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1 - CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
1.1 - Contexto socioeconômico e político da sociedade contemporânea 
 

As mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento, da tecnologia e 

da comunicação apresentam novos rumos e desafios não somente em setores 

produtivos, mas nas mais diversas áreas de relacionamento do homem. 

Os reflexos dessa revolução sobre a cultura e sobre a educação são 

imensos. De um lado, tem-se a universalização da informação, libertando os 

indivíduos das limitações das culturas nacionais e abrindo possibilidades para a 

internacionalização da cidadania. Por outro lado, passa a exigir que esse cidadão 

seja instruído, receba adequada preparação para que possa participar e usufruir 

dos avanços que a nova ordem oferece. A educação, assim, coloca-se como 

ponto central dessa mudança que se opera em todo o mundo. Ela se torna no 

passaporte para a entrada no mundo da tecnologia e para quebrar as limitações 

que as distâncias científicas e tecnológicas têm imposto aos cidadãos que 

residem fora do eixo econômico das principais economias globais.  

FONTE: PPC PEDAGOGIA/UniEVANGÉLICA. 

 

Os novos desafios educacionais, produtivos e sociais e as novas estruturas 

de tomadas de decisões pedagógicas, políticas e técnicas da atualidade exigem 

novas dinâmicas, atribuições e expectativas de funcionamento das instituições 

universitárias. 

Estudos recentes ressaltam aspectos importantes que precisam ser 

considerados nas políticas e práticas de Ensino Superior, dentre eles: 

 Consideração das mudanças que estão ocorrendo na produção e na 

transmissão do conhecimento. 

 O aprendiz precisa ser considerado em sua individualidade biológica, com 

diferentes estilos de aprendizagem, cuja ênfase deverá estar na construção 

do conhecimento, e não na instrução. 

 O currículo deve ser algo construído com critérios que considerem uma 

nova cosmovisão e promoção de diálogo permanente entre o indivíduo e o 

seu meio ambiente, entre o professor e aluno, e que seja flexível e 

baseado nas peculiaridades do contexto local. 
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 Adoção de estratégias metodológicas e processo de avaliação que 

assegurem que os alunos ajam com responsabilidade, capacidade crítica e 

com autonomia e que sejam apropriadas às particularidades da 

competência a ser desenvolvida e às características dos alunos. 

 Necessidade de maior estreitamento do vínculo entre pesquisa-ensino-extensão. 

Esta Instituição colabora com a universalização do acesso ao 

conhecimento científico, técnico, ético e cultural. A formação proposta nos 

documentos institucionais visa ao desenvolvimento de competências e 

habilidades que permitam ao acadêmico atuar em campos profissionais 

específicos, contribuindo para a melhoria das condições de vida e o 

desenvolvimento cultural e socioeconômico da região. 

O Centro Universitário de Anápolis objetiva ampliar sua prestação de 

serviços por meio de modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial e 

a distância, articuladas à pesquisa e à extensão, com base na qualidade social e 

na excelência acadêmica e pedagógica. Essa visão apoia-se nas demandas por 

ensino superior, necessário à formação do cidadão, como resposta à premência 

do desenvolvimento regional, buscando a inserção sociocultural e produtiva, de 

modo a contribuir para a elevação dos níveis de qualidade de vida e dignidade da 

coletividade. 

Na área da saúde, a cidade é sede da Regional de Saúde Pireneus, a 

qual abrange 12 municípios: Anápolis, Mimoso, Padre Bernardo, Cocalzinho, 

Pirenópolis, São Francisco, Corumbá, Alexânia, Campo Limpo, Ouro Verde, 

Teresópolis e Goianápolis.  

A Secretaria Municipal da Saúde de Anápolis (SEMUSA) realiza várias 

ações e programas com a finalidade de trazer a saúde para perto do cidadão e 

proporcionar, ao profissional, a especialização necessária para que ele possa 

exercer seu trabalho com mais qualidade.  

Para o cumprimento de suas atividades, a SEMUSA conta com as 

seguintes unidades: Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas; Hospital 

Municipal Jamel Cecílio; Cais Jardim Progresso; Cais Abadia Lopes da Fonseca; 

Unidade de referência em Saúde Dr. Ilion Fleury Jr; Cais Mulher; Hospital Dia do 

Idoso; os Centros de Apoio Psicossocial da Infância e da Adolescência – CAPS 
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CRESCER; Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS VIVER; o 

Centro de Apoio Psicossocial VIDA ATIVA e o Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador – CEREST.  

Anápolis conta ainda com 34 unidades do programa de estratégia de saúde 

da família assim distribuídas: Alexandrina; Paraíso; Bairro de Lourdes; Boa Vista; 

Boa Vista/São Carlos; Calixtolândia; Dom Manoel; Jardim Alvorada; Vila Formosa; 

Maracanãzinho; JK: Munir Calixto; Jardim das Américas; Jardim Petrópolis; Nova 

Vila Jaiara; Santo Antônio; São Joaquim; São Lourenço; Calixtópolis; Vila 

Esperança; Vivian Parque; Jaiara/Bandeiras; Filostro Caic; Jardim Suiço; Recanto 

do Sol; Santa Maria de Nazaré; São José; Jardim Guanabara; Vila Fabril; Arco 

Verde/Setor Sul; Interlândia; Adriana Parque; João Luiz de Oliveira; Jardim das 

Oliveiras. E mais 08 unidades básicas de saúde, assim distribuídas: Maracanã; 

Bramápolis; Goialândia; Joanápolis; São Vicente; Souzânia; São Rafael Arcanjo; 

Mercado do Produtor. O município conta com três Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF). 

Anápolis possui também centros de referência em saúde que incluem a 

Unidade Oncológica Dr. Mauá Cavalcante Sávio (Hospital do Câncer), o Hospital 

de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), o Hospital de 

Queimaduras, o Hospital Espírita de Psiquiatria, a Maternidade Dr. Adalberto 

Pereira da Silva, a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, o Hospital Evangélico 

Goiano, o Ânima Centro Hospitalar e a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Anápolis (APAE-Anápolis) a qual é hoje referência no estado 

para a realização de triagem neonatal.  

É neste cenário que se situa o Projeto Pedagógico do curso de 

Fisioterapia, o qual se propõe a oferecer uma formação humana, técnico-

científica, ética e profissional que atenda às demandas sociais, econômicas e 

políticas da sociedade contemporânea, com especial atenção para as 

especificidades das realidades regional e local. 

 

1.2 - O contexto educacional local e regional 

 
Na região Centro-Oeste, na área que abrange todo o Estado de Goiás e o 

Distrito Federal, há uma concentração urbana mais densa, onde se localizam 

duas regiões metropolitanas: Goiânia/GO e Brasília/DF; a microrregião do Entorno 
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de Brasília/GO e a cidade de Anápolis/GO. A cidade de Goiânia, capital do Estado 

de Goiás, conta atualmente com 1.333.767 habitantes, segundo dados da 

Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás (GOIÁS, SEPLAN, 2012). Se 

considerarmos a região metropolitana, essa população atinge cerca de 2 milhões 

de habitantes. Já a cidade de Brasília tem uma população de 2.570.160 

habitantes (IBGE, 2010), porém, na região metropolitana, ultrapassa 3 milhões.  

No caminho da BR 060, entre Brasília/DF e Goiânia/GO, está a cidade de 

Anápolis/GO, com um quantitativo populacional de 342.347 habitantes, segundo o 

Censo do IBGE/2012. Essa cidade de porte médio é considerada um ponto 

estratégico de contato entre a microrregião Centro-Sul e o Norte do Estado, sendo 

também um importante entreposto, ligando as regiões Sudeste e Norte do país. 

Para além da posição geográfica, a cidade tem sido alvo de políticas federais que 

desencadearam e vêm consolidando o processo de expansão econômica.  

Numa análise histórica, é possível observar que, ao longo dos 107 anos 

da emancipação de Anápolis, a posição geográfica estratégica e a dinâmica 

urbana local a credenciam como um centro regional. Não por acaso, entre os 

anos 1930 e 1950, Anápolis foi o maior centro comercial da região Centro-Oeste. 

Um fator fundamental nesse processo foi a chegada da ferrovia, em 1935. Alguns 

fatos evidenciam essa tese: em 1942, foi instalado o primeiro banco goiano, cujo 

nome era Banco Comercial do Estado de Goiás, tendo este 14 filiais no Estado, 

inclusive em Goiânia; o segundo banco goiano, o Banco Imobiliário do Oeste 

Brasileiro S/A, inaugurado em 1945, também era anapolino. 

Em 1932, foi inaugurado o Colégio Couto Magalhães, embrião da 

Associação Educativa Evangélica, fundada em 1947, que, posteriormente, seria a 

mantenedora das Faculdades Integradas da AEE, transformadas, em 2004, no 

Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. 

Em alguma medida, Anápolis se beneficiou da política de interiorização do 

Brasil, desenvolvida por Getúlio Vargas, com o nome de Marcha para o Oeste. Foi 

assim que, em 1941, foi fundada a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, no Vale 

do São Patrício, hoje cidade de Ceres. Nessa cidade, a Associação Educativa 

Evangélica criou novas Unidades: o Colégio Álvaro de Melo e a Faculdade de 

Filosofia do Vale do São Patrício. 
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A construção de Goiânia, nas décadas de 1930 e 1940, bem como a 

edificação da nova capital federal – Brasília, inaugurada em 1961 – e a rede de 

rodovias que lhe dariam suporte, impactaram Anápolis, pois o município passou à 

condição de entroncamento de importantes estradas de rodagem federais e 

estaduais. Tudo isso fez aumentar a população do Estado e a demanda pelo 

ensino em Goiás. Mais uma vez, Anápolis dava resposta a esse desenvolvimento, 

com a criação dos primeiros cursos de ensino superior fora da capital, por meio 

da Associação Educativa Evangélica, em 1960, com a oferta das licenciaturas em 

História, Letras, Geografia e Pedagogia. 

Nos anos 1970, Anápolis passou a ser uma referência no projeto de 

desenvolvimento industrial, com a criação do DAIA (Distrito Agroindustrial de 

Anápolis), inaugurado em 1976. Este Distrito serviria de modelo para que outros 

do gênero fossem instalados no interior do Estado. O DAIA abriga, atualmente, o 

maior número de empresas do Estado. Enquanto tal, promove a interligação da 

cidade a grandes metrópoles e outros países, dinamizando a economia local.  

Outra ação que influenciou diretamente a dinâmica urbana local foi a 

efetivação da Estação Aduaneira do Interior, conhecida como Porto Seco. O Porto 

Seco propicia a distribuição de mercadorias e facilita as exportações. 

