de 

clínicas escolas já implantadas em instituições de ensino superior. 

 

23.4 Corpo Docente 
 

O corpo docente do curso de graduação em fisioterapia da UFSC é 

constituído por 18 professores com regime de 40 horas com dedicação 

exclusiva. É formado predominantemente por doutores, sendo 16 doutores em 

um total de 18 docentes (89%).  
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Docentes Já Contratados 

Docente Titulação Regime de 

trabalho 

Formação Disciplinas Ministradas 

Aderbal Silva Aguiar Junior Doutorado DE 40horas Fisioterapia Cinesiologia I, Cinesiologia II 

Adriana Neves dos Santos Doutorado DE 40horas Fisioterapia Fisioterapia em Neurologia I, Fisioterapia em 

Neurologia II, Estágio Supervisionado em Fisioterapia 

em Neurologia 

Alexandre Marcio Marcolino Doutorado DE 40horas Fisioterapia Fisioterapia em Traumato-Ortopedia II, Estágio 

Supervisionado em Fisioterapia Traumato-

Ortopédica/Reumatológica 

Daiana Cristine Bundchen 

Jung 

Doutorado DE 40horas Fisioterapia Fisioterapia em Cardiologia II, Estágio Supervisionado 

em Fisioterapia Cardiorrespiratória 

Danielle Soares Rocha Vieira Doutorado DE 40horas Fisioterapia Fisioterapia em Pneumologia I, Estágio 

Supervisionado em Fisioterapia Cardiorrespiratória 

Gisele Agustini Lovatel Doutorado DE 40horas Fisioterapia Fisioterapia em Neurologia I, Fisioterapia em 

Neurologia II, Estágio Supervisionado em Fisioterapia 

em Neurologia 

Heloyse Uliam Kuriki Doutorado DE 40horas Fisioterapia Bases, Métodos e Técnicas de Avaliação, Estágio 

Supervisionado em Fisioterapia em Geriatria e 

Gerontologia 

Ione Doutorado DE 40horas Fisioterapia Saúde Pública, Epidemiologia, Estágio Supervisionado 

em Fisioterapia em Saúde Coletiva/Saúde da Mulher 
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Janaína Medeiros De Souza Mestrado DE 40horas Fisioterapia Desenvolvimento Humano, Estágio Supervisionado 

em Fisioterapia Pediátrica 

Janeisa Franck Virtuoso Doutorado DE 40horas Fisioterapia Fisioterapia Aplicada à Ginecologia, Obstetrícia e 

Uroginecologia, Estágio Supervisionado em 

Fisioterapia em Saúde Coletiva/Saúde da Mulher 

Mirieli Denardi Limana Mestrado DE 40horas Fisioterapia Fisioterapia Dermatofuncional, Estágio Supervisionado 

em FisioterapiaTraumato-

Ortopedica/Dermatofuncional 

Núbia Carelli Pereira De 

Avelar 

Doutorado DE 40horas Fisioterapia Fototermoeletroterapia, Fisioterapia em Geriatria 

Poliana Penasso Bezerra Doutorado DE 40horas Fisioterapia Fisioterapia em Neurologia I, Fisioterapia em 

Neurologia II, Estágio Supervisionado em Fisioterapia 

em Neurologia 

Rafael Cypriano Dutra Doutorado DE 40horas Farmácia Imunologia, Farmacologia 

Rafael Inácio Barbosa Doutorado DE 40horas Fisioterapia Fisioterapia em Traumato-Ortopedia, I Estágio 

Supervisionado em FisioterapiaTraumato-

Ortopedica/Dermatofuncional 

Rafaela Silva Moreira Mestrado DE 40horas Fisioterapia Fisioterapia em Pediatria II, Estágio Supervisionado 

em Fisioterapia Pediátrica 

Regina Vasconcelos 

Antonio 

Doutorado DE 40horas Química Biologia Celular e Molecular, Bioquímica Básica, 

Biossegurança 

Viviane De Menezes 

Caceres 

Doutorado DE 40horas Fisioterapia Fisiologia Humana, Neurofisiologia 
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 As disciplinas Imagenologia aplicada à Fisioterapia, Estágio de observação clínica, Introdução ao estágio I e Introdução ao 

estágio II serão compartilhadas por diferentes professores. 

 

Docentes A Serem Contratados 

Docente Titulação Disciplinas Ministradas 

Docente 01 Doutorado Patologia, Histologia e Embriologia, Genética 

Docente 02 Doutorado Anatomia I, Anatomia II 

Docente 03 
Doutorado Prótese e Órtese, Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Pessoas com 

Necessidades Especiais 

Docente 04 
Doutorado Legislação Profissional e Administração, Estágio Supervisionado em 

FisioterapiaTraumato-Ortopedica/Dermatofuncional 

Docente 05 
Doutorado Fisioterapia Preventiva,  

Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva/Saúde da Mulher 

Docente 06 
Doutorado Fisioterapia em Reumatologia, Estágio Supervisionado em FisioterapiaTraumato-

Ortopedica/Reumatológica 

Docente 07 Doutorado Fisioterapia em Pediatria I, Estágio Supervisionado em Fisioterapia Pediátrica 

Docente 08 
Doutorado Recursos Terapêuticos Manuais e Fisioterapia Aquática, Estágio Supervisionado 

em FisioterapiaTraumato-Ortopedica/Dermatofuncional 
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Docente 09 
Doutorado Fisioterapia em Pneumologia II, Estágio Supervisionado em Fisioterapia 

Cardiorrespiratória 

Docente 10 
Mestrado Fisiologia do Exercício, Estágio Supervisionado em FisioterapiaTraumato-

Ortopedica/Reumatológica  

Docente 11 
Doutorado Cinesioterapia, Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Geriatria e 

Gerontologia  

Docente 12 
Mestrado Fisioterapia em Cardiologia I, Estágio Supervisionado em Fisioterapia 

Cardiorrespiratória  

Docente 13 
Doutorado Fundamentos de Fisioterapia, Estágio Supervisionado em Fisioterapia 

Cardiorrespiratória  

Docente 14 Doutorado Estágio Supervisionado em Fisioterapia Pediátrica 

Docente 15 Doutorado Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia 

Docente 16 Doutorado Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Pessoas com Necessidades Especiais 

Docente 17 
Doutorado Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Saúde Coletiva/Saúde da Mulher, 

Estágio Supervisionado em FisioterapiaTraumato-Ortopedica/Dermatofuncional 
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24. POLÍTICAS DE ACOMPANHAMENTO AOS ALUNOS EGRESSOS  

 

O acompanhamento dos discentes egressos do curso de Fisioterapia da 

UFSC tem o objetivo geral de promover uma avaliação constante dos 

profissionais oriundos da instituição, visando oferecer oportunidades de 

aperfeiçoamento e formação permanente, além do acompanhamento de sua 

inserção no mercado de trabalho. 

 

24.1 Possibilidades de continuidade de estudos para egressos 

 

A rapidez das transformações que vêm acontecendo na sociedade, 

sobretudo as científicas e tecnológicas, trazem a necessidade de constante 

formação dos profissionais em fisioterapia, pois algumas informações e 

conhecimentos tornam-se obsoletos a curto prazo. Além disso, o curso de 

graduação possibilita a percepção e a compreensão de conceitos e 

necessidades mais gerais a fim de que o aluno possa conhecer as 

possibilidades para sua atuação.  

Nesse contexto, a formação continuada possui grande importância para 

a atuação do profissional. Dessa forma, os alunos são estimulados, desde os 

primeiros semestres do curso, a complementarem seus conhecimentos na 

área, sendo incentivados a realizar uma série de atividades autônomas, como 

participação em congressos científicos e realização de cursos, que visam o 

enriquecimento curricular, desenvolvendo sua capacidade de fazer escolhas e 

compreender que a formação não se encerra com o fim da graduação.  

O curso de Fisioterapia tem como meta a criação de cursos de pós-

graduação que ampliem a formação recebida na graduação, relacionadas às 

diferentes áreas de atuação da fisioterapia. Ainda, a formação diversificada dos 

docentes pode contribuir para a formação de diferentes linhas de pesquisa, 

culminando na criação de um programa de pós-graduação stricto sensu. 

Enquanto a criação não ocorre, os docentes titulados do curso de graduação 

em fisioterapia da UFSC podem desenvolver trabalhos de orientação de alunos 

em programas interdisciplinares de mestrado e doutorado, possibilitando a 

construção de conhecimentos em programas já consolidados.  

 



176 

 

24.2 Acompanhamento da carreira profissional dos ex-alunos  

 

O acompanhamento da carreira profissional se dará por meio de 

questionário a ser preenchido pelo ex-aluno na página institucional gerando um 

banco de dados dos egressos que será atualizado semestralmente. 

