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ANO:2018-1        PERÍODO:  5º BACHARELADO 
DISCIPLINA: PRIMEIROS SOCORROS 
PROFESSORA RESPONSÁVEL: Viviane Soares 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h.  TEÓRICA: 30HS    PRÁTICA: 10HS 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
 
Introdução aos fundamentos de higiene e biossegurança. Reconhecimento e procedimentos do suporte básico a 
vida em diversas situações de emergência frente ao acidentado. 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
Proporcionar ao aluno o conhecimento sobre as técnicas adequadas de atuação diante traumas físicos, paradas 
cardiorrespiratórias, envenenamento, queimaduras, afogamentos, Acidente Ofídico, além do reconhecimento dos 
riscos pessoais e para terceiros com os principais procedimentos para prevenção de acidentes. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Entender o processo de humanização; Conhecer riscos 
e cuidados indispensáveis para prevenção de acidentes; 

História da cruz vermelha e profilaxia de acidentes 

Entender os aspectos legais; 
Distinguir a gravidade das ocorrências; 
Procedimentos padrão de auto segurança; 

Aspectos básicos do atendimento em socorros 
 

Conhecer os principais traumas com seus respectivos 
procedimentos de atuação do socorrista; 
Aprender a imobilizar fraturas e estabilizar coluna 
cervical até a chegada do socorro especializado; 

Traumas 

Conhecer o procedimento de proteção em diversos 
ferimentos com aplicação de curativos, bandagens, 
torniquetes e enfaixamento compressivo; 

Hemorragia e Choque 

Conhecer os principais procedimentos de intervenção 
em queimaduras de 1º, 2º e 3ºgrau;  

Queimaduras 

Aprender as técnicas de avaliação da vítima e 
ressuscitamento; Conhecer as manobras de 
desobstrução das vias aéreas; 

Parada cardiorrespiratória 

Aprender a resgatar a vítima no meio líquido; 
Aplicar técnicas de ressuscitamento; 

Afogamento 

 
METODOLOGIA: 
 
Aulas Expositivas e dialogadas (metodologias ativas- Team Based Learning (TBL); Aulas práticas; Recursos 
audiovisuais; Estudo dirigido. 

 
AVALIAÇÃO: 
 

UniEVANGÉLICA CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Avenida Universitária Km 3,5 – CEP: 75 070.290 – Anápolis–GO 

Fones: (0xx62) 3310 – 6688 
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A avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da 
UniEVANGÉLICA, que contempla um mínimo de dois instrumentos avaliativos por VA, o acúmulo de conteúdo ao 
longo do semestre, a devolutiva da avaliação na semana seguinte ao exame e acontecerá em três VAs assim 
caracterizadas e marcadas: 
 
IVA- Primeira Verificação de Aprendizagem:  
Data Atividades Pontuação 
20/03 Prova teórica com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões discursivas 

sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que antecede a prova – 
1ªVA 

60 

13/03 Avaliação prática 30 
27/03 Estudo dirigido- Team Based Learning (TBL) 10 
27/03 Devolutiva  
 Total 100 
 
IIVA- Segunda Verificação de Aprendizagem: 
Data Atividades Pontuação 
05/05 Verificação de aprendizagem integrada 40 
24/04 Atividade avaliativa 40 
08/05 Prova Prática 20 
22/05 Devolutiva  
 Total 100 
 
IIIVA- Terceira Verificação de Aprendizagem: 
Data Atividades Pontuação 
19/06 Prova teórica com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões discursivas, 

sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que antecede a prova 
60 

05/06 Avaliação prática – aula de salvamento aquático 20 
29/05 Estudo dirigido - Team Based Learning (TBL) 10 
 Participação 10 
26/06 Devolutiva  
 Total 100 
 
  
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: 
  
 O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa, poderá requerer na Secretaria 
Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do prazo de três dias úteis da realização da avaliação, uma 
Avaliação Substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso, será realizada na data fixada previamente pela 
direção, e será discursiva*. *Salvo em casos especiais identificados pela direção. 
        São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, comprovadas por atestado médico; limitação 
temporária da capacidade física por doença ou acidente, comprovada por atestado médico; convocação para 
manobra militar; licença maternidade; morte de um familiar de primeiro grau; participação em Jornadas ou 
Congressos da área de formação, comprovada por certificado; participação em Projeto de extensão da 
instituição; e atletas representando a instituição ou município/estado/país.  
 
REVISÃO DE NOTAS:  
 
Será permitida a revisão de nota ao aluno que a solicitar no prazo de três dias úteis após a divulgação da nota. 
A solicitação de revisão da nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 
1. Prova a ser revisada. 
2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento comprobatório. 



 3

Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; editora). 
        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo professor da 
disciplina, por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento indevido. 
 
ATIVIDADE INTERDISIPLINAR: 
 Anatomia 
Cinesiologia  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
FLEGEL, Melinda J.. Primeiros socorros no esporte. Barueri, SP, Brasil: Manole, 5ª edição, 2002. 
SANTOS, E.F. Manual de primeiros socorros: da Educação Física aos esportes. Rio de Janeiro: Galenus, 2014. 
NOVAES, Jeferson da Silva; NOVAES, Geovanni da Silva. Manual de primeiros socorros para educação física. 
Rio de Janeiro: Sprint, 1994. 
 
 
Bibliografia complementar: 
 
DIAS et al. Procedimento Operacional Padrão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (1ºs Socorros), 
Goiânia, 2006.  
NOVAES, Jefferson da Silva; NOVAES, Geovani da Silva. Manual de primeiros socorros para educação física 
das lesões desportivas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
PANCIERI DIAS E MELO, Protocolo de Resgate do CBM/GO, Goiânia 2007. 
ANDREWS. Reabilitação física das lesões desportivas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2000. 

 
 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 
 
_________________________________ 
 
DATA:_____/_____  /_____ 
 

 
 

Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do 
Curso de Educação Física no dia 25/01/2018. 

 

Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 
Diretor do Curso de Educação Física 