Prevista para finalizar em 2015, a construção do Aeroporto de Cargas de 

Anápolis, considerada obra estratégica para a consolidação da plataforma 

multimodal no município, irá fazer de Anápolis um centro de logística, garantindo 

atração de mais investimentos e o escoamento de produtos, podendo ser em 

breve um dos principais centros de distribuição da produção no Brasil. 

Na década de 1990, a abertura e/ou ampliação de Instituições de Ensino 

Superior têm orientado discursos locais que asseguram ser a cidade de Anápolis 

um verdadeiro “polo de educação”. As Instituições de Ensino Superior são 

também representativas da dinâmica urbana desse município. A oferta de 

educação superior promove a circulação de pessoas, dinamizada pela instalação 

de muitos jovens que se mudam ou vêm diariamente de cidades circunvizinhas 

para Anápolis. 

Em face do quadro sociopolítico, econômico e cultural de Anápolis e 

região, a UniEVANGÉLICA contribui positivamente com a comunidade, tanto no 



  

 

 
11 

atendimento às demandas de ensino de graduação e pós-graduação, como na 

pesquisa científica e em atividades de extensão. 

FONTE: PDI 2014-2018. 

 

A história desta Instituição de Ensino Superior revela que sua inserção 

regional, iniciada há mais de 60 anos, vem acompanhando o desenvolvimento do 

país. A ampliação das instalações físicas e de laboratórios, o aumento da oferta 

de cursos e vagas e as ações de pesquisa e extensão têm sido realizadas de 

acordo com o cenário socioeconômico e as demandas regionais.  

Nesse sentido, o credenciamento institucional para a modalidade a 

distância amplia as possibilidades para o cumprimento de sua missão 

institucional. A perspectiva regional ganha novo escopo, agora em nível nacional, 

por meio de uma educação a distância mediada via novas tecnologias de 

informação e comunicação. Assim como as demais ações institucionais, em seu 

projeto educacional, as ações de planejamento da estrutura inicial para a 

modalidade a distância também foram desenhadas utilizando conceitos 

inovadores de gestão e adotando políticas institucionais modernas e eficazes. 

Dessa forma, a EAD nasce com as mesmas características institucionais de 

busca pela qualidade que permeiam seu trabalho desde o ano de 1961, quando 

da criação de seu primeiro curso superior. Para tanto, investimentos específicos 

inerentes a um projeto de EAD - em recursos educacionais, humanos, 

tecnológicos e financeiros já se fazem presentes, criando as possibilidades e os 

caminhos para que a missão institucional seja cumprida, agora, no cenário 

educacional brasileiro. Os valores, os objetivos e as metas institucionais serão 

trabalhados no sentido de atender às necessidades dos alunos em cada um dos 

Polos de Apoio Presencial, propondo atuações pedagógicas que possam 

responder de maneira adequada a essas necessidades. 

FONTE: PPI/PDI 2014-2018 

 

No Brasil, a Fisioterapia iniciou-se como atividade física de reabilitação na 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo no ano de 1929. Em 1951 foi criado o 

primeiro curso para formação de fisioterapeutas. Em 1969, conforme decreto lei 

938/69, a Fisioterapia foi reconhecida como um curso de nível superior. Para esta 

regulamentação criou-se o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
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Ocupacional (COFFITO) e Conselhos Regionais (CREFITOs) conforme a Lei 

6316 de 17 de dezembro de 1975. Em 19 de fevereiro de 2002, o Conselho 

Nacional de Educação institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Fisioterapia através da Resolução CNE/CES Nº 4 (BRASIL, 2002) 

e Parecer CNE/CES no 1210/2001.  

Na região Centro-Oeste, de acordo com dados do ENADE 2013, 37 

instituições (publicas e privadas) ofertam o Curso de Fisioterapia, sendo 17 

Instituições de Ensino Superior (IES) localizadas no estado de Goiás, conforme a 

Tabela 1. O Curso de Graduação em Fisioterapia da UniEVANGÉLICA iniciou 

suas atividades em fevereiro de 2002, na cidade de Anápolis oferta também o 

curso de fisioterapia, a Faculdade Anhanguera. O número total de vagas anuais 

ofertadas pelas duas instituições é de 220. 

 

Tabela 1 – Instituições de Ensino Superior (IES) na Região Centro Oeste que 
ofertam Curso de Fisioterapia. 

Nome da IES Município UF 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA BRASILIA DF 

UNIVERSIDADE PAULISTA BRASILIA DF 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA BRASILIA DF 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA BRASILIA DF 

FACULDADE ALVORADA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO - BRASILIA DF 

CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO BRASILIA DF 

CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - 
UNIPLAN BRASILIA DF 

FACULDADES INTEGRADAS DA UNIÃO EDUCACIONAL DO 
PLANALTO CENTRAL - FACIPLAC BRASILIA DF 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS GOIANIA GO 

UNIVERSIDADE PAULISTA GOIANIA GO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS ANAPOLIS GO 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS GOIANIA GO 

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA GOIANIA GO 

FACULDADE PADRÃO GOIANIA GO 

FACULDADE ALFREDO NASSER 
APARECIDA DE 

GOIANIA GO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO SENA AIRES 
VALPARAISO DE 

GOIAS GO 

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE RIO VERDE GO 

FACULDADE MONTES BELOS 
SAO LUIS DE 

MONTES BELOS GO 

FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS GOIANIA GO 

FACULDADE TAMANDARÉ GOIANIA GO 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE CATALÃO CATALAO GO 

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE RIO VERDE GO 

FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES TRINDADE GO 

FACULDADE MINEIRENSE MINEIROS GO 
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FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS ANAPOLIS GO 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO CAMPO GRANDE MS 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS DOURADOS MS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL CAMPO GRANDE MS 

FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE MS 

FACULDADE CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE MS 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ CUIABA MT 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE VARZEA GRANDE MT 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
TANGARA DA 

SERRA MT 

INSTITUTO CUIABÁ DE ENSINO E CULTURA CUIABA MT 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE SINOP SINOP MT 

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E BIOLÓGICAS E DA 
SAÚDE 

PRIMAVERA DO 
LESTE MT 

FACULDADES UNIDAS DO VALE DO ARAGUAIA BARRA DO GARCAS MT 

FONTE: ENADE 2013. 

 

2 - CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
 
2.1 - Características da Instituição Mantenedora  
 

A Associação Educativa Evangélica – AEE, fundada em 31 de março 1947, 

pelo Reverendo Arthur Wesley Archibald, tem como tarefa fundamental contribuir 

para a educação e a formação de crianças, jovens e adultos da região Centro-

Oeste.  

Criada como mantenedora de escolas, em diversos níveis, a AEE é uma 

instituição confessional, de caráter interdenominacional e marca presença com a 

fundação de escolas em diversas cidades do Estado de Goiás.  

No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis; o 

Colégio Álvaro de Melo, em Ceres; o Educandário Nilza Rizzo, a Escola Luiz 

Fernandes Braga Júnior, o Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, em 

Cristianópolis; tendo estes últimos sido desativados, ao longo do tempo. 

Durante a década de 1960, no contexto da interiorização do 

desenvolvimento provocado pela transferência da capital federal para a Região 

Centro-Oeste, e a partir da abertura propiciada pelo governo federal para o 

credenciamento de novas Instituições de Ensino Superior, a AEE criou sua 

primeira faculdade. Assim, em 27 de fevereiro de 1961, o Conselho Federal de 

Educação autorizou o funcionamento da Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão – 

FFBS, com a oferta dos cursos de Letras, História, Geografia e Pedagogia. Em 18 

de março de 1969, a Faculdade de Direito de Anápolis – FADA – foi autorizada a 



  

 

 
14 

funcionar e, em 23 de novembro de 1971, foi igualmente autorizada a Faculdade 

de Odontologia. A Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício, situada em 

Ceres, no Estado de Goiás, foi autorizada a funcionar pelo Decreto nº. 76.994, de 

7 de janeiro de 1976, tendo esta os cursos de Letras e Pedagogia. Em 1993, as 

faculdades criadas até então foram transformadas em Faculdades Integradas, por 

força de seu Regimento Unificado. 

Mais recentemente, ao final da década de 1990, as Faculdades Integradas 

da Associação Educativa Evangélica ampliaram suas instalações e a oferta de 

novos cursos, incluindo Ciências Contábeis, em Ceres, e Administração, 

Educação Física e Enfermagem, em Anápolis. Em 2002, deu-se a oferta do curso 

de Fisioterapia, sendo também ampliado o número de vagas para Educação 

Física e Direito.  

Convicta da relevância de sua proposta educacional, fundamentada em 

valores cristãos, éticos e democráticos, as Faculdades Integradas da Associação 

Educativa Evangélica foram credenciadas como Centro Universitário de Anápolis 

– UniEVANGÉLICA, em março de 2004. 

A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios cristãos, 

tem como missão: promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino 

nos diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a formação de 

cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 

Imbuída de sua missão, a Instituição tem, enquanto valores, a 

competência, o profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações 

por princípios éticos, morais e cristãos. 

A Instituição nutre, ainda, a expectativa de que, nos próximos 5 anos, será 

consolidada como instituição cristã de educação e centro de excelência em 

ensino, pesquisa e extensão, utilizando conceitos inovadores de gestão e 

adotando políticas institucionais modernas e eficazes na condução de seu projeto 

educacional, tais como: 

 Exercício de sua função social, evidenciando as áreas de atuação educacional, 

assistencial, política, social e cultural. 

 Desenvolvimento de um Projeto Institucional de qualidade, que valorize as 

potencialidades e individualidades do ser humano. 
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 Valorização profissional, investindo em projetos de capacitação que visem ao 

aprimoramento e ao crescimento intelectual. 

 Desenvolvimento de programas institucionais que possibilitem a consolidação 

do Projeto Pedagógico do Centro Universitário, garantindo a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão universitária. 

 Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de prestação 

de serviços. 

 

2.2 - Características da Mantida 
 

O Centro Universitário de Anápolis foi criado a partir das Faculdades 

Integradas da Associação Educativa Evangélica, tendo sido credenciado em 15 

de março de 2004, por meio da Portaria Ministerial nº. 628, publicada no D.O.U. 

nº. 52, de 16 de março de 2004. Em decorrência de seu credenciamento, a 

Instituição criou, então, em 2004, o curso de Sistemas de Informação, no turno 

noturno, e em 2005, o curso de Ciência da Computação, no turno matutino, e os 

cursos de Farmácia e Biologia/Licenciatura, no período noturno. Em 2008, novos 

cursos foram criados – Medicina, no turno diurno e Engenharia Civil, no turno 

noturno, além dos seguintes cursos superiores de tecnologia: Gastronomia, 

Gestão Financeira, Produção Sucroalcooleira, Radiologia e Redes de 

Computadores, todos no turno noturno. 