Os egressos serão questionados quanto a sua situação profissional nos 

quesitos: 

a) formação continuada (cursos de formação extracurriculares e pós 

graduação lato e stricto sensu); 

b) inserção no mercado de trabalho: tipo de vínculo, tipo de empresa 

(clínica, hospital, outros), área de atuação, faixa salarial; 

c) grau de compatibilidade entre a sua formação e a necessidade real no 

mercado de trabalho; 

d) índice de satisfação dos profissionais formados pela Instituição. 

 

A partir dos resultados obtidos pelas avaliações dos egressos, o curso 

poderá: 

a) condecorar egressos que se destacam profissionalmente;  

b) divulgar constantemente a inserção dos alunos formados no mercado 

de trabalho;  

c) obter indicadores confiáveis sobre a adequação dos conteúdos 

curriculares às necessidades do mundo de trabalho;  

d) detectar as áreas de atuação, o nível de coerência com a sua área de 

formação e os níveis de remuneração dos egressos contratados; 

e) promover a participação dos egressos em palestras, cursos e 

seminários realizados na instituição. 
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25. ANEXOS 
 

ANEXO I: Regimento Interno das Atividades Complementares 

 

REGIMENTO INTERNO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1.º - As atividades complementares, parte integrante da matriz 

curricular, indispensáveis à formação do fisioterapeuta, serão regidas por este 

Regulamento. 

 

Art. 2.º - As atividades complementares visam desenvolver no discente 

habilidades e competências que complementam o conteúdo oferecido pelas 

disciplinas curriculares. Tais atividades deverão proporcionar ao discente 

enriquecimento curricular, científico e cultural contribuindo, assim, para sua 

formação profissional e pessoal. 

 

Parágrafo único – As atividades complementares consideradas como 

componente curricular constituem 3,36% da carga horária total do curso de 

Fisioterapia da UFSC, perfazendo um total de 162 (cento e quarenta e quatro) 

horas-aula, a serem cumpridas integralmente entre a primeira e a nona fase. A 

distribuição dessa carga horária durante o curso fica a critério do discente.  

 

Art. 3.º - A instância responsável pela avaliação e convalidação das 

atividades realizadas pelos discentes é composta pelo professor-coordenador 

das atividades complementares. Em casos omissos a avaliação será feita pelo 

Colegiado do Curso de Fisioterapia. 

 

 

 

 

 



178 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Art. 4.º - As atividades complementares subdividem-se em seis 

categorias: atividades de pesquisa, atividades de extensão, atividades de 

aperfeiçoamento e enriquecimento cultural, atividades de iniciação a docência, 

atividades de divulgação científica e publicações e atividades de vivência 

profissional complementar. 

§ 1º - Atividades de Pesquisa são consideradas todas as atividades em 

que o discente participa diretamente em projetos científicos, sendo 

supervisionado pelo professor-pesquisador pelo período mínimo de seis 

meses, devidamente comprovada com uma declaração do professor-

pesquisador. São consideradas como atividades dessa categoria: 

I – Participação em projetos de pesquisa realizados pelo curso de 

Fisioterapia da UFSC como bolsista ou voluntário;  

II– Participação em projetos de pesquisa realizados em outros cursos da 

UFSC; 

III - Participação em grupos de estudo, orientados por professores no 

âmbito do curso de Fisioterapia ou de outros cursos da UFSC. 

 

§ 2º - Atividades de Extensão são aquelas ações voltadas à comunidade 

que contribuem para a consolidação dos princípios contidos no projeto 

pedagógico do curso de Fisioterapia e na política acadêmica da UFSC. As 

atividades de extensão devem ser supervisionadas pelo professor-coordenador 

no período mínimo de seis meses, devidamente comprovada com uma 

declaração do mesmo. São consideradas como atividades dessa categoria: 

I – Participação em projetos de extensão realizados pelo curso de 

Fisioterapia da UFSC devidamente registrados na Pró-Reitoria de Extensão da 

UFSC, na condição de aluno bolsista ou voluntário; 

II – Participação em projetos de extensão realizados em outros cursos 

da UFSC; 

 

§ 3º - Atividades de aperfeiçoamento e enriquecimento cultural são 

atividades que possam contribuir para o aperfeiçoamento profissional e para a 

formação pessoal do discente, tais como: 
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I - Participação como apresentador de trabalho científico (comunicação 

oral ou exposição de painel) em Congressos, Seminários, Simpósios e demais 

eventos relacionados ao curso de Fisioterapia. 

II – Participação como ouvinte em Congressos, Seminários, Simpósios, 

Cursos e demais eventos relacionados ao curso de Fisioterapia.  

III - Participação como ouvinte em sessões de defesas de tese de 

doutorado ou dissertação de mestrado com temáticas relacionadas ao curso de 

Fisioterapia, com comprovação. 

IV - Participação como ouvinte em sessões de defesas de monografias e 

ou trabalhos de conclusão de cursos relacionadas ao curso de Fisioterapia, 

com comprovação. 

V - Participação em eventos culturais complementares tais como: feiras, 

ciclos de estudos, festival de teatro e cinema seguidos de debate e 

devidamente certificados. 

VI - Participação em sessões de lançamento de livros e/ou sessões de 

autógrafos de autores e obras. 

VII - Participação em oficinas e palestras da área do saber. 

VIII - Participação em cursos ou mini-cursos tais como de informática 

básica, línguas estrangeiras, redação comercial, redação oficial, oratória, 

técnicas de expressão oral e escrita, relações interpessoais e outros 

relacionados ao curso de Fisioterapia, com carga horária mínima de 08 horas. 

IX - Participação em comissão coordenadora ou organizadora de 

eventos realizados pelo curso de Fisioterapia e ou de outros cursos da UFSC; 

X – Participação em eventos educativos organizados por entidades 

públicas, assistenciais e culturais, com carga horária mínima de 08 horas. 

XI – Participação em cursos a distância. 

XII – Atividades de representação discente tais como Centro Acadêmico 

(CA) e Diretório Central de Estudante (DCE) e outras atividades mediante 

comprovação de representatividade. 

XIII – Participação em cursos de música, instrumentos musicais e coral 

com carga horaria mínima de 20 horas. 

XIV - Participação em concursos literários, mostras culturais ou 

apresentações culturais diversas tais como teatro, dança e música.  
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 XV – Atividade de Intercâmbio Educacional (Aprimoramento 

Acadêmico). Exemplo: Ciência sem Fronteira 

 

§ 4º - Atividades de iniciação à docência 

I – Atividades de monitoria, como bolsista ou voluntário, em disciplinas 

do curso de Fisioterapia da UFSC. 

II - Atividades de monitoria, como bolsista ou voluntário, em disciplinas 

de outros cursos da UFSC. 

III – Participação em oficinas de capacitação docente e treinamento no 

âmbito do curso de Fisioterapia. 

 

§ 5º - Atividades de divulgação científica e publicações 

I - Publicação de artigo em revista com indexação internacional. 

II - Publicação de artigo em revista com indexação nacional. 

III - Publicação de resumo em eventos internacionais. 

IV - Publicação de resumo em eventos nacionais. 

V - Publicação de trabalho de capítulo de livros. 

VI - Publicação de trabalho em mídia eletrônica, digital, impresso e/ou 

internet. 

VII - Organização de obra (literária ou não) publicada no período da 

graduação. 

VIII - Tradução de obra de relevância para a área da saúde mediante 

comprovação. 

IX – Autoria e co-autoria de trabalhos de pesquisa apresentados em 

eventos científicos, mediante apresentação de certificado do evento. 

 

§ 6º - Atividades de vivência profissional complementar são estágios não 

curriculares realizados com acompanhamento de profissional da fisioterapia 

(docente ou não) no âmbito da UFSC ou em instituições conveniadas. E outras 

atividades como as visitas técnicas, desde que não programadas no plano de 

ensino. 

 I - Estágios não curriculares realizados com acompanhamento de 

profissional da fisioterapia (docente ou não) no âmbito da UFSC ou em 

instituições conveniadas; 
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II - Visitas técnicas desde que não programadas no plano de ensino. 

 

AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Art. 5.º - As Atividades Complementares podem ser realizadas fora do 

horário regular das aulas, inclusive durante as férias escolares, desde que 

sejam respeitados os procedimentos estabelecidos neste regulamento. 

 

§ 1º - O discente deverá realizar atividades complementares no mínimo 

em duas das categorias descritas no artigo 4º. 

§ 2º - A descrição da pontuação equivalente a carga horária de cada 

atividade encontra-se na tabela do Apêndice 1 deste Regulamento. 

§ 3º - O modelo de declaração, que deve ser assinado pelo professor, 

sobre as atividade e pesquisa e extensão encontra-se no Apêndice 2.  

§ 4º - No Apêndice 3 encontra-se um Requerimento de Validação das 

atividades complementares com uma tabela de aproveitamento que deverá ser 

preenchida pelo aluno e anexada ao processo. O aluno deve incluir nessa 

tabela as especificações das atividades realizadas por categoria assim como 

suas respectivas pontuações. 