No que se refere à educação a distância, em 2005, dando início a essa 

modalidade, o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, cria o Núcleo 

de Educação a Distância – NEAD com a oferta de curso de extensão e 

seminários. Em continuidade à oferta desta modalidade, em 2009, de acordo com 

a Portaria 4.059 de 2004, que prevê que as instituições de ensino superior 

possam introduzir na organização pedagógica curricular de cursos superiores a 

oferta de disciplinas integrantes do currículo na modalidade semipresencial, inicia-

se a oferta dos 20% da carga horária dos cursos reconhecidos, nessa 

modalidade. Cria-se, em junho de 2012, a Coordenação de Educação a Distância. 

Considerando sua missão, a UniEVANGÉLICA concretiza sua proposta 

educativa por meio dos cursos de graduação – licenciatura e bacharelado, cursos 

superiores de tecnologia, cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, dos 

programas e linhas de pesquisa e, ainda, dos cursos de extensão. Essa 
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prerrogativa da Instituição em ofertar cursos nos diferentes níveis de ensino 

superior favorece a articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. A dinâmica da integração dessas atividades mobiliza o processo 

educativo. Nesse sentido, a UniEVANGÉLICA incorpora às suas atividades 

acadêmicas programas de iniciação científica, além de projetos de extensão e 

ação comunitária, que proporcionam outros espaços de construção, 

contextualização e divulgação do conhecimento. Do mesmo modo, a utilização de 

novas tecnologias da informação, baseadas na comunicação e na interação, 

contribuem para o desenvolvimento das habilidades cognitivas do acadêmico, tais 

como busca, análise crítica, julgamento, síntese e produção do conhecimento, 

com maior autonomia. 

FONTE: PDI 2014-2018. 

 

3 - CONCEPÇÃO DO CURSO  
 
3.1 - Identificação do curso 
 

Nome: Bacharelado em Fisioterapia 

Mantida: Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA 

Localização: Av. Universitária, Km 3,5, bloco “B”, 5º andar (laboratórios, salas de 

aula, direção e setor administrativo do curso), e Clínica-Escola Situada à Rua 

Mozart Soares 56, Cidade Jardim. 

Atos normativos do Curso: Autorização do curso - Portaria nº 2921 de 

14/12/2001; Reconhecimento do curso - Portaria nº 52 de 26/05/2006 e 

Renovação de reconhecimento - Portaria nº 01 de 06/01/2012.         

Número de Vagas: No momento da autorização e reconhecimento do curso, 

foram autorizadas 120 (cento e vinte) vagas totais anuais, com entradas 

semestrais, preenchidas por processo seletivo (vestibular).  

Turno de funcionamento: Diurno. 

Carga horária total do curso: 4800 horas/aula e 4.000 horas/relógio. 

Período de Integralização do Curso: 

MÍNIMO: 10 (dez) semestres 

MÁXIMO: 15 (quinze) semestres 
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De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação, as 

políticas desenvolvidas no curso, estão inseridas nas disciplinas, da seguinte 

forma: 

A) Direitos humanos – Tema incluído nas disciplinas de Fisioterapia Baseada 

em Evidências II, PISCO, Psicologia aplicada a fisioterapia, Cidadania, Ética e 

Espiritualidade, através das seguintes atividades: Estudo da equidade e 

diversidade de gênero; do combate a violência contra a mulher; do controle 

social no Sistema Único de Saúde (SUS); e discussão sobre a relação 

terapeuta paciente, centrada na autonomia do indivíduo. 

 

B) Educação das relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira 

e indígena – Temas incluídos na disciplina de Fundamentos Sócio 

Antropológicos em Saúde, Cidadania, Ética e Espiritualidade e PISCO, 

através das seguintes atividades: Estudo da prevalência das doenças e sua 

distribuição em determinados grupos étnico-raciais; conhecimento das 

culturas afro-brasileira e indígenas sobre as doenças mais prevalentes e 

tratamentos utilizados para as mesmas e inserção dos alunos na comunidade, 

em trabalhos de campo, permitindo a convivência e o relacionamento com os 

diversos grupos. 

 

C) Educação Ambiental – Tema incluído em Projetos de extensão e na 

disciplina de PISCO, através da observação da realidade socioambiental da 

comunidade; desenvolvimento de ações educativas temáticas nas várias 

unidades de saúde e comunidades adstrictas; estudo dos programas de 

vigilância ambiental e das doenças resultantes da agressão ao meio 

ambiente. 

 

O Curso de Fisioterapia mantém parceria com diferentes órgãos de 

prestação de serviço locais e com a comunidade, especialmente com os usuários 

dos serviços de saúde pública (SUS), através da inserção do discente em 

diferentes cenários, como: Programa de Estratégia de Saúde da Família, 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
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(NASF), Clínica Escola de Fisioterapia (UniFISIO), Clínica Escola de Odontologia 

(CEO) e em diversos centros de referência em saúde e hospitais locais.  

Nestes cenários, através dos Estágios Supervisionados I a III, Prática 

Integrada I a IV e do PISCO I a VI, os alunos do Curso de Fisioterapia 

compartilham a rede SUS, com os acadêmicos dos demais cursos da área de 

saúde (Medicina, Enfermagem e Odontologia) da UniEVANGÉLICA e de outras 

Instituições de Ensino Superior (IES) de Anápolis.  

 
 
3.2 - Formas de ingresso  

 
As formas de ingresso ao curso de Fisioterapia da UniEVANGÉLICA são 

as tradicionais e regulamentadas pelo Ministério da Educação, através de 

processo seletivo unificado, e havendo vagas remanescentes, por meio de 

transferências, e análise de currículo de portadores de diploma de graduação.  

  

3.3 - Justificativa do Curso  
 

A fisioterapia é imperativa na atenção às doenças agudas e crônico 

degenerativas, atuando na promoção, prevenção e na reabilitação precoce dos 

pacientes e na preparação para uma reintegração na vida em comunidade, com a 

melhor funcionalidade, independência e qualidade de vida, possíveis. Neste 

contexto, o Curso de Fisioterapia da UniEVANGÉLICA tem como proposta uma 

formação humana e profissional de qualidade, buscando a valorização e a 

inserção do egresso no mercado de trabalho.  

O curso de Fisioterapia da UniEVANGÉLICA se fundamenta em uma 

concepção metodológica baseada na realidade da população da cidade de 

Anápolis e região, voltando-se para o atendimento de suas necessidades, levando 

em conta princípios de cidadania, responsabilidade social e valores éticos e 

cristãos. 

A criação e manutenção do Curso de Fisioterapia em Anápolis se 

justificam, pois, o município têm infraestrutura hospitalar e rede básica, 

adequados para a construção do processo de ensino – aprendizagem, relevantes 

no desenvolvimento de práticas adequadas para uma formação fisioterapêutica 

de qualidade.  
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Por sua localização geográfica, importância socioeconômica e 

estratégica para o desenvolvimento da microrregião e do Estado de Goiás, a 

cidade de Anápolis é capaz de permitir uma formação científica e técnica de 

excelência e absorver o egresso do Curso de Fisioterapia nos diferentes níveis de 

atenção e no Sistema Único de Saúde (SUS). Permite ainda a inserção do 

egresso nas cidades circunvizinhas, as quais necessitam também do 

fisioterapeuta com uma formação de excelência. Segundo dados do Cadastro 

Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES (2010), Goiás possui um déficit 

de profissionais com a relação de 0,26 fisioterapeutas/ 1.000 habitantes, sendo 

que o preconizado pela OMS é de 01 fisioterapeuta/1.000 habitantes1.  

Dessa forma, a proposta principal do Curso de Fisioterapia da 

UniEVANGÉLICA se pauta na formação de um profissional fisioterapeuta 

baseado em evidências científicas, com excelência, voltado para a Saúde 

Coletiva e habilitado para atuar nos três níveis de atenção à saúde, assim como, 

cidadãos capazes de atuar como profissionais competentes e conscientes do seu 

papel na transformação da sociedade. 

 

3.4 - Objetivos do Curso 
 

Segundo as diretrizes institucionais, os cursos de graduação da 

UniEVANGÉLICA devem desenvolver um PPC fundamentado em uma visão 

cristã de educação, considerando os princípios éticos e uma formação técnico-

científica adequada, que permita ao acadêmico inteirar da realidade social. A 

tríade ensino-pesquisa e extensão devem nortear a formação de profissionais 

capacitados tecnicamente, com condições de responder à demanda da sociedade 

em termos de atuação profissional, mas, também, que revelem em sua prática 

respeito à vida humana.  

Assim, considerando a vocação, a missão e os compromissos do Centro 

Universitário de Anápolis, constituem objetivos gerais do Curso de Fisioterapia da 

UniEVANGÉLICA: formar Fisioterapeutas com vivência em diferentes realidades, 

                                            
1 COSTA LR, et al. Distribuição de fisioterapeutas entre estabelecimentos públicos e privados 

nos diferentes níveis de complexidade de atenção à saúde. Rev Bras Fisioter, São Carlos, v. 16, 
n. 5, p. 422-30, set./out. 2012. 
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sendo capaz de prestar serviços de qualidade, que permita identificar, integrar e 

atender às demandas sociais na área de promoção, prevenção e reabilitação em 

saúde.  

São objetivos específicos do curso: 

A) No campo da educação: 

 Formar fisioterapeutas preparados para uma atuação consciente e crítica, 

direcionado para a funcionalidade humana, nos diferentes níveis de atenção à 

saúde, pautada na realidade da comunidade e de acordo com as políticas de 

saúde vigentes no país e nos recursos disponíveis para sua prática profissional, 

através de intervenções, norteadas pelos níveis de complexidade do SUS. 

 

B) No campo da extensão: 

 Propiciar ao acadêmico oportunidade de conhecer, identificar e intervir na 

realidade da comunidade local; 

 Ofertar serviços fisioterapêuticos em todos os níveis de atenção à saúde, 

para a comunidade de Anápolis e do Estado de Goiás o qual propicie, 

atuação diferenciada e transformadora da realidade;  

 Propiciar à comunidade a ampliação de atendimentos e de serviços 

fisioterapêuticos, possibilitando maior acesso ao tratamento; 

 Promover o compartilhamento dos conhecimentos e troca de experiências 

da escola com a comunidade e vice-versa; 

 Atuar em consonância com as políticas nacionais de saúde e educação e 

em parceria com órgãos públicos municipais, estaduais e federais, bem 

como com outras representações privadas e do terceiro setor. 

 

C) No campo da pesquisa: 

 Estimular o raciocínio clínico do acadêmico embasado em evidências 

científicas; 

 Estimular o espírito investigativo, levando em consideração a realidade da 

comunidade e os recursos disponíveis; 

 Promover o desenvolvimento de pesquisas, visando à identificação de 

problemas, aprimoramento dos serviços prestados, mudança da prática 
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profissional, e consequente melhora da qualidade de vida e eventual 

transformação da realidade; 

 Integrar a pesquisa na prática pedagógica de ensino e nas atividades 

extensionistas. 

 
3.5 - Perfil do Egresso em Fisioterapia 
 

 Diante do exposto, o egresso almejado pelo Curso de Fisioterapia da 

UniEVANGÉLICA deverá ser:  

 Generalista, habilitado a atuar no âmbito da promoção, prevenção e 

reabilitação da saúde, no nível individual e coletivo, com ênfase no Sistema 

Único Saúde (SUS) preparado para atuar em equipes multidisciplinares; 

 Capaz de exercer atividades específicas de avaliação, diagnóstico cinético-

funcional e tratamento fisioterapêutico, reconhecendo como objeto de 

estudo a funcionalidade e o movimento humano;  

 Consciente das condições de saúde da população e disposto a atuar como 

agente de transformação da realidade, comprometido com a dignidade da 

vida humana, respeitando os aspectos étnico raciais e gênero;  

 Capaz de se inserir no mundo do trabalho com competência técnico-

científica e sociopolítica; visão crítica e reflexiva, entendendo o ser humano 

de maneira integral, orientando-se pela ética/bioética nas relações e 

respeitando no atendimento aos usuários dos serviços de saúde. 

 

3.5.1 - Habilidades e Competências Gerais e Específicas 
 

 O Fisioterapeuta como profissional de saúde deve atuar em diferentes 

níveis, quer no âmbito das práticas fisioterapêuticas, quer no acompanhamento e 

participação no desenvolvimento científico da área. Por isso, sua formação deverá 

ser sólida e abrangente, favorecendo o desenvolvimento de habilidades de 

observação, reflexão, interpretação crítica, que o levem a agir com coerência e 

sustentação entre o “saber e o fazer”. Nesta lógica, o Fisioterapeuta egresso do 

Curso de Fisioterapia da UniEVANGÉLICA deverá desenvolver as seguintes 

Competências e Habilidades, Gerais e Específicas: 
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3.5.1.1 - Habilidades e Competências Gerais 
 

 Atuar de forma generalista, humanista, crítica e reflexiva, dentro de uma 

visão sistêmica, holística e humanitária, respeitando os princípios 

éticos/bioéticos; 

 Aplicar o conhecimento adquirido ao longo do curso, de forma integrada, 

no atendimento à comunidade, com capacidade para diagnosticar e 

solucionar problemas com criatividade e coerência; 

 Atuar junto a outros profissionais, nos diversos níveis de assistência à 

saúde individual e coletiva; 

 Tomar decisões clínicas baseadas em evidencias científicas; 

 Aprimorar a comunicação interpessoal por meio da linguagem verbal e não 

verbal; 

 Ler, compreender e escrever textos técnicos e/ou científicos na língua 

vernácula e, neste contexto, compreender textos em, pelo menos, uma 

língua estrangeira; 

 Liderar Equipes de Saúde, quando necessário, visando à promoção do 

bem-estar da comunidade, comunicando-se e gerenciando de forma efetiva 

e eficaz; 

 Ser empreendedor, capaz de identificar oportunidades de inserção 

profissional e de administrar serviços de saúde. 

 Aprender continuamente, mantendo sua formação teórica e prática 

atualizada, com compromisso e responsabilidade; 

 Promover educação em saúde, sendo capaz de transmitir conhecimentos 

necessários para o bem-estar da comunidade. 

 

3.5.1.2 - Habilidades e Competências Técnicas Específicas 
 

 Possuir noções históricas, filosóficas e metodológicas da Fisioterapia; 
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 Integrar o conhecimento das disciplinas básicas e específicas, através da 

aplicação adequada de técnicas e recursos fisioterapêuticos, desde a 

atenção básica até o atendimento de alta complexidade; 

 Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, reconhecendo-a como 

direito, de forma a garantir a integralidade da assistência, considerando as 

circunstâncias éticas, políticas, sociais, econômicas, ambientais e 

biológicas; 

 Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, procurando 

atuar multiprofissionalmente, inter e transdisciplinarmente; 

 Realizar avaliações e reavaliações do paciente, executando e interpretando 

exames propedêuticos e complementares que permitam elaborar um 

diagnóstico cinético-funcional, estabelecer prognóstico, tratar as alterações 

cinético-funcionais, reavaliar condutas e decidir pela alta, encaminhando o 

paciente, quando necessário, a outros profissionais. 

 

3.5.1.3 - Habilidades e Competências Específicas de Comunicação 
 

 Empregar mídias e recursos tecnológicos para comunicação escrita e oral; 

 Comunicar-se adequadamente com os demais membros da equipe de 

maneira multi, inter e transdisciplinar; 

 Comunicar-se com a comunidade na qual está inserido, empregando 

linguagem adequada, durante atividades educativas/preventivas; 

 Redigir laudos, pareceres, atestados, relatórios e encaminhamentos 

empregando linguagem técnica; 

 Elaborar por escrito o diagnóstico e plano de tratamento fisioterapêutico, 

comunicando-os ao paciente e/ou seus responsáveis em linguagem 

acessível; 

 Ler e compreender artigos e textos técnicos e/ou científicos em inglês e/ou 

espanhol; 

 Ler, escrever e comunicar os resultados de pesquisa científica, usando 

linguagem técnico-científica; 

 Identificar, por meio da linguagem corporal, sinais e anseios dos pacientes 

durante o atendimento fisioterapêutico. 
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3.5.1.4 - Habilidades e Competências Específicas de Liderança e 
Gerenciamento 
 

 Desempenhar atividades de planejamento (gestão), organização e 

administração de serviços de saúde públicos e/ou privados; 

 Adotar condutas profissionais que expressem o caráter autônomo e liberal 

no exercício de sua profissão; 

 Prestar consultorias e auditorias no âmbito de sua competência 

profissional; 

 Conhecer e praticar procedimentos legais e documentais necessários para 

encaminhamentos e contra referência dos pacientes nos diferentes tipos de 

serviços de saúde públicos e privados. 

 Decidir o momento de encaminhar o paciente a outros profissionais, 

relacionando e estabelecendo um nível de cooperação com os demais 

membros da equipe de saúde; 

 Manter controle de qualidade sobre os recursos tecnológicos e de pessoas 

nos serviços prestados. 

 
3.5.1.5 - Habilidades e Competências Específicas de Educação Permanente 
 

 Buscar conhecimentos de forma continuada, participando de eventos 

científicos, cursos de atualização e pós-graduação, e também por meio da 

literatura técnico-científica atualizada; 

 Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos;  

 Articular a experiência profissional com a literatura científica; 

 Compartilhar e discutir seus conhecimentos com outros profissionais. 

 

3.5.2 - Competências Sociais 
 

O egresso da UniEVANGÉLICA deverá ser um profissional comprometido 

com o bem-estar social, reconhecendo os fatores condicionantes e determinantes 

do processo saúde-doença, avaliando e divulgando o impacto destes sobre a 
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população, posicionando-se de modo efetivo e crítico junto aos grupos 

socialmente organizados, objetivando a melhoria da qualidade de vida da 

população. 

Deverá reconhecer a reintegração social como produto fim da fisioterapia, 

trabalhando de maneira proativa para a inclusão social dos pacientes. 

Deverá, também, apresentar responsabilidade social com o meio-ambiente 

no qual está inserido, atuando de maneira consciente no controle de resíduos 

gerados pela sua prática, contribuindo para a sustentabilidade da região. 

 

3.5.3 - Competências Éticas 
 

O egresso da UniEVANGÉLICA também deverá desenvolver o respeito à 

vida, à dignidade e aos direitos humanos, sem distinção de etnia, religião, cor, 

idade, identidade sexual, ideologia política ou posição social. Sua prática 

profissional deverá levar em consideração, prioritariamente, a necessidade e o 

direito de assistência de Fisioterapia à população, o rigor técnico-científico e a 

humanização das relações profissional/paciente. 

Em relação ao desempenho profissional, o Fisioterapeuta deverá assumir a 

responsabilidade pelos atos praticados e pelo desenvolvimento de sua 

competência profissional por meio da educação permanente. Deverá, também, 

manter postura ética nas relações inter profissionais, com colegas fisioterapeutas 

e demais profissionais de saúde. 

 

3.6 - Políticas institucionais no âmbito do curso 
 
3.6.1 - Políticas institucionais de ensino no âmbito do curso  
 

O ensino constitui-se, essencialmente, de aquisição e produção de 

conhecimento. Desta forma, a UniEVANGÉLICA concebe o papel do professor, 

como um mediador entre o aluno e o conhecimento. Está implícito na concepção 

de formação humana e profissional preconizada pela Instituição o processo de 

elaboração de conhecimento dinâmico e contextualizado, requerendo a 

participação ativa do acadêmico, na construção de sua aprendizagem. 

O curso de Fisioterapia utiliza uma diversidade de métodos, que vão desde 

o método tradicional a metodologias ativas de aprendizagem, como instrumentos 
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pedagógicos de ensino, permitindo assim, aos acadêmicos, desenvolver os 

diferentes saberes de acordo com o ensino preconizado na UniEVANGÉLICA, 

baseado no contato do estudante com o mundo. 

A UniEVANGÉLICA possui uma política de educação inclusiva, 

desenvolvida, entre outros, por meio do Programa de Atenção ao Discente 

Portador de Necessidades Especiais, do Centro Universitário de Anápolis, desde 

o processo seletivo (vestibular), o candidato com necessidades especiais recebe 

tratamento diferenciado, dentro do princípio de diferenciar para respeitar as 

desigualdades. A Comissão de Processo Seletivo oferece espaço na ficha de 

inscrição, onde pode ser identificada a necessidade especial do candidato. Então, 

é oferecido o devido suporte na impressão das provas, disponibilização de 

intérpretes e equipe qualificada para a correção.  

Ao discente matriculado no curso de fisioterapia, quando necessário, é 

disponibilizado intérprete para aulas e outras atividades acadêmicas, como 

reforço escolar, estágios e atividades culturais (DAs – deficientes auditivos, DVs – 

deficientes visuais). Todas essas ações são promovidas pela Coordenadoria de 

Apoio ao Discente (UniATENDER), através do Programa UniVIDA, o qual 

promove periodicamente seminários, fóruns e cursos de língua de sinais para o 

corpo docente e administrativo. São oferecidos atendimentos diários com 

profissionais da área social, psicológica, jurídica e religiosa. Além da clientela 

mencionada, estão inclusos nas políticas de atendimento aos alunos, os 

afrodescendentes e outros grupos sociais com necessidades de uma maior 

inclusão social. 