 

ATRIBUIÇÕES DO DISCENTE 

Art. 6.º - Para o cômputo das atividades complementares, o aluno 

deverá entregar a ficha de requerimento com a tabela de aproveitamento das 

atividades complementares (Validação de Atividades Complementares) 

(Apêndice 3) e fotocópias acompanhadas do original dos respectivos 

comprovantes. 

§ 1º - A abertura do processo com os comprovantes deverá ser feita 60 

dias antes do término do penúltimo semestre na secretaria do curso de 

Fisioterapia para abertura de processo. Caso outras atividades sejam 

realizadas após esse período o aluno deverá anexar os comprovante ao 

processo até 60 dias antes do término do último semestre letivo. 
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Art. 7.º - Antes de realizar qualquer atividade, o aluno poderá solicitar ao 

professor-coordenador informações quanto à relevância da atividade para a 

sua formação profissional. 

 

ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR-COORDENADOR DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

Art. 8.º - O controle do cumprimento das atividades complementares 

será exercido pelo professor-coordenador a quem cabe avaliar a 

documentação apresentada pelos alunos para validação futura das respectivas 

horas. 

§ 1º - O professor-coordenador das atividades complementares, apoiado 

pelo parecer do Colegiado de Curso, poderá recusar, para efeitos de cômputo 

das horas, as atividades que não se enquadrarem no artigo 4º. 

 

Art. 9º - Após a validação da carga horária o professor-coordenador das 

atividades complementares enviará um relatório à secretaria do curso de 

Fisioterapia para fins de registro no histórico escolar do discente. Este relatório 

deverá ser entregue 15 (quinze) dias antes do prazo para entrega das notas. 

Art. 10º - Esclarecer aos discentes e aos docentes a importância do 

Regulamento e a necessidade do cumprimento da carga horária relativa às 

atividades complementares  necessárias para a conclusão do curso. 

 

Art. 11º - Orientar os discentes quanto aos critérios de escolha das 

atividades a serem desenvolvidas para o cumprimento da carga horária 

exigida. 

 

TRANSFERÊNCIAS EXTERNAS/INTERNAS E RETORNO DE 

GRADUADO  

 

Art. 12º- Os alunos ingressantes por transferência externa/interna e 

retorno de graduados ficam também sujeitos ao cumprimento do regulamento 

das atividades complementares. Contudo, serão contabilizados apenas os 

certificados emitidos nos últimos cinco anos 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13º - Quaisquer modificações neste regulamento só poderão ser 

realizadas pelo Colegiado do Curso de Fisioterapia da UFSC e posteriormente, 

submetidas às demais instâncias institucionais competentes. 

Art. 14º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso.   
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APÊNDICE 1 – TABELA DE PONTUAÇÃO 
 

Vigência a partir de 09/12/2014 aprovada em reunião de colegiado do Curso de Fisioterapia em 09/12/2014 

Atividade de pesquisa 

 (Máximo da categoria: 110 horas-aula) 

Categoria Atividade Horas aula 

 

 

1 

I – Participação em projetos de pesquisa realizados pelo curso de Fisioterapia da UFSC como bolsista 
ou voluntário (Período mínimo de seis meses); 

50 horas-aula por semestre 

II – Participação em projetos de pesquisa realizados em outros cursos da UFSC (Período mínimo de 
seis meses); 

25 horas-aula por semestre 

III - Participação em grupos de estudo, orientados por professores no âmbito do curso de Fisioterapia 
ou de outros cursos da UFSC. 

Até 10 horas-aula por semestre 

Atividade de extensão 

(Máximo da categoria: 110 horas-aula) 

Categoria Atividade Horas aula 

 

2 

I– Participação em projetos de extensão realizados pelo curso de Fisioterapia da UFSC devidamente 

registrados na Pró-Reitoria de Extensão da UFSC, na condição de aluno bolsista ou voluntário 

(Período mínimo de seis meses); 

50 horas-aula por semestre 

II – Participação em projetos de extensão realizados em outros cursos da UFSC (Período mínimo de 

seis meses). 

25 horas-aula por semestre 

Atividades de aperfeiçoamento e enriquecimento cultural  
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(Máximo da categoria: 110 horas-aula) 

Categoria Atividade Horas aula 

 

 

 

 

 

3 

I - Participação como apresentador de trabalho científico (comunicação oral ou exposição de painel) 

em Congressos, Seminários, Simpósios e demais eventos relacionados ao curso de Fisioterapia. 

10 horas-aula por trabalho 

II – Participação como ouvinte em Congressos, Seminários, Simpósios, relacionados ao curso de 

Fisioterapia. 

05 horas-aula por evento 

III - Participação como ouvinte em sessões de defesas de tese de doutorado ou dissertação de 

mestrado com temáticas relacionadas ao curso de Fisioterapia, com comprovação 

02 horas-aula por defesa 

IV - Participação como ouvinte em sessões de defesas de monografias e ou trabalhos de conclusão de 

cursos relacionadas ao curso de Fisioterapia, com comprovação. 

01 horas-aula por defesa 

V - Participação em eventos culturais complementares tais como: feiras, ciclos de estudos, festival de 

teatro e cinema seguidos de debate e devidamente certificados. 

01 horas-aula por evento 

VI - Participação em sessões de lançamento de livros e/ou sessões de autógrafos de autores e obras. 01 horas-aula por evento 

VII - Participação em oficinas e palestras da área do saber. 01 horas-aula por evento 

VIII - Participação em cursos ou mini-cursos tais como de informática básica, línguas estrangeiras, 

redação comercial, redação oficial, oratória, técnicas de expressão oral e escrita, relações 

interpessoais e outros relacionados ao curso de Fisioterapia, com carga horária mínima de 08 horas-

aula. 

Até 50 horas-aula por semestre 

(Mini-Curso: será computada a 

carga horária do certificado) 

(Cursos acima de 50 horas serão 

classificados com a pontuação 

máxima do item VIII) 

IX - Participação em comissão coordenadora ou organizadora de eventos realizados pelo curso de Até 10 horas-aula por evento 



186 

 

Fisioterapia e ou de outros cursos da UFSC; 

X – Participação em eventos educativos organizados por entidades públicas, assistenciais e culturais, 

com carga horária mínima de 08 horas. 

Até 05 horas-aula por evento 

XI – Participação em cursos a distância. Até 05 horas-aula por curso 

XII – Atividades de representação discente tais como Centro Acadêmico (CA) e Diretório Central de 

Estudante (DCE) e outras atividades mediante comprovação de representatividade. 

Até 20 horas-aula por período 

mínimo de 06 meses 

XIII – Participação em cursos de música, instrumentos musicais e coral com carga horaria mínima de 

20 horas. 

Até 02 horas-aula por curso 

 XIV - Participação em concursos literários, mostras culturais ou apresentações culturais diversas tais 

como teatro, dança e música.  

05 horas-aula por participação 

 XV – Atividade de Intercâmbio Educacional (Aprimoramento Acadêmico). Exemplo: Ciência sem 

Fronteira 

40 horas-aula por semestre de 

atividade 

Atividades de Divulgação Científica e Publicações  

(Máximo da categoria: 100 horas-aula) 

Categoria Atividade Horas aula 

 

 

 

 

 

I - Publicação de artigo em revista com indexação internacional. 50 horas-aula por trabalho 

II - Publicação de artigo em revista com indexação nacional. 25 horas-aula por trabalho 

III - Publicação de resumo em eventos internacionais. 10 horas-aula por trabalho 

IV - Publicação de resumo em eventos nacionais. 05 horas-aula por trabalho 

V - Publicação de trabalho de capítulo de livros. 25 horas-aula por trabalho 
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5 VI - Publicação de trabalho em mídia eletrônica, digital, impresso e/ou internet. 05 horas-aula por trabalho 

VII - Organização de obra (literária ou não) publicada no período da graduação. 10 horas-aula por trabalho 

VIII - Tradução de obra de relevância para a área da saúde mediante comprovação. 25 horas-aula por trabalho 

IX – Autoria e co-autoria de trabalhos de pesquisa apresentados em eventos científicos, mediante 

apresentação de certificado do evento. 