Na perspectiva do Ministério da Educação, a Educação a Distância é a 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 

de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 

atividades educativas em lugares ou tempos diversos (Decreto 5.622, de 

19.12.2005). Nesse contexto, a Educação a Distância (EAD) assume uma 

dinâmica satisfatória para cumprir o que a lei determina: o direito à educação. O 

Sistema de EAD da UniEVANGÉLICA, no que se refere a seus alunos, trabalha 

na perspectiva da interação e construção colaborativa de ideias entre os alunos e 

professores. 
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FONTE: PDI 2014-2018. 

No Curso de Fisioterapia esta modalidade de educação busca atender a 

anseios sociais, e formar um profissional capaz de se comunicar e de dominar as 

Tecnologias de Informação e Comunicação, capacitando o mesmo para a busca 

permanente de formação, conforme previsto nas diretrizes educacionais do curso. 

Em funcionamento, e inseridas na matriz do Curso de Fisioterapia estão às 

disciplinas Língua Portuguesa (80h/a), ofertada no primeiro período, Metodologia 

do Trabalho Científico (40h/a), ofertada no segundo período, e 

Empreendedorismo (40h/a), no nono período.  

 
3.6.2 - Políticas institucionais de pesquisa no âmbito do curso  
 

Na UniEVANGÉLICA, a pesquisa se relaciona com a comunidade 

acadêmica de duas formas: a primeira se volta para a autonomia docente, uma 

vez que o ato de pesquisar conduz à revisão de conceitos, aplicação de métodos 

de investigação, análise e busca de explicação de fenômenos e à publicação de 

resultados que possibilitem a identificação de respostas para os problemas 

específicos da vida cotidiana do ser humano; a segunda é a compreensão da 

lógica da ciência, colocando-se à disposição dos alunos, professores e 

pesquisadores a prática da pesquisa científica, no sentido de incentivar a 

investigação científica em sua relação com a coletividade.  

Desde 2001, funciona na UniEVANGÉLICA o Programa de Bolsas de 

Iniciação Científica (PBIC). Trata-se de um programa voltado para o incentivo ao 

desenvolvimento de pesquisa pelos professores dos cursos de graduação e pós-

graduação da UniEVANGÉLICA, com o objetivo de contribuir para a produção 

intelectual, estimulando pesquisadores produtivos a desenvolverem atividades 

científica, tecnológica e artístico-cultural no âmbito institucional. 

O curso de Fisioterapia possibilita aos docentes e discentes participarem 

dos seguintes programas de incentivo a pesquisa institucionais: Programa de 

Bolsas de Iniciação Científica da UniEVANGÉLICA (PBIC/ UniEVANGÉLICA) e 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação PIBITI/CNPq. 

A UniEVANGÉLICA possui Comitê de Ética e Pesquisa próprio (CEP -

UniEVANGÉLICA) criado em 2004 e credenciado pela Comissão Nacional de 
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Ética em Pesquisa (CONEP) em 2005, o qual vem funcionando plenamente com 

um funcionário administrativo exclusivo e com local e horário fixo de 

funcionamento. No curso de Fisioterapia todos os projetos de pesquisa 

desenvolvidos nos Programas de Iniciação Científica (PBIC), e na disciplina de 

Fisioterapia Baseada em Evidências VII a IX (Trabalho de Conclusão de Curso - 

TCC), são submetidos ao CEP – UniEVANGÉLICA, para avaliação e aprovação, 

conforme determina a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). 

Em setembro de 2005, foi solicitado, junto ao CNPq, a inclusão da 

UniEVANGÉLICA no Diretório dos Grupos de Pesquisa, e, sendo a resposta 

positiva, em 2006.  O curso de Fisioterapia participa do grupo de pesquisa 

multiprofissional, Envelhecimento e Saúde, criado e cadastrado ao CNPq em 

2011.  

E ainda, para incentivar e viabilizar a pesquisa, a instituição adotou as 

demais iniciativas: a) implantação do Comitê Institucional de Pesquisa (CIP), com 

a participação de professores doutores representante das grandes áreas; b) 

implantação do Núcleo de Apoio à Pesquisa e à Inovação (NUPTEC) e a criação 

de um sistema de incubação de empresas (UnINCUBADORA). 

 
3.6.3 - Políticas institucionais de extensão no âmbito do curso 
 

A extensão, entendida como uma das funções básicas da universidade 

caracteriza-se por ser um processo acadêmico definido e efetivado em função das 

demandas sociais, políticas, econômicas e culturais da sociedade e da proposta 

pedagógica dos cursos, concordando com as políticas públicas e indispensáveis à 

formação cidadã. 

Os principais objetivos da Extensão Universitária da UniEVANGÉLICA 

incluem tornar acessível à sociedade o conhecimento e a cultura de domínio da 

Instituição; fortalecer a relação UniEVANGÉLICA e sociedade, permitindo acesso 

democrático ao conhecimento; articular ensino, pesquisa e extensão de acordo 

com as necessidades e consolidar a prática e a gestão da extensão como forma 

de viabilizar o atendimento às demandas mais abrangentes da comunidade e de 

contribuir para o desenvolvimento social local e regional participativo.  
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O Curso de Fisioterapia da UniEVANGÉLICA, desenvolve atividades 

extensionistas pautado nas Diretrizes para a Extensão Universitária, definidas no 

Plano Nacional de Extensão e na Política de Extensão e Ação Comunitária da 

UniEVANGÉLICA, objetivando a flexibilização curricular e a curricularização da 

extensão no curso.  

São consideradas atividades de extensão quaisquer tipos de condutas que 

envolvam: programas, projetos, eventos, cursos, prestação de serviços, produção 

e publicações; relacionadas às áreas temáticas dispostas na Política de Extensão 

e Ação Comunitária da UniEVANGÉLICA.  

Dentre os programas de extensão previstos no PDI, o Curso de 

Fisioterapia, participa ativamente, dos seguintes programas: Programa 

Permanente para a Promoção dos Direitos Humanos, Programa Permanente de 

Educação Continuada, Programa Permanente de Atendimento ao Idoso, 

Programa Permanente de Atendimento ao Deficiente, Programa Permanente de 

Atendimento à Mulher, Programa Permanente de Apoio e Desenvolvimento de 

Ações para a Promoção Social e Programa Permanente de Atendimento na Área 

da Saúde.  

Os docentes do Curso de Fisioterapia são orientados a incluírem atividades 

de extensão nos Planos de Ensino, de acordo com os programas acima 

relacionados, articulando com o ensino e a pesquisa e, acima de tudo, tornando a 

extensão parte essencial da formação acadêmica, através de projetos 

desenvolvidos no âmbito do curso. O curso conta com Regulamento de Extensão 

próprio (ANEXO I), de acordo com as normas e as Política de Extensão e Ação 

Comunitária da UniEVANGÉLICA.  

No curso estão implantados e em desenvolvimento, o Projeto Saúde do 

Escolar, Recicla Fisio, Projeto de Monitoria Voluntária, ações com a Universidade 

Aberta da Terceira Idade (UniATI), entre outros, projetos em parceria com as 

Ligas Acadêmicas. 

 Quanto ao mercado de trabalho, a UniEVANGÉLICA possui convênios com 

instituições como o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e com o Centro de Integração 

Empresa Escola (CIEE), que atuam como mediadores da inserção de alunos 

estagiários do Curso de Fisioterapia em diversas empresas. 
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3.6.4 - Atividades de ensino e sua articulação com a pesquisa e a extensão 
 

O ensino, na UniEVANGÉLICA, tem como pressuposto a relação dialógica, 

que se apresenta como promotora da relação horizontal de respeito mútuo entre 

professor e aluno. Não se permite mais o ensino enciclopedista, onde o professor 

aparece como o único doador de conhecimento ao estudante.  

Sendo assim, o ensino na UniEVANGÉLICA é baseado no contato do 

estudante com o mundo, com o conhecimento, refletindo sobre ele, reformulando-

o, ressignificando-o, pois o mundo e o conhecimento são dinâmicos e mutáveis, 

não estão prontos e requerem a reconstrução diuturna da sociedade. Busca deste 

modo, a integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo em 

vista promover a formação acadêmica de forma contextualizada, a partir de 

análise e interpretação de fenômenos sociais e naturais, abordados com 

adequação científica e incorporando o hábito de investigação com rigor 

metodológico. 

A IES entende que a capacidade de criar e trabalhar com o conhecimento 

pode garantir o desenvolvimento de uma instituição educativa, como também de 

um país de forma sustentável e soberana. Por isso, educar pessoas que saibam 

criar e trabalhar o conhecimento é fundamental para uma nação. É dessa relação 

com o saber que se formam cidadãos críticos, autores, reflexivos, criativos. Um 

saber que é assim construído percebe melhor a necessidade de transformar o 

mundo para que ele seja melhor para um maior número de pessoas. O 

profissional formado nessa concepção de mundo, de homem, de educação e de 

ensino compreende melhor a responsabilidade social de sua profissão num país 

ainda tão carente de formados em nível superior. Enfim, é um profissional que é 

sensível aos problemas que a sociedade enfrenta. 

FONTE: PDI 2014-2018. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Fisioterapia (Brasil, 

2002), em seu artigo 9º informam que o PPC deve “buscar a formação integral e 

adequada do estudante através de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão/assistência”. 

 O Curso de Fisioterapia entende a articulação ensino-pesquisa-extensão 

como concepção educativa em que o docente, no interior de cada disciplina, 
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assume a prática do ensino com pesquisa/extensão como princípio educativo, 

envolvendo, obrigatoriamente, os acadêmicos no processo. O ensino, articulado 

às atividades investigativas e às práticas de extensão constitui, então, elemento 

fundamental do processo de “aprender a aprender-aprendendo”.  

 No curso de Fisioterapia essa articulação acontece no âmbito das 

disciplinas Fisioterapia Baseada em Evidências I a X, PISCO I a VI, Prática 

Integrada I a IV e Estágio Supervisionado I a III. As atividades de que vinculam 

ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidas no curso (Organograma 1), são 

apresentadas no decorrer do semestre letivo em eventos que envolvem todo o 

corpo docente e discente do curso (Ciclo de Conferências UniFISIO, Encontro 

Cientifico e Cultural dos Acadêmicos de Fisioterapia - ENCCAF e Mostra 

Acadêmica do Curso de Fisioterapia). 

Outras atividades, como os Programas de Iniciação Científica e de 

Monitoria, atividades de extensão e ligas acadêmicas, desenvolvidas no âmbito 

do curso que podem ser consideradas como ações favoráveis para a 

consolidação da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão.  