05 horas-aula por trabalho 

Atividades de Vivência Profissional Complementar 

(Máximo da categoria: 100 horas-aula) 

 

 

6 

I - Estágios não curriculares realizados com acompanhamento de profissional da fisioterapia (docente 

ou não) no âmbito da UFSC ou em instituições conveniadas 

Computada a carga horária do 

estágio 

II – Visitas técnicas desde que não programadas no plano de ensino. 02 horas-aula por visita 
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ANEXO II – Regimento Interno dos Estágios Curriculares 
 
 

REGIMENTO INTERNO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES 
SUPERVISIONADOS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 

 

 

CAPÍTULO I – DO CONCEITO 

 

Art. 1: O estágio curricular supervisionado em Fisioterapia foi elaborado 

com base na Resolução CNE/CES nº 4, de 19 de fevereiro de 2002 e na Lei 

11.788, de 25 de setembro de 2008, que rege o processo de definição, 

classificação, relações de estágio e obrigações da Instituição de Ensino, da 

parte concedente, do estagiário, bem como do processo de avaliação e 

fiscalização. Constituem atividades curriculares de aprendizagem profissional, 

social e cultural, proporcionadas aos acadêmicos pela participação em 

situações reais de trabalho no seu meio profissional, sob a responsabilidade da 

UFSC e sob supervisão de professores orientadores.  

Art. 2: A formação do acadêmico em Fisioterapia visa proporcionar uma 

sólida formação acadêmica generalista e humana, capaz de fazer de seus 

egressos sujeitos conscientes das exigências éticas e da relevância pública e 

social dos conhecimentos, habilidades e valores adquiridos na vida 

universitária.  

Art. 3: O Estágio Supervisionado integra os conhecimentos teóricos, 

adquiridos durante o curso, com a vivência prática junto ao indivíduo-sociedade 

nas diversas áreas de atuação da Fisioterapia, visando o estabelecimento de 

um modelo de conduta profissional adequado.  

 

CAPÍTULO II – DAS ÁREAS DE ESTÁGIO  

 

Art. 4: Os Estágios Supervisionados em Fisioterapia são contemplados 

em 8 áreas ao longo dos três últimos semestres do curso, organizadas da 

seguinte maneira:  
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8º SEMESTRE – Estágio de Observação clínica: neste estágio os alunos 

do oitavo semestre realizarão a observação dos estágios de todas as áreas 

que serão realizadas nos próximos semestres.  

9o SEMESTRE – Os alunos da nona fase realizarão atendimentos nos 

seguintes campos de estágio: Estágio Supervisionado em Traumatologia, 

Ortopedia e Reumatologia I (Ambulatorial) (100 horas), Estágio Supervisionado 

em Pessoas com necessidades especiais (100 horas), Estágio Supervisionado 

em Saúde Coletiva/Saúde da Mulher (100 horas), Estágio Supervisionado em 

Geriatria e Gerontologia (100 horas). 

10º SEMESTRE – Os alunos da décima fase realizarão atendimentos 

nos seguintes campos de estágio: Estágio Supervisionado em Traumatologia, 

Ortopedia e Reumatologia II (Hospitalar) (120 horas), Estágio Supervisionado 

em Cardiorrespiratória (120 horas), Estágio Supervisionado em Neurologia 

(120 horas) e Estágio Supervisionado em Pediatria (120 horas). 

 

CAPÍTULO III – DOS OBJETIVOS  

 

Art. 5: São objetivos do Estágio Curricular Supervisionado em 

Fisioterapia: 

 Proporcionar aos discentes condições de obter experiência 

prática, sob supervisão docente, em nível de prevenção, reabilitação e 

manutenção das condições físicas do indivíduo em todos os níveis de atenção 

à saúde (primário, secundário e terciário); 

 Permitir ao discente a vivência das práticas profissionais, por meio 

do aprendizado da avaliação fisioterapêutica, planejamento e estabelecimento 

das etapas do tratamento; da seleção, quantificação e qualificação dos 

recursos, métodos e técnicas apropriadas a cada caso; da utilização dos 

diversos recursos físicos e naturais no tratamento fisioterapêutico; da 

reavaliação do paciente e reestruturação do programa terapêutico; 

 Proporcionar ao acadêmico, experiências práticas 

complementares ao embasamento teórico, com o intuito de aperfeiçoar sua 

formação generalista, capacitando-o a atuar nas diferentes áreas da 

Fisioterapia; 
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 Possibilitar ao acadêmico, o desenvolvimento de trabalho 

interdisciplinar e multiprofissional nos diferentes níveis de atenção à saúde; 

 Integrar o acadêmico à realidade social e profissional do campo 

de atuação da Fisioterapia. 

 

CAPÍTULO IV – DO INGRESSO  

 

Art. 6: São pré-requisitos para o início das atividades do Estágio 

Supervisionado em Fisioterapia:  

 Aprovação em todas as disciplinas até a sétima fase para o 

Estágio de Observação; 

 Aprovação em todas as disciplinas até a oitava fase do curso para 

o Estágio supervisionado I; 

 Aprovação no Estágio supervisionado I para o Estágio 

supervisionado II; 

 Realização da matrícula nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado em Fisioterapia; 

 Efetuar cadastro no sistema SIARE, preencher o termo de 

compromisso de estágio obrigatório, imprimir 5 vias do termo e colher as 

assinaturas (aluno, orientador do estágio – professor da UFSC, supervisor do 

estágio – fisioterapeuta da concedente, representante da concedente e 

coordenador de estágios do curso de Fisioterapia da UFSC). Entregar todas as 

vias ao coordenador de estágios para que o mesmo registre no sistema SIARE; 

 Estar com a vacinação recomendada para profissionais da área 

da saúde em dia: dupla adulto DT – difteria e tétano (2 doses), dupla viral SR 

ou SCR – sarampo e rubéola (dose única), hepatite B (3 doses) e H1N1 (1 

dose). A fotocópia do cartão de vacina deverá ser entregue ao coordenador 

dos estágios até 15 dias antes do início das atividades do estágio. Caso o 

discente não seja vacinado ou não apresente esquema completo deverá 

assinar um termo de responsabilidade pela não vacinação; 

 O cumprimento dos pré-requisitos é de responsabilidade dos 

alunos, inclusive a vacinação, não sendo dever da UFSC fornecer as mesmas. 
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CAPÍTULO V: DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS  

 

Art. 7: O Estágio Supervisionado em Fisioterapia proporcionará 

atividades práticas relacionadas ao desenvolvimento das habilidades e 

competências do profissional Fisioterapeuta, objetivando a formação do 

discente, conforme o perfil estabelecido para o egresso da Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC, a fim de que o acadêmico possa:  

 Atuar profissionalmente, em serviços de saúde pública e privada, 

respeitando os princípios éticos e legais da profissão; 

 Garantir assistência em todos os níveis de atenção à saúde; 

 Conhecer as políticas de saúde e atuar nos diferentes níveis de 

atenção à saúde por meio da participação em programas de promoção, 

manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde; 

 Atuar em equipe multiprofissional e desenvolver ações 

multidisciplinares objetivando a promoção da saúde; 

 Contribuir para a melhora da qualidade de vida dos membros da 

sociedade respeitando as condições sócio-econômicas, ambientais e culturais; 

 Com base em conhecimentos científicos e técnicos, realizar 

avaliações fisioterapêuticas, interpretar exames complementares, estabelecer o 

diagnóstico e o prognóstico fisioterapêutico, propor e executar o tratamento 

fisioterapêutico adequado, definir sobre a alta fisioterapêutica, esclarecer 

dúvidas e orientar o paciente e seus familiares acerca do tratamento 

desenvolvido; 

 Emitir relatórios, laudos e pareceres de acordo com sua 

competência profissional; 

 Ter formação generalista e ser capaz de atuar nas diversas áreas 

de atuação da Fisioterapia. 

 

CAPÍTULO VI: DA ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO  

 

Art. 8: As disciplinas envolvidas nos estágios supervisionados serão 

realizadas nos turnos matutinos e/ou vespertinos, sendo divididas e 

estruturadas conforme descrito no artigo 4.  
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Art. 9: Cada área de estágio terá duração média de 30 dias e será 

realizada em local conveniado à UFSC com estrutura para atender à demanda 

da instituição e permitir a realização dos estágios de maneira adequada. 

Art. 10: Os estágios Supervisionados serão desenvolvidos nos seguintes 

locais: 

a) Estágio Supervisionado em Fisioterapia Traumato-

Ortopédica/Reumatológica (Prefeitura Municipal de Araranguá); 

b) Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia: 

Centro Integrado de Atividades Recreativas da Terceira Idade – CIARTI e Lar 

de idosos São Vicente de Paula de Araranguá (ambos vinculados à Prefeitura 

Municipal de Araranguá); 

c) Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Saúde Coletiva/Saúde da 

Mulher: Unidade Básica de Saúde do Município Balneário Arroio do Silva; 

d) Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Pessoas com 

necessidades especiais: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

A.P.A.E. – de Araranguá; 

e) Estágio Supervisionado em Fisioterapia Traumatolo-

Ortopédica/Dermatofuncional: Hospital Regional de Araranguá Deputado 

Afonso Guizzo; 

f) Estágio Supervisionado em Fisioterapia Cardiorrespiratória: Hospital 

Regional de Araranguá Deputado Afonso Guizzo; 

g) Estágio Supervisionado em Fisioterapia em Neurologia: Unidade 

Básica de Saúde do Município Balneário Arroio do Silva; 

h) Estágio Supervisionado em Fisioterapia Pediátrica: Hospital Regional 

de Araranguá Deputado Afonso Guizzo. 