 

 

Organograma 1 – Disciplinas, trabalhos científicos e atividades, desenvolvidas no Curso de 
Fisioterapia que articulam ensino-pesquisa-extensão de acordo com as políticas institucionais. 
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3.7 - Metodologias de ensino 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais2 para o Curso de Fisioterapia, em seu 

artigo 9º, apontam que: 

O Curso de Graduação em Fisioterapia deve 
ter um projeto pedagógico, construído 
coletivamente, centrado no aluno como sujeito 
da aprendizagem e apoiado no professor como 
facilitador e mediador do processo ensino-
aprendizagem.  

 

Esses princípios norteiam as práticas docentes do curso de Fisioterapia, 

que são orientados a desenvolverem em sala de aula, metodologias ativas que 

levem à aprendizagem. A sala de aula deve ser entendida como espaço para 

dúvidas, discussão, troca de conhecimentos e experiências diferenciadas entre 

acadêmicos e docentes, um local de construção conjunta do conhecimento. 

Considerando a formação em sentido ampliado, como não só aquisição cognitiva, 

mas no âmbito procedimental e principalmente atitudinal, pensa-se a sala de aula 

como oportunidades para momentos formativos no que tange ao desenvolvimento 

das relações interpessoais, postura profissional e ética, entre outros.  

Portanto, a metodologia utilizará o desenvolvimento dos processos de 

ensinar e aprender, trabalhando a construção de conhecimentos a partir da 

vivência de experiências significativas e projetos integrados. Para ser significativo, 

o conteúdo deve relacionar-se a conhecimentos prévios do aluno, exigindo deste 

uma atitude favorável capaz de atribuir significado próprio aos conteúdos que 

assimila e, do professor, uma tarefa mobilizadora para que tal aprendizagem 

ocorra. O aluno interage com a cultura sistematizadora de forma ativa, como 

principal ator do processo de construção do conhecimento. 

As disciplinas são, em sua maioria, divididas em aulas teóricas e práticas. 

As aulas teóricas são ministradas presencialmente por docentes, com a utilização 

de metodologias variadas de ensino, entre elas: aulas expositivas dialogadas, 

metodologias ativas, seminários, discussões de casos clínicos, grupos de 

discussão, debates, mesas temáticas, entre outros, evitando as aulas expositivas 

                                            
2
 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES 

4, de 19 de Fevereiro de 2002. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Fisioterapia. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES042002.pdf. Acesso em 
15 mar. 2011. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES042002.pdf
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tradicionais que impedem a livre construção do saber. Os professores são 

orientados a diversificar as metodologias de ensino a serem utilizadas, o que 

exige uma mudança de postura do professor para o exercício de um trabalho 

reflexivo com o aluno.  

As aulas práticas demonstrativas e de simulação que são ministradas 

presencialmente por docentes nos laboratórios de práticas de ensino, com a 

utilização de recursos diversos como: modelos anatômicos, bonecos para 

simulações de avaliações e condutas, equipamentos eletrotermo-fototerápicos, 

equipamentos de análise do movimento, equipamentos mecânicos, entre outros. 

Também são ministradas aulas práticas na clínica escola de fisioterapia, na rede 

pública de saúde do município de Anápolis e visitas técnicas em centros de 

referência de Goiás e do Distrito Federal. 

Outra estratégia é a inserção precoce do discente entre os níveis de 

atenção à saúde, o que permite à exposição do aluno a uma diversidade de 

situações, modificando intensamente os seus conhecimentos. O contato com 

equipes multiprofissionais dos serviços visitados, organizados de diferentes 

formas, também pode servir de base para reflexão sobre o ensino e a atuação em 

equipe. Neste momento, nas disciplinas PISCO I a VI, utiliza-se o “Arco de 

Charles Maguerez” e supõe uma concepção do ato do conhecimento através da 

investigação direta da realidade, em um esforço de construção efetiva. Está 

dividida em cinco etapas que se desenvolvem a partir do recorte de uma 

realidade: observação da realidade; definição dos pontos chaves; teorização; 

definição das hipóteses de solução; aplicação à realidade. 

O conhecimento baseado em evidências científicas é abordado nas 

disciplinas de Fisioterapia Baseada em Evidências I a X, desde o 1º ao 10º 

período, os alunos são incentivados e orientados a produzirem um trabalho 

científico baseado em evidências (resenhas, resumos, revisão de literatura, casos 

clínicos, projeto de pesquisa, trabalho de conclusão de curso e artigo científico), 

culminando com a apresentação em um evento do curso, semestralmente.  

As disciplinas de Estágio Supervisionado e Prática Integrada são 

alicerçadas em uma metodologia de ensino ativa e dinâmica baseada na prática 

profissional assistida que direciona para as atividades do aluno/estagiário, com 

orientação do professor-supervisor que indicará as diretrizes, não contendo um 
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papel rígido e impositivo, mas sim uma atividade dotada de flexibilidade 

permitindo ao aluno raciocinar e aplicar as propostas de intervenção para melhor 

adequar-se às contingências das situações encontradas na vivência individual e 

coletiva diária.  

As atividades são realizadas nas diversas subáreas da fisioterapia, por 

períodos pré-determinados, onde o aluno/estagiário possui uma agenda de 

pacientes, realizando a avaliação e execução de um plano de tratamento 

individualizado. Através da vivência prática e contato direto com o paciente o 

aluno/estagiário é instigado a pesquisar e associar seu conhecimento teórico e 

prático. Além do atendimento, são realizadas discussões de casos clínicos e 

conferencias de diversos temas, promovendo a inserção do aluno/estudante como 

agente principal responsável pela sua aprendizagem, comprometendo-se com 

seu aprendizado. 

Durante todos os semestres, os discentes têm carga horária disponível e 

são estimulados a participarem de atividades de monitoria, iniciação científica, 

projetos de extensão, eventos internos e externos, como seminários, 

conferências, congressos e atividades de intercâmbio científico e cultural. Além 

disso, a direção do curso e os coordenadores, pedagógico, de pesquisa, de 

extensão e de estágio, têm horários pré-determinado extraclasse, para 

atendimento aos alunos, e para quando necessário, serem tomados os devidos 

encaminhamentos de acordo com a necessidade individual de cada discente. 

 

3.7.1 - Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de 
ensino e aprendizagem 
 

A UniEVANGÉLICA disponibiliza o sistema de Educação a Distância 

(EAD) com atividades pedagógicas via Ambiente Digital de aprendizagem 

destinadas ao suporte de metodologias de ensino mediadas pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC).  

Esta modalidade de educação busca atender a anseios sociais, e formar 

um profissional capaz de se comunicar e dominar as TIC, capacitando o mesmo 

para a busca permanente de formação, conforme previsto nas diretrizes 

curriculares do curso de Fisioterapia.  
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São ofertadas através do sistema EAD, as disciplinas de Língua 

Portuguesa, Metodologia do Trabalho Científico e Empreendedorismo, onde 

através de fóruns de discussão, periscope, quiz, leitura de textos on line e 

produção de texto, são utilizadas ferramentas metodológicas no processo de 

ensino-aprendizagem, possibilitando aos docentes e discentes, acessibilidade 

plena atitudinal de forma adequada e eficiente para o aprimoramento do ensino. 

 

3.8 - Avaliação dos processos de ensino e aprendizagem  
 

Para a averiguação da efetividade do processo ensino-aprendizagem faz-

se necessária à realização de avaliações. Essas, além de seu caráter 

investigativo deve também ser de caráter educativo. Como proposta de avaliação 

da aprendizagem, o curso de Fisioterapia propõe que as avaliações ocorram de 

forma contínua, de caráter formativo e somativo, e que haja diferentes 

modalidades de avaliações, além da prova teórica, permitindo, dessa forma, a 

construção do conhecimento.  

As formas de avaliação mais frequentemente aplicadas são: avaliação 

teórica escrita, avaliação teórica oral (seminários, conferências, etc.), avaliação 

prática (relatórios, manuseio de técnicas, abordagem com o paciente, dentre 

outras) e avaliação teórico-prática. As avaliações teóricas podem apresentar 

questões objetivas fechadas e/ou abertas, podendo contemplar casos clínicos.  

Os critérios de avaliação adotados pela disciplina são apresentados e 

discutidos com os acadêmicos no início do semestre e devem estar explícitos no 

plano de ensino. 

As avaliações devem constituir três médias: 1ª. VA (verificação de 

aprendizagem), 2ª.  VA e 3ª. VA.  As notas têm pontuação de 0 a 100.  

Para obter aprovação em uma disciplina, o aluno deve alcançar média final 

60 e no mínimo 75% de frequência, conforme Regimento Geral do Centro 

Universitário de Anápolis.  

A partir do ano de 2013, o colegiado do curso institui como componente da nota 

de 2ª. V.A, a avaliação de aprendizagem integrada (VAI), com peso de 30 pontos. 

Essa prova é constituída com questões contextualizadas, fechadas de todas as 

disciplinas do período. Visa articular os conhecimentos e preparar os alunos para 
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concursos públicos da área. As avaliações seguem o Regulamento de Avaliação 

(ANEXO II) do curso de Fisioterapia, estando esse em conformidade com o 

regimento interno institucional. 

 A avaliação das disciplinas de Práticas Integradas I a IV é feita através do 

Exame Clínico Objetivo Estruturado (Objective Structures Clinical Examination, 

OSCE) para a assimilação dos conhecimentos necessários e do domínio de 

habilidades que permitem solucionar um problema de saúde apresentado, ou 

orientar como proceder para a solução deste, quando de maior complexidade, por 

meio de atitudes coerentes, assertivas e resolutivas.  

 Nas disciplinas de Fisioterapia Baseada em Evidências I a X, as 

avaliações são formativas e processuais de desempenho, através do 

desenvolvimento de trabalhos em grupos e graus de complexidade crescentes, 

realizados com a orientação de um professor. E por fim, a apresentação do 

trabalho desenvolvido no período correspondente, a uma banca examinadora, em 

um evento científico do curso.  

A avaliação do Estágio Supervisionado I a III compreende as dimensões 

teórica e prática, sendo atribuída uma nota de desempenho em cada área de 

estágio obrigatório. A avaliação prática é baseada em uma ficha estruturada que 

compreende o desemprenho ético profissional e comportamental, desempenho 

prático no cenário profissional e correlação entre teoria e prática. A nota teórica e 

atribuída a soma do desempenho em uma prova escrita e a apresentação de um 

caso clínico referente à área de estágio cursada. A descrição dos pesos, a 

composição matemática da nota e os itens da ficha de avaliação estruturada 

estão descritas no Regulamento de Estágio (ANEXO III). 