 

CAPÍTULO VII: DO MÉTODO  

 

Art. 11: O Estágio de Observação Clínica terá uma carga horária de 54 

horas, divididas em 3 horas semanais, sendo que cada grupo realizará estágio 

duas semanas em cada local; 

Art. 12: O estágio supervisionado I terá uma carga horaria total de 414 

horas, divididas em 25 horas semanais entre os 4 locais de estágio e 
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complementadas pela disciplina Introdução ao Estágio Supervisionado I, sendo 

realizadas uma média de 4 semanas em cada local; 

Art. 13: O estágio supervisionado II terá uma carga horaria total de 540 

horas, divididas em 30 horas semanais entre os 4 locais de estágio e 

complementadas pela disciplina Introdução ao Estágio Supervisionado II, 

sendo realizadas uma média de 4 semanas em cada local. 

Art. 14: O início do estágio será realizado em data definida segundo o 

calendário acadêmico da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e 

pré-estabelecida pela Coordenação de Estágios e pelo Colegiado do Curso de 

Fisioterapia. 

Art. 15: O esquema de rodízio de estágios seguirá a sugestão das 

tabelas que se seguem, sendo os grupos de alunos denominados por letras (A, 

B, C, ...): 

 

Estágio de Observação Clínica: 

            Período (semanas letivas) 

Área de estágio 
2-
3 

4-
5 

6-
7 

8-
9 

10-
11 

12-
13 

14-
15 

16-
17 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Traumato-

Ortopédica/Reumatológica 

A 
B C D E F G H 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Pessoas com 

necessidades especiais 
I A B C D E F G 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Saúde 

Coletiva/Saúde da Mulher 
H I A B C D E F 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Geriatria e 

Gerontologia 
G H I A B C D E 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Traumato-, 

Ortopédica/Dermatofuncional  
F G H I A B C D 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Cardiorrespiratória 

E F G H I A B C 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Neurologia 

D E F G H I A B 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Pediátrica 

B C D E F G H A 
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Estágio 9ª Fase: 

            Período (semanas letivas) 

Área de estágio 
2-
3 

4-
5 

6-
7 

8-
9 

10-
11 

12-
13 

14-
15 

16-
17 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Traumato-

Ortopédica/Reumatolóliga 

A 
B C D E F G H 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Pessoas com 

necessidades especiais 
I A B C D E F G 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Saúde 

Coletiva/Saúde da Mulher 
H I A B C D E F 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Geriatria e 

Gerontologia 
G H I A B C D E 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Traumato-, 

Ortopédica/Dermatofuncional  
F G H I A B C D 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Cardiorrespiratória 

E F G H I A B C 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Neurologia 

D E F G H I A B 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Pediátrica 

B C D E F G H A 

 

Estágio 10ª Fase:  

 

CAPÍTULO VIII – DA OPERACIONALIZAÇÃO  

 

Art. 16: Os estágios serão orientados pelos professores do curso de 

Fisioterapia da UFSC.  

Art. 17: Os recursos materiais e equipamentos a serem utilizados no 

desenvolvimento das atividades do estágio supervisionado serão de 

responsabilidade da UFSC em parceria com a concedente dos estágios. 

                                Período (semanas letivas) 
Área de estágio 

2-5 6-9 10-13 14-18 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia 
Traumato-, Ortopédica/Dermatofuncional  

A 
B C D 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia 
Cardiorrespiratória 

B A D C 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia em 
Neurologia 

C D A B 

Estágio Supervisionado em Fisioterapia 
Pediátrica 

D C B A 
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CAPÍTULO IX – DAS ATIVIDADES DISCENTES 

 

Art. 18: Os estágios curriculares compreenderão as seguintes atividades 

discentes: 

 Comparecer diária e pontualmente ao estágio, sendo exigido ao 

aluno 75% de frequência. Para faltas justificadas e comprovadas, por motivos 

de força maior, o supervisor do estágio poderá descontar até 0,2 pontos/dia. 

Para faltas não justificadas será descontado 0,5 pontos/dia acrescido de 

penalidades previstas na ficha de avaliação à critério do supervisor. Em casos 

excepcionais e sempre que possível, comunicar e justificar as faltas ao 

orientador com antecedência de pelo menos 24 horas; 

 Demonstrar interesse no cumprimento de todas as atividades 

relacionadas ao estágio supervisionado; 

 Comparecer às reuniões da Coordenação de Estágios sempre 

que solicitada sua presença; 

 Levantar as necessidades do indivíduo de acordo com a avaliação 

fisioterapêutica; 

 Elaborar proposta de intervenção fisioterapêutica adequada, 

baseado nas informações obtidas na avaliação, no contexto local e nos 

conhecimentos técnico científicos; 

 Atender adequadamente a todos os pacientes designados pelo 

orientador de estágio, respeitando os princípios éticos e morais inerentes ao 

exercício profissional; 

 Executar a intervenção fisioterapêutica proposta sob orientação 

do Professor orientador do Estágio; 

 Reavaliar periodicamente o paciente adequando o tratamento 

fisioterapêutico sempre que necessário; 

 Preencher a ficha de avaliação do paciente e registrar diariamente 

as atividades realizadas na folha de evolução do paciente;  

 Cumprir os protocolos pré-determinados de registro das 

avaliações e evoluções dos pacientes pelos quais é responsável pelo 

atendimento; 
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 Apresentar Caso Clínico e/ou Seminário, determinado pelo 

orientador, em cada área do estágio; 

 Participar dos grupos de estudos, discussões científicas, 

seminários e apresentação de casos clínicos ou outras formas de avaliação 

definidas pelo supervisor de estágio;  

 Efetuar a entrega do relatório final de estágio ao Supervisor, 

respeitando o prazo e cronograma previamente apresentado;  

 Respeitar as regras sociais e profissionais (Código de Ética da 

Fisioterapia) na relação com os colegas, supervisores e orientadores de 

estágio e demais membros que participarão do estágio supervisionado; 

 Respeitar as rotinas e regulamentos pertinentes a cada área de 

estágio; 

 Zelar pela estrutura física e pelos equipamentos existentes nos 

locais de estágio, bem como pela manutenção da limpeza e organização do 

local; 

 Caso haja tempo livre, utilizá-lo para o preenchimento das fichas 

de avaliação e evolução, acompanhar atendimentos realizados por outros 

colegas ou realizar discussões científicas com o orientador de estágio; 

 Registrar o Termo de Compromisso de Estágio e entregar as vias 

assinadas ao coordenador de estágio na data pré-estabelecida pelo mesmo; 

 Estar ciente das diretrizes que compõem as normativas do 

estágio, sendo responsabilidade do aluno realizar a leitura na íntegra do 

Regulamento dos Estágios.  

 

Art. 19: Constituem direitos dos discentes estagiários: 

 Receber orientação necessária para realizar as atividades nas 8 

(oito) diferentes áreas do estágio curricular; 

 Apresentar propostas ou sugestões à Coordenação de Estágios 

com o intuito de contribuir para o aprimoramento das atividades do estágio 

curricular; 

 Exigir o cumprimento do Regulamento dos Estágios; 

 Realizar avaliação das atividades desenvolvidas no decorrer do 

estágio.  
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CAPÍTULO X: DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS  

 

Art. 20: O Coordenador de Estágios deverá ser fisioterapeuta, docente 

do curso de Fisioterapia e ser eleito pelo Colegiado do Curso. 

Art. 21: O coordenador de Estágios terá um mandato de 2 anos, 

podendo ser reconduzido ao cargo por igual período, de acordo com a decisão 

do colegiado do curso. 

 

CAPÍTULO XI – DAS ATRIBUIÇÕES  

 

Art. 22 - Do Coordenador de Estágios: É função do Coordenador de 

Estágios: 

 Divulgar as normas de estágio no início do semestre; 

 Operacionalizar as atividades do estágio: realizar contato com as 

concedentes antes do início das atividades, orientar os alunos quanto aos 

locais de estágio de cada período (rodízio), realizar intermédio entre os 

docentes da UFSC e os fisioterapeutas e representantes da concedente, se 

houver necessidade; 

 Intermediar o encaminhamento e efetivação dos convênios; 

 Receber, avaliar e intermediar as assinaturas dos Termos de 

Compromisso dos Estágios, bem como registrá-los no sistema SIARE; 

 Receber os relatórios finais de cada estágio encaminhado pelo 

supervisor. 

 Receber as fichas de frequência e participação do estágio 

observacional.  

 Receber as críticas, sugestões e avaliações dos alunos acerca 

dos estágios. 