 

 
3.9 - Programas de nivelamento 
 

O Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) propõe integrar 

adequadamente os acadêmicos ingressantes em seus cursos de graduação, 

primando por qualidade de ensino e aprendizagem efetiva/significativa. Nesse 

sentido, o Curso de Fisioterapia compactua como objetivos do Programa 

Institucional de Nivelamento, buscando: 
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 Oferecer condições para que os ingressantes nos cursos de graduação da 

UniEVANGÉLICA tenham subsídios para se desenvolverem na vida 

acadêmica.  

 Dirimir dificuldades do corpo discente com os conteúdos ministrados em 

sala de aula. 

 Gerar melhor aproveitamento de conteúdos durante as aulas ministradas 

na graduação. 

 Contribuir para formação acadêmica e profissional de maior qualidade, a 

partir de uma aprendizagem efetiva e significativa. 

FONTE: PDI 2014-2018. 

Para isto, o curso adota as seguintes medidas de nivelamento: 

I - Programa de Monitoria: o monitor designado pelo professor da disciplina 

fica responsável por conduzir um grupo de estudos com os acadêmicos que 

apresentam dificuldades de aprendizado. Periodicamente, o professor da 

disciplina, passa ao monitor as atividades que deverão ser trabalhadas ou 

desenvolvidas com o grupo de estudo. As sessões de monitoria são semanais e a 

tarefa desenvolvida registrada, juntamente com a lista de frequência dos 

acadêmicos que compareceram ao encontro. As normas para funcionamento das 

atividades de monitoria do curso estão detalhadas no Regulamento do Programa 

de Monitoria (ANEXO IV). 

II – Ciclo de estudos: para alunos do Estágio supervisionado, que 

vivenciam “aulões”, nos quais os docentes, supervisores de estágio, em média 10 

professores, adotam como metodologia de ensino, a resolução de questões de 

concurso, com objetivo de resgatar conteúdos e assimilar novos saberes. As 

atividades ocorrem com horário, carga horária e conteúdos previamente definidos 

em reunião de colegiado no início do semestre. 

Na matriz curricular, o curso tem a disciplina de Língua Portuguesa, a qual 

tem por objetivo abordar conteúdos identificados como deficitários entre os 

acadêmicos, com carga horária de 80h/a, ofertada no primeiro período, através do 

EAD. 

 
3.10 - Estágio supervisionado  
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Os estágios supervisionados são uma modalidade de componente 

curricular obrigatório e fundamental para completar a formação acadêmica do 

estudante de Fisioterapia. O estágio ocorre sob supervisão e acompanhamento 

de docentes supervisores e é coordenado por um professor do curso de 

Fisioterapia, objetiva o desenvolvimento da articulação teoria/prática, tão 

necessária à vida profissional. 

Sendo uma atividade de caráter prático, com base teórica, e desenvolvido 

em ambientes e situações reais, o Estágio pretende, ainda, desenvolver, no 

aluno, a capacidade de execução das atividades profissionais em que está 

formando, na perspectiva de oferecer ao estudante todo o cabedal teórico e 

prático necessário para dar início às atividades profissionais. Trata-se de uma 

oportunidade do acadêmico vivenciar diferentes aspectos da vida profissional e 

ter condições de lidar com essas e outras realidades com as quais possa se 

deparar. 

Com intuito de aproximar o acadêmico de fisioterapia ao cenário da 

pratica cotidiana profissional, o estágio supervisionado terá um perfil de internato, 

com a inserção do aluno em diferentes espaços do serviço de saúde do município 

de Anápolis, favorecendo a multidisciplinaridade e o fortalecimento da tríade 

ensino-serviço-comunidade. 

Dentre os cenários propostos para o aprendizado tem-se: 

1. Clínica Escola de Fisioterapia – Clínica própria do curso, conveniada 

do SUS, que estabelece com este relação de referência e contra referência. Na 

clínica do curso são realizadas atividades que preparam o aluno para a prática 

profissional. O atendimento aos pacientes é realizado desde o quinto (pratica 

integrada) período ao décimo (nova matriz) período, com complexidade 

crescente. A clínica-escola constitui, hoje, referência para a rede municipal.  

2. Unidades Básicas de Saúde – os estudantes vivenciam diversos 

espaços do Sistema Único de Saúde por meio de visitas técnicas, inclusive a 

Estratégia Saúde da Família, desde o 1º período até o 6º período como parte das 

atividades da disciplina PISCO. Os estudantes são inseridos na Estratégia Saúde 

da Família para vivenciarem todas as etapas, desde ação do agente comunitário 

de saúde, até o atendimento, passando por planejamento e ações de educação e 
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promoção de saúde. Estabelece-se uma relação de reciprocidade com a 

Prefeitura, à medida que a academia pode propor, baseada em evidências 

científicas e observações, melhorias nos serviços prestados.  

3. Outras Unidades de Saúde – o município de Anápolis, na sua 

estrutura de Saúde, conta, ainda, com Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), o Hospital de Urgências de Anápolis (HUANA), dentre outras unidades 

conveniadas ao SUS, onde o acadêmico do Curso de Fisioterapia vivência outros 

níveis de atenção à saúde.  

4. Instituições parceiras conveniadas: a UniEVANGÉLICA mantém 

convênios com outras instituições parceiras, a fim de diversificar as atividades 

práticas desenvolvidas, como a APAE - Anápolis.  

São objetivos do estágio:  

1. Promover o aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de 

relacionamento humano do discente;  

2. Proporcionar, ao acadêmico, uma visão da profissão, dentro de uma 

realidade atual, desenvolvida mediante um programa planejado;  

3. Permitir uma visão ampliada do espaço da sala de aula;  

4. Constituir uma oportunidade para aquisição de experiência pré-

profissional, no qual o estagiário vivencia a prática diária de sua profissão, não 

somente por meio de contatos com pacientes na Clínica Escola, mas também nas 

Instituições públicas de saúde que integram o SUS e na comunidade na qual o 

estágio está inserido.  

Os Estágios acontecem dentro das disciplinas de PISCO I a VI (120 

horas), Práticas Integradas I ao IV (320 horas) e Estágio Supervisionado I, II e III 

(960 horas). 

Nas disciplinas de PISCO I a VI as vivências acontecem, nos diversos 

cenários do Sistema Único de Saúde (SUS) e os acadêmicos vivenciam a 

atuação nas Unidades Básicas de Saúde da Família, em nível primário (PISCO I, 

II, III, IV), em nível primário e secundário (PISCO V e VI) de atenção à saúde.  

Nas disciplinas de Práticas Integradas de I a IV, o acadêmico avalia e 

realiza atendimentos a pacientes na Clínica Escola e Laboratórios do curso de 

Fisioterapia, concomitantemente as disciplinas aplicadas referentes ao período 
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cursado, proporcionando a articulação teórico-prática e maior integração e 

vivência com o dia a dia da profissão. 

A partir do oitavo período, os acadêmicos passam a realizar a disciplina 

Estágio Supervisionado I, no ambiente institucional, atuando na Saúde do 

Trabalhador e na Clínica Odontológica. Nos Estágios Supervisionados II e III, 

desenvolvem prioritariamente, atividades de atenção secundária e terciária 

(Clínica Escola e instituições conveniadas); na reabilitação e na contra referência 

investigando o território de abrangência em que estão inseridos; bem como 

estabelecem contato e trocas de informações com os profissionais de saúde da 

equipe de saúde da família sobre cada paciente/família. 

O calendário acadêmico do Estágio supervisionado possui a particularidade 

de início antecipado ao calendário acadêmico, para atender à necessidade de 

continuidade ao tratamento fisioterapêutico, e pelo compromisso ético-profissional 

com a comunidade atendida pelo serviço de Fisioterapia, internamente e com as 

instituições parceiras. 

Para maior detalhamento sobre o funcionamento e formas de avaliação do 

estágio supervisionado I, II, e III, consultar o regulamento próprio, constante no 

ANEXO III. 

 

3.11 - Atividades práticas de ensino 
   

A articulação teórico-prática no processo de ensino-aprendizagem 

acontece conforme proposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Fisioterapia (2002). As DCN’s3 estabelecem no seu Art. 13º que:  

 

As atividades práticas de ensino devem ser 
desenvolvidas gradualmente desde o início do 
curso, devendo possuir complexidade 
crescente, desde a observação até a prática 
assistida (atividades clínico-terapêuticas).  
 
 

                                            
3
 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES 

4, de 19 de Fevereiro de 2002. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Fisioterapia. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES042002.pdf. Acesso em 
15 mar. 2011. 
 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES042002.pdf
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Os componentes curriculares da matriz do curso de Fisioterapia foram 

divididos, didaticamente em: teórico, teórico-prático e prática assistencial (Tabela 

2). Pode ser observar que há um aumento gradual na carga horária de prática, e 

também na complexidade da intervenção. 

Contemplando o perfil do egresso proposto no PPC do curso de 

Fisioterapia, e em consonância com a DCN’s, de formar um profissional 

generalista e capaz a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, a prática 

assistencial, por meio das disciplinas PISCO I a VI, Prática Integrada I a IV e 

Estágio Supervisionado I a III, insere o aluno desde a atenção primária (Unidades 

Básicas de Saúde), a atenção secundária (centros de referencia), até a atenção 

terciária (alta complexidade, como o ambiente hospitalar). 

As atividades práticas de ensino são registradas nos planos de ensino, e 

acontecem com a supervisão docente, em diferentes cenários de prática, 

procurando o trabalho em equipe interprofissional, e principalmente a integração 

do ensino-serviço-comunidade.  
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Tabela 2 – Divisão dos componentes curriculares em teórico, teórico-prático e prática assistencial, e distribuição teoria prática 
por período, de acordo com níveis de atenção à saúde. 
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3.12 - Atividades complementares  
 

A realização de atividades complementares no Curso de Fisioterapia, cuja 

obrigatoriedade está em acordo com as Diretrizes Curriculares vigentes, têm 

como princípio enriquecer o processo de ensino-aprendizagem e permitir a 

flexibilização curricular. Objetiva o desenvolvimento de estudos de interesse dos 

acadêmicos e que promovem a diversificação dos espaços educativos. 

        Na matriz estão previstas 220 h/a de atividades complementares, sendo 

componente curricular obrigatório. Essas atividades visam à integralização da 

matriz curricular, complementando o currículo do curso e enriquecendo-o com 

práticas independentes, incluindo diversas formas de cumprimento: monitorias, 

estágios extracurriculares, programas de iniciação científica, atividades de 

extensão, projetos de pesquisa, participação em seminários, congressos, 

simpósios e jornadas. 