 

Art. 23 - Dos Orientadores do Estágio: São funções dos orientadores de 

estágio: 

 Acompanhar e orientar a formação profissional do discente por 

meio de atividades práticas, didáticas e científicas; 
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 Realizar as avaliações dos acadêmicos durante o estágio 

curricular; 

 Verificar o uso adequado dos equipamentos da área do estágio, 

bem como o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), sempre que 

houver necessidade; 

 Participar das reuniões da Coordenação de estágios a que forem 

convocados; 

 Participar na concretização dos vínculos de estágio entre a UFSC 

e as conveniadas; 

 Fazer cumprir o regulamento dos estágios; 

 Promover a integração multiprofissional e interdisciplinar durante 

o estágio; 

 Realizar as avaliações dos estagiários, respeitando cronograma 

determinado; 

 Manter o Coordenador de Estágio informado a respeito das 

atividades desenvolvidas no estágio, bem como, das necessidades para o 

perfeito andamento do estágio; 

 Auxiliar o Coordenador de Estágios a analisar as condições de 

desenvolvimento do estágio; 

 Realizar intermédio entre os alunos e os representantes da 

concedente e o Coordenador de Estágios sempre que houver necessidade. 

 No caso do supervisor de estágios não poder comparecer ao 

local, por motivos de força maior e/ou participação em atividades técnico-

acadêmicas, ele deverá cumprir a seguinte ordem: 1) Solicitar a um colega 

fisioterapeuta professor da UFSC a substitui-lo; 2) Caso não seja possível a 

primeira opção, solicitar ao fisioterapeuta do local para se responsabilizar pelos 

alunos na sua ausência; 3) Em último caso, cancelar o atendimento daquele 

dia.  

 

CAPÍTULO XII – DA ROTINA  

 

Art. 24: Horários de Atendimento: Os atendimentos serão realizados em 

horários previstos segundo o funcionamento do local de estágio, de acordo 
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com a carga-horária a ser cumprida pelos alunos, e determinado previamente 

pela Coordenação do Curso de Fisioterapia na grade horária semestral. 

Art. 25: Apresentação Pessoal - Os estagiários deverão: 

 Utilizar Crachá, fornecido pela UFSC, em todos os locais de 

estágio; 

 Utilizar roupa branca, sapato fechado e/ou tênis branco, ou seguir 

as determinações do orientador de estágio para vestimenta conforme o local de 

estágio; 

 Utilizar jaleco branco de manga longa, com emblema da UFSC, o 

qual deve ser mantido fechado durante a permanência no setor, ou seguir as 

determinações do orientador de estágio para vestimenta conforme o local de 

estágio; 

 Manter os cuidados de asseios pessoais como unhas curtas e 

limpas e cabelos presos; 

 É proibido o uso de vestimentas e acessórios extravagantes, 

sendo permitido ao orientador solicitar ao aluno que não adentre o local de 

estágio; 

 Não é permitido ao estagiário sair das dependências dos locais de 

estágio durante o período das atividades sem o consentimento do orientador de 

estágio; 

 Não é permitida a utilização de telefone celular no local de 

estágio, exceto quando por motivos de força maior e devidamente consentido 

pelo supervisor de estágio; 

 Todos os acadêmicos deverão conhecer o manual de 

biossegurança e praticar as normas determinadas. 

 É vedado o compartilhamento de informações referentes aos 

estágios em mídias sociais e afins.  
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CAPÍTULO XIII – DA AVALIAÇÃO DOS ESTÁGIOS 

 

Art. 26: As atividades de estágios serão avaliadas pelo docente 

orientador do local de estágio em uma ficha de avaliação padrão para todos os 

locais de estágio. 

Art. 27: A avaliação de cada estágio será realizada de forma 

independente, uma vez que consistem disciplinas diferentes.  

Art. 28: Compõem a avaliação do estagiário os seguintes quesitos:  

 Relação terapeuta-paciente, capacidade de identificação e 

solução de problemas, elaboração e acompanhamento dos prontuários, 

avaliações e evoluções do paciente, noções de segurança e manuseio dos 

equipamentos e aplicação de técnicas, habilidade de relacionamento 

multiprofissional, responsabilidade de suas funções no local de estágio, 

demonstração de conhecimento na área, apresentação de seminários, casos 

clínicos, relatórios ou outras avaliações; 

 A frequência diária do aluno será registrada pelo orientador pela 

assinatura diária do aluno no caderno de presença que ficará aos cuidados do 

orientador no decorrer do estágio. A frequência do aluno em estágio de 

observação clínica deverá ser registrada em formulário próprio que ficará aos 

cuidados do aluno até o final do período de estágios, quando o mesmo será 

entregue ao coordenador de estágios; 

 As apresentações de seminários e casos clínicos e a entrega dos 

relatórios serão realizadas nas datas determinadas pelo orientador do estágio e 

fazem parte do estágio; 

 Para participação em eventos (Congressos, Jornadas, etc.), os 

estagiários deverão encaminhar uma solicitação de dispensa, por escrito, ao 

Coordenador de Estágios com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para 

análise e parecer. Sendo aprovada a dispensa, o aluno deverá juntamente ao 

orientador do estágio estabelecer se haverá necessidade de substituição por 

colega da turma para andamento normal do estágio ou se os pacientes serão 

dispensados do atendimento e realizar contato com os pacientes. 

 Acadêmicos com atraso superior a 15 minutos não poderão 

adentrar o local do estágio, caracterizando falta. O acadêmico deverá 



201 

 

apresentar justificativa deste atraso e a aceitação desta justificativa pela 

Coordenação de Estágios permitirá ao acadêmico a reposição do estágio. Os 

atrasos deverão ser registrados no Livro Ata e serão devidamente 

considerados na avaliação do discente.  

 

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 29: Este regulamento foi discutido com os professores orientadores 

de estágio, escrito pela Coordenadora de Estágios em exercício, aprovado pelo 

Núcleo Docente Estruturante e pelo Colegiado do curso de Fisioterapia e 

poderá ser alterado por iniciativa destes órgãos, a qualquer momento caso haja 

necessidade. 

Art. 30: Os casos omissos serão julgados pela Coordenação de Estágios 

em comum acordo com a Coordenação de curso que dará o devido 

encaminhamento dos mesmos aos órgãos competentes quando a decisão não 

for parte de sua esfera de ação.  

Art. 31: Este regulamento foi aprovado na 31ª Reunião Ordinária do 

Curso de Graduação em Fisioterapia, realizada no dia 30 de junho de 2015 
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FICHA DE FREQUÊNCIA DO ESTAGIÁRIO/ ESTÁGIO DE 

OBSERVAÇÃO CLÍNICA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CAMPUS ARARANGUÁ-ARA 
CURSO DE FISIOTERAPIA 

 
ESTAGIO DE OBSERVAÇAO CLINICA 

FICHA DE FREQUENCIA DO ESTAGIÁRIO 
 

NOME DO ALUNO  

 

  

SETOR DE ESTÁGIO DATA 
ASSINATURA DO 

DOCENTE 

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Traumato-

Ortopédica/Reumatológica 
  

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Traumato-

Ortopédica/Reumatológica 
  

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Pessoas com 

necessidades especiais 
  

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Pessoas com 

necessidades especiais 
  

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Saúde Coletiva/Saúde 

da Mulher 
  

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Saúde Coletiva/Saúde 

da Mulher 
  

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Geriatria e 

Gerontologia 
  

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Geriatria e 

Gerontologia 
  

Estágio Supervisionado em   
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Fisioterapia Traumato-, 
Ortopédica/Dermatofuncional  

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Traumato-, 

Ortopédica/Dermatofuncional 
  

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Cardiorrespiratória 

  

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Cardiorrespiratória 

  

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Neurologia 

  

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia em Neurologia 

  

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Pediátrica 

  

Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia Pediátrica 

  

 

FREQUENCIA FINAL  

Assinatura do coordenador de estágio  
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ANEXO III – Regimento Interno dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso 
  

REGIMENTO INTERNO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE 

CURSO (TCC) I E II DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

TÍTULO I 

CARACTERIZAÇÃO, NATUREZA E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I e II consistirá em um 

trabalho de natureza acadêmica de acordo com o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do Curso de Graduação em Fisioterapia, elaborado individualmente ou 

em dupla pelo(s) aluno(s) regularmente matriculado(s), como requisito 

obrigatório para a integralização das suas atividades acadêmicas. 

 

Art. 2º. O TCC I consiste em uma pesquisa individual ou em dupla orientada, 

relatada sob a forma de projeto científico seguido de submissão ao comitê de 

ética em pesquisa (quando se aplica) ou sob a forma de um artigo científico, 

ambos aprovados pelo/a professor/a orientador/a. O TCC II consiste em uma 

pesquisa individual ou dupla orientada, relatada sob a forma de artigo científico 

ou sob a forma de monografia, aprovado pelo/a professor/a orientador/a. Nas 

duas modalidades de TCC terá apresentação final. 

 

Art. 3º. São objetivos do TCC:  

I. Introduzir o acadêmico na prática de investigação científica;  

II. Desenvolver no estudante a capacidade de investigação e aplicação 

dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso;  

III. Possibilitar o desenvolvimento da criatividade e do espírito crítico do 

estudante;  

IV. Fomentar o estímulo à produção científica, redação científica, por 

meio da consulta à bibliografia especializada e interdisciplinar;  

V. Estimular a interpretação crítica do seu curso de formação, 

colaborando com a promoção e formação profissional nas diversas habilidades 

e competências do seu curso. 
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TÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA E ADMINISTRATIVA 

 

CAPÍTULO I 

DA ORIENTAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 4º. Os TCC I e II são desenvolvidos sob a orientação de um docente 

efetivo vinculado ao Curso de Graduação de Fisioterapia UFSC. As atividades 

de orientação são desenvolvidas durante o cumprimento do TCC I e TCC II, 

alocados na oitava e nona fase do curso. Os TCC I e II não preveem 

coorientação. 

 

Art. 5º. A escolha e a alocação dos orientandos do TCC serão de acordo com 

as linhas de pesquisa ou áreas de conhecimento disponibilizadas pelos 

docentes. Cada orientador poderá atender no máximo três (3) acadêmicos ou 

duplas para o TCC I e três (3) acadêmicos ou duplas para o TCC II, totalizando 

um teto de seis (6) alunos ou duplas por semestre. Caso o docente assuma 

orientações fora desse limite, deverá comunicar por escrito ao coordenador da 

disciplina, que encaminhará o caso para a deliberação pelo Colegiado do 

curso.  

I. O discente deverá estar regularmente matriculado nas disciplinas de 

TCC I e TCC II;  

II. O TCC terá o prazo máximo de 01 (um) semestre para orientação, 

elaboração e apresentação final, respeitando-se o tempo de integralização 

previsto no Projeto Pedagógico do Curso da disciplina;  

III. A substituição de orientador por solicitação do aluno é permitida uma 

única vez, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos do início da disciplina 

após a divulgação da lista de distribuição dos orientadores, mediante 

apresentação de justificativa ao coordenador da disciplina e deliberação do 

Colegiado (APENDICE 1);  

IV. Após deliberação do Colegiado mediante aceitação do docente que 

assumirá a orientação do TCC, deverá constar em requerimento de 

substituição o de acordo do professor substituído.  



206 

 

V. Cabe ao orientador à opção no semestre subsequente informar ao 

coordenador da disciplina a não disponibilidade de orientação para o referido 

semestre. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS ORIENTADORES 

 

Art. 6º. O professor orientador tem, dentre outros, os seguintes deveres 

específicos:  

I. Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em 

todas as suas fases atendendo o regulamento da disciplina; 

II. Estabelecer o plano e o cronograma das atividades de elaboração do 

trabalho e data das reuniões de orientação;  

III. Atender seus alunos orientandos em horário previamente fixado;  

IV. Participar e presidir as bancas de apresentação final de TCC para as 

quais estiver designado;  

V. Providenciar o calendário de apresentação final de seus orientandos, 

a composição das bancas de cada trabalho, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias e encaminhar documentação pertinente ao coordenador da 

disciplina (APENDICE 2 e 3);  

VI. Redigir e assinar, juntamente com os demais membros da banca 

examinadora da apresentação final, as atas finais das sessões de 

apresentação, em duas cópias originais, sendo uma para o estudante que 

apresentou o trabalho, e outra para a Secretaria do Curso (APENDICE 4);  

VII. Poder declarar carga horária de 1 hora/aula no PAAD por trabalho 

orientado na disciplina de TCC I e TCC II;  

VIII. Poderá o orientador em até 30 dias do início do semestre comunicar 

ao coordenador da disciplina a desistência de orientação a qual deverá ser 

aprovado em colegiado de curso, mediante justificativa;  

IX. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
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CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS COORDENADORES DAS 

DSICIPLINAS DE TCC 

 

Art. 7. Compete ao coordenador da disciplina de TCC I e II:  

I. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento;  

II. Providenciar documentação pertinente para as bancas de 

apresentação final dos trabalhos;  

III. Providenciar o calendário de apresentações de todos os acadêmicos 

com cronograma; IV. Esclarecer os alunos quanto às normas dos TCC I e TCC 

II;  

V. Publicar notas da disciplina;  

VI. Providenciar local para a apresentação final dos trabalhos;  

VII. Atender e encaminhar as solicitações dos acadêmicos que estão 

cursando a disciplina conforme regulamento;  

VIII. Poder declarar carga horária administrativa de até 10 horas por 

semestre da disciplina;  

IX. Elaborar o plano de ensino das disciplinas TCC I e TCC II, publicar o 

cronograma das disciplinas de TCC I e TCC II;  

X. Organizar via digital os trabalhos referentes ao semestre para 

arquivos UFSC, após entrega pelo orientador em modelo pdf. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS, ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS ALUNOS. 

 

Art. 8º. A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do aluno, 

o que não exime o professor orientador de desempenhar adequadamente, 

dentro das normas definidas neste Regulamento, as atribuições decorrentes da 

sua atividade de orientação. 

 

Art. 9º. O aluno em fase de realização do TCC tem, dentre outros relativos ao 

desempenho de suas atribuições discentes, os seguintes deveres específicos:  

I. Atender e cumprir o plano e o cronograma de atividades estabelecido 

por seu orientador;  
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II. Manter contatos, no mínimo, quinzenalmente, com o professor 

orientador para discussão e aprimoramento de sua pesquisa, devendo justificar 

eventuais faltas;  

III. Entregar projeto de pesquisa, monografia ou artigo até a 15ª semana 

do calendário acadêmico e em seguida proceder entrega do comprovante de 

submissão ao comitê de ética em pesquisa (quando necessário), de acordo 

com o presente Regulamento e as instruções de seu orientador;  

IV. Entregar aos membros da Banca Examinadora da apresentação final 

as vias de seu trabalho, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias que antecedem a 

data designada para a apresentação;  

V. Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentação da 

versão final de seu TCC perante a banca examinadora composta nos termos 

do presente Regulamento. 

Parágrafo único: O não cumprimento do disposto nos artigos 8 e 9 

deste Regulamento e na legislação vigente da UFSC implica na reprovação do 

aluno pelo orientador na disciplina. 

 

Art. 10º. São direitos do orientando:  

I. Definir a temática do TCC, em conformidade com as diretrizes do PPC 

e linhas de pesquisa ou áreas de conhecimento dos professores orientadores;  

II. Ter um orientador, indicado na forma prevista pelo regulamento, com 

conhecimento na área da temática escolhida desde que tenham vagas 

disponíveis;  

III. Ser informado sobre normas e regulamentação do TCC;  

IV. Participar da elaboração do plano e cronograma do trabalho a ser 

desenvolvido;  

V. Solicitar ao coordenador da disciplina a substituição do Orientador, 

que deverá ser apreciado pelo colegiado, quando esse não estiver cumprindo 

suas atribuições atendendo os prazos deste regulamento. 

 

Art. 11º. O discente que não entregar o artigo, não proceder com entrega do 

projeto de pesquisa, submissão ao comitê de ética OU entrega de monografia, 

comprovação de plágio, ou que não se apresentar para a sua apresentação 

oral, ou ainda, que não fizer a entrega das cópias na forma estabelecida neste 
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Regulamento, estará automaticamente reprovado, devendo reiniciar o processo 

de TCC. 

 

TÍTULO III 

DA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS TCC 

 

CAPÍTULO I 

DAS NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DO TCC 

 

Art. 12º. Os artigos ou monografia devem ser elaborados considerando-se, na 

sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos em normas da 

instituição, ou, na ausência destas, pelas normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT. No TCC I o aluno e seu orientador, podem fazer a 

opção pelo desenvolvimento de um projeto de pesquisa, o qual deve ser 

elaborado considerando-se, na sua estrutura formal, os critérios técnicos 

estabelecidos em normas da instituição. 

 

Art. 13º. No TCC I, quando a opção for desenvolvimento de projeto de 

pesquisa, deverá constar junto ao projeto enviado aos membros da banca a 

carta de submissão ao comitê de ética em pesquisa (quando for o caso). 

 

CAPÍTULO II 

DAS BANCAS EXAMINADORAS 

 

Art. 14º. A Banca Examinadora será composta pelo professor orientador e 

outros três professores, sendo dois titulares e um suplente, convidados pelo 

professor orientador com consulta ao orientando, ficando o aluno responsável 

pela entrega das vias impressas do TCC a cada componente no prazo previsto 

nos artigos 8 e 9 deste Regulamento. 

 

Art. 15º. A Banca poderá contar com membros convidados que não integrem o 

quadro de docentes do Curso de Fisioterapia - UFSC. Nesta hipótese, deverá 

ser feita comunicação por escrito ao coordenador da disciplina, com indicação 
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do nome e titulação do convidado (mínimo nível graduação), para que o 

mesmo possa tomar as providencias necessárias segundo regimento da UFSC. 

 

Art. 16º. O não comparecimento injustificado de qualquer membro titular no dia 

e horário fixados para a realização da Banca importará na comunicação ao 

coordenador da disciplina, para a adoção de providências administrativas. 

 

CAPÍTULO III 

DA APRESENTAÇÃO DO TCC 

 

Art. 17º. O coordenador da disciplina deverá divulgar calendários de 

apresentação do TCC. 

§ 1º. Quando o TCC for entregue com atraso, a relevância do motivo 

deve ser avaliada pelo professor orientador e coordenador da disciplina 

mediante a justificativa com aprovação do colegiado do curso. 

§ 2º. Comprovada a existência de motivo justificado e a anuência do 

professor orientador, a apresentação pode ser realizada no período destinado à 

realização das segundas apresentações se necessário. 

§ 3º. O descumprimento do prazo destinado à entrega do TCC ou a 

realização da Banca fora dos prazos estabelecidos, inexistindo justificativa 

legal, acarretará nota 0 (zero) ao discente. 

 

Art. 18º. As sessões de apresentação dos TCC I e II são públicas e nestas o 

aluno ou dupla terá de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos para a sua exposição oral 

e cada membro da Banca Examinadora terá até 10 (dez) minutos para 

arguições. 

 

Art. 19º. A nota final será o resultado da média aritmética da nota atribuída 

pelos três membros da Banca Examinadora, referente ao desenvolvimento e 

trabalho escrito final bem como da apresentação final do TCC I e TCC II, a qual 

será registrada em Ata de Apresentação de TCC. 

 

Art. 20º. A Banca Examinadora, na avaliação, deve levar em consideração a 
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extensão do trabalho apresentado, o seu nível de correção e observância das 

seguintes diretrizes (APENDICE 5);  

I. Na sua exposição oral, na apresentação e na arguição pela Banca 

Examinadora, o domínio do conteúdo do trabalho, a clareza, a objetividade, a 

coerência e a segurança nas respostas;  

II. Na sua apresentação física, o texto escrito, a certeza de sua autoria, a 

relevância do tema, a definição do problema e ou hipóteses, a pesquisa 

bibliográfica, os objetivos, os métodos e as técnicas empregadas e a 

observância das normas para a apresentação dos trabalhos (APENDICE 6). 

 

TÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 21º. Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador da disciplina ou 

juntamente com o Colegiado do curso. 

 

Art. 22º. Este Regulamento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação 

no colegiado do curso de graduação em Fisioterapia UFSC. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CAMPUS ARARANGUA 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

 
 

APENDICE 1 - REQUERIMENTO SUBSTITUIÇÃO DE ORIENTADOR 
 

Ao  
Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia 

 

 Eu, ___________________________________________________, aluno 
regularmente matriculado Curso de Fisioterapia da UFSC, venho requer a transferência de 
orientação do trabalho de conclusão de curso, atualmente exercida pelo Professor 
_____________________________________________, pela seguinte justificativa:   
            
            
          ____________ 
 
O Professor         concordou em assumir a orientação a 
partir de: ____ / _____ / _____.  
 

 

Araranguá, ______ de _________________ de   _. 

ASSINATURAS: 

 

 

___________________ 

Aluno 

 

                   

____________________ 

Atual Orientador 

 

 

____________________ 

Novo Orientador 

 

PARA USO DO COLEGIADO 

 

A SOLICITAÇÃO FOI  (   ) DEFERIDA  (   ) INDEFERIDA, NA REUNIÃO REALIZADA EM          /          

/         . 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CAMPUS ARARANGUA 
CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

 

APENDICE 2 - CARTA CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

Prezado (a) professor (a): 

____________________________________________ 

 

Temos a imensa satisfação de convidar V.Sa. para participar como 

membro da Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso de 

Graduação ____ em Fisioterapia da UFSC - Araranguá, intitulado 

_______________________________________________________________

__________________________________________________, elaborado pelo 

discente ________________________________________________________, 

que será apresentado na UFSC Campus Araranguá, no dia ________ às 

___________ horas. 

Pelas Normas do Trabalho de Conclusão do Curso, o (a) aluno (a) terá 

de 20 a 30 minutos para fazer a exposição do seu trabalho e a Banca terá um 

total de 10 minutos para realizar arguições e apresentação do parecer, que 

deverá ser entregue por escrito para compor a documentação do aluno (a). 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenador do TCC  

 

Araranguá,____de ____________ de 20. 

 

Assinatura do Orientador:                                    

Assinatura do Discente:  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CAMPUS ARARANGUA 
CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

APENDICE 3 - COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE TCC 
 

Confirmo o recebimento de um exemplar do trabalho acadêmico, 

elaborado pelo aluno (a) 

______________________________________________, intitulado 

“_______________________________________________________________

_____”, sob orientação do(a) Prof.(a) 

__________________________________________, do Curso de Graduação 

em Fisioterapia, da Universidade Federal de Santa Catarina – Campus 

Araranguá. 

  
______________________________________ 

 (Membro 1) 

 

______________________________________ 

 (Membro 2) 

 

______________________________________ 

 (Membro 3) 

 

 

 

 

Araranguá,              de                  de 20    .    
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APENDICE 4 - ATA DE DEFESA PÚBLICA DO TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO 
 

 Aos ______ dias do mês de _________________________ de 

________, às ______ horas, em sessão pública na sala __________ deste 

Campus Universitário, na presença da Banca Examinadora presidida pelo(a) 

Professor(a) ____________________________________ e composta pelos 

membros:1. ______________________________________ e 2. 

__________________________________; o(a) aluno(a) 

___________________________________________ apresentou o Trabalho 

de Conclusão de Curso _________ intitulado: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________,  como requisito curricular indispensável para a integralização 

do Curso de Graduação em Fisioterapia da UFSC campus Araranguá. Após 

reunião em sessão reservada, a Banca Examinadora deliberou e decidiu pela 

nota _________________________ do referido trabalho, divulgando o 

resultado formalmente ao aluno e demais presentes. Eu, na qualidade de 

Presidente da Banca, lavrei a presente ata que será assinada por mim, pelos 

demais membros da banca e pelo aluno. 

 

Presidente da Banca Examinadora 
 
 

Membro 01 
 
 

Membro 02 
 
 

Aluno
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APENDICE 5 - FICHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO 
Aluno:             

Título:    __________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

Orientador(a):           

Membro 1  da Banca Examinadora:        

Membro 2  da Banca Examinadora:        

 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO 

Itens Orientador(a) Membro 1 Membro 

2 

1. Apresentação do tema (título, objetivos, 

justificativas, hipóteses) 

   

2. Relevância do tema    

3. Pesquisa Bibliográfica    

4. Métodos e Técnicas empregadas    

5. Resultados preliminares, quando houver, para 

TCCI, ou resultados para TCCII 

   

6. Observância das normas para apresentação 

de trabalhos 

   

Nota final do trabalho escrito (NF) (0 a 10) NF1 NF2 NF3 
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AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO 

Itens Orientador(a) Membro 1 Membro 

2 

1. Apresentação do tema (título, objetivos, 

justificativas, métodos) 

   

2. Domínio do conteúdo    

3. Clareza, objetividade e coerência    

4. Adequação do material audiovisual    

5. Adequação ao tempo disponível (20 a 30 

min) 

   

6. Segurança nas respostas    

Nota final da apresentação oral (NF) (0 a 10) NF4 NF5 NF6 

MÉDIA FINAL: A média final será calculada pela soma das seis notas 

finais (NF1, NF2, NF3, NF4, NF5 e NF6) dividida por seis.  

 

 

  Nota final   =         

    

 

 

BANCA EXAMINADORA:          

                                                               (Presidente e Orientador) 

 

            

                                                                           (Membro 01) 

  

 _______________________________________________ 

                                                                          (Membro 02) 

 

 

 

Ararangua,              de                  de 20    . 
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APÊNDICE 6 - TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

Eu, ___________________________________________________, 

matrícula:____________, do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC, declaro, para todos os fins de direito e que se fizerem 

necessários, que assumo total responsabilidade pelo aporte ideológico e 

referencial conferido ao presente trabalho de conclusão de curso, isentando a 

UFSC, o Coordenador, o Orientador e a Banca Examinadora de todo e 

qualquer reflexo acerca do trabalho apresentado para conclusão do Curso de 

Graduação em Fisioterapia.  

Estou ciente de que poderei responder administrativa, civil e 

criminalmente em caso de plágio comprovado do trabalho de conclusão.  

 

 

Araranguá,    de      de           20       . 

 

 

 

__________________________________ 

Nome do aluno e matrícula 