Essas devem ser realizadas, pelo aluno, a partir de seu ingresso no curso, 

e sua validação acontece semestralmente, mediante a entrega dos certificados e 

comprovantes na secretaria do curso, que posteriormente são avaliados e 

validados pelo Coordenador Pedagógico. 

Cada participação possui carga horária específica definida no Regulamento 

de Atividades Complementares (ANEXO V), e os acadêmicos devem realizar pelo 

menos três categorias diferentes de atividades. 

Como atividade complementar específica do curso, a Coordenação de 

Extensão tem sob sua responsabilidade o Projeto de Monitoria Voluntária, onde o 

monitor tem oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e de compartilhar 

com os demais alunos, conhecimentos específicos de uma disciplina.  

O Projeto de Monitoria é considerado uma atividade acadêmica de 

natureza complementar, fundamentada na iniciação à docência e facultada aos 

estudantes regularmente matriculados. As atividades de monitoria possibilitam ao 

discente a ampliação da experiência acadêmica na construção de um currículo 

personalizado, preparando-o para o futuro exercício profissional. O Projeto de 

Monitoria Voluntária no Curso de Fisioterapia encontra-se devidamente 

regulamentado (ANEXO IV). 

 



  

 

 
45 

3.13 - Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)   
 

O objetivo do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é despertar intuição 

investigativa e científica no profissional Fisioterapeuta que está se formando, 

desenvolvendo consciência crítico-analítico. O TCC constitui uma atividade 

acadêmica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo 

pertinente à profissão desenvolvida mediante controle, orientação e avaliação 

docente, cuja exigência é um requisito essencial e obrigatório para a obtenção do 

diploma. 

O TCC tem suas normas estabelecidas em um regulamento próprio 

(ANEXO V), aprovado pelo Colegiado do Curso. O desenvolvimento dos trabalhos 

tem o acompanhamento do coordenador de pesquisa e são orientados por 

professores do Curso de Fisioterapia, com carga horária destinada para esta 

finalidade.   

O TCC se inicia com a elaboração do projeto de pesquisa, no sétimo 

período, na disciplina de Fisioterapia Baseada em Evidência VII (60 h/a), os 

temas são de livre escolha, dando flexibilidade aos alunos, sob a orientação de 

um professor do Curso de Fisioterapia.  

O projeto é submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do Centro 

Universitário de Anápolis de acordo com a Resolução 466 de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, que regulamenta o desenvolvimento de pesquisas com seres 

humanos.  

O desenvolvimento da pesquisa ocorre no oitavo período, na disciplina de 

Fisioterapia Baseada em Evidência VIII (60 h/a), e a finalização da pesquisa 

ocorre no nono período, na disciplina de Fisioterapia Baseada em Evidência IX 

(40 h/a), com a elaboração de um artigo científico, o qual é apresentado à banca 

examinadora em um evento do curso, o qual é organizado pela coordenação do 

curso e pelos monitores de extensão, vinculando, o ensino, a pesquisa e a 

extensão. 

 

3.14 - Apoio ao discente  
 

O UniATENDER, programa da Coordenadoria de Apoio ao Discente da 

Pró-Reitoria Acadêmica – PROACAD, tem como objetivo primordial de suas 
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ações a formação humana e profissional, fundamentada em valores éticos 

cristãos, e no desenvolvimento de competências e habilidades. Para tanto, 

oferece suporte técnico e científico eficaz a uma formação voltada para a 

cidadania e a responsabilidade social. Entre suas ações o UniATENDER acolhe, 

integra e acompanha os discentes individualmente e/ou coletivamente por meio 

de: encontros, seminários, fóruns e reflexão sobre a formação humana e 

profissional, mercado de trabalho e outros temas (PDI 2014-2018). Os 

acadêmicos do Curso de Fisioterapia são encaminhados ao UniATENDER, 

quando necessário apoio ao aluno, no que se refere ao processo de integração a 

vida acadêmica.  

Os programas de apoio extraclasse e psicopedagógico aos discentes, 

quando necessário, são ofertados através do contado com o suporte da Pro 

Reitoria Acadêmica (PROACAD), através do Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

ao Discente (NAPED) do curso de Medicina. Os acadêmicos do curso de 

Fisioterapia são direcionados para uma avaliação pelo NAPED, onde recebem 

orientação pedagógica e acompanhamento psicológico. 

As condições de acessibilidade plena aos discentes do Curso de 

Fisioterapia, conforme as ações e projetos do Centro Universitário de Anápolis-

UniEVANGÉLICA, incorporam, condições de acesso e de deslocamento dentro da 

instituição, formas de comunicação e sinalização, vagas no estacionamento para 

deficientes, atendimento prioritário e auxílio técnico, tratamento a ser dispensado 

pelos professores aos alunos e colaboradores portadores de deficiência. Os 

acadêmicos do curso de Fisioterapia quando identificados com alguma deficiência 

ou mobilidade reduzida, são encaminhados ao Núcleo de Acessibilidade, para 

avaliação, proposição e implementação de medidas, em relação às condições de 

acessibilidade plena aos mesmos.  

Ainda como apoio ao discente, objetivando alcançar o maior número de 

estudantes (ingressantes) possível, incorporou-se os conteúdos identificados 

como deficitários entre os acadêmicos, às aulas da disciplina de Língua 

Portuguesa, ofertada no primeiro período do Curso de Fisioterapia.  

A politica de internacionalização do Centro Universitário de Anápolis 

(UniEVANGÉLICA), considerando a tendência atual da globalização e sua 
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influência nos vários segmentos da sociedade, é orientada pela busca de 

relacionamentos com organizações internacionais. 

Visa o desenvolvimento de projetos voltados à internacionalização do 

Ensino e à mobilidade estudantil internacional, por meio de ações educacionais, 

científicas e humanitárias, contribuindo para a formação de profissionais capazes 

de atuarem num contexto globalizado e que valorizem as relações interculturais.  

O Curso de Fisioterapia participa das ações de Internacionalização, a 

partir do primeiro período do curso, através de vagas disponibilizadas pelo 

vestibular. Existem também intercâmbios com centros de ensino, recebendo 

alunos desses centros ou encaminhando os acadêmicos do curso para esses 

locais, com carga horária e conteúdo programático pré-determinados. 

O Curso de Fisioterapia conta ainda com um Diretório Acadêmico (DA) o 

qual têm participação nos órgãos de discussão, avaliação e deliberação do Centro 

Universitário de Anápolis, tais como: Colegiado de curso, CAS – Conselho 

Acadêmico Superior, CPA – Comissão Própria de Avaliação, SIAs – 

Subcomissões Internas de Avaliação, entre outros.  

 
3.15 - Responsabilidade social 
 

A Associação Educativa Evangélica (AEE) atua em sintonia com sua 

política de filantropia e inclusão social oferecendo aos estudantes condições de 

acesso e permanência na educação superior, com a concessão de programas de 

bolsa de estudo integral, parcial e o Financiamento Estudantil (FIES). 

As formas de acesso aos cursos da UniEVANGÉLICA são as tradicionais e 

regulamentadas pelo Ministério da Educação: processo seletivo vestibular, 

transferências, portadores de diploma e, a partir de 2006, a Instituição aderiu ao 

ProUni – Programa Universidade para Todos (ProUni). O Curso de Fisioterapia 

participa do PROUNI, com uma proporção de 10% das vagas semestrais. 

Conjuntamente, o UniSOCIAL disponibiliza aos alunos matriculados no 

Curso de Fisioterapia, o programa próprio da Instituição –  Bolsa Filantropia – com 

a concessão de bolsa de estudo parcial (Portaria AEE nº 018 de 08/06/20070). A 

definição do percentual para a concessão de bolsas de estudo é prerrogativa 

exclusiva da Instituição. Para renovação da bolsa de estudo é verificado o 

desempenho acadêmico. Tem-se ainda, a Bolsa Licenciatura, a qual é uma bolsa 
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Institucional concedida aos acadêmicos do curso de Pedagogia, estendida ao 

curso de bacharelado em Fisioterapia.   

Em convênio com o Governo do Estado de Goiás, disponibiliza a Bolsa 

Universitária OVG de acordo com os regulamentos e critérios estabelecidos pela 

Organização das Voluntárias de Goiás, entidade que atua na gestão do programa 

de bolsas de estudo do governo estadual. Em contrapartida, o aluno do Curso de 

Fisioterapia presta serviço voluntário em instituições governamentais e não 

governamentais, de acordo com sua área de formação. 

Em parceria o MEC, a UniEVANGELICA disponibiliza aos alunos o 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), destinado a financiar 

estudantes de cursos de graduação regularmente matriculados em IES não 

gratuitas e cadastradas no programa, em cursos com avaliação positiva no 

SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.  

A UniEVANGELICA trabalha a responsabilidade social, em seus 

diferentes cursos, com uma série de atividades esporádicas na realização de 

ações que visam dar visibilidade ao contato com a comunidade interna e externa. 

Em consonância com as políticas institucionais está inserido nas atividades 

curriculares do Curso de Fisioterapia, o Com Vocação, evento este que conta com 

apresentações musicais e teatrais, relatos de estudantes, especialmente das 

áreas da saúde, sobre atuação em países de condições sociais precárias, além 

de propiciar reflexão sobre princípios e valores que impulsionam os acadêmicos, 

docentes, colaboradores, corpo técnico-administrativo e a direção da IES a 

pensarem a vida de forma mais holística. 

Os docentes e discentes são estimulados ainda, a participarem de ações 

referentes à diversidade cultural, através do projeto UniEVANGÉLICA Cidadã 

Itinerante, o qual promove ações de educação, saúde, pesquisa e ações 

comunitárias realizadas nas comunidades da Amazônia e sertão do Brasil, 

através de edital anual próprio da Pro Reitoria de Pesquisa, Extensão e Ação 

Comunitária (PROPE)  são definidas vagas para os discentes e docentes do 

Curso de Fisioterapia. Outras ações, como, o Fórum África, Noite Nipo Brasileira 

e Seminário sobre Povos Indígenas, também são disponibilizados ao curso. 
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3.16 - Processo de avaliação do curso 
 

O curso de Fisioterapia é avaliado continuamente, desde instancias 

nacionais/externas, como o sistema SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior), por meio do INEP/MEC, até avaliações locais/internas, no 

âmbito do curso, por meio da SIA (Subcomissão Interna de Avaliação), sob 

orientação da CPA (Comissão Própria de Avaliação). 

Uma importante vertente do SINAES é o Exame Nacional do Desempenho 

dos Estudantes (ENADE), que possui um ciclo avaliativo que acontece a cada 03 

anos. No último ciclo avaliativo ENADE 2013, o curso de Fisioterapia da 

UniEVANGELICA, obteve Conceito Preliminar de Curso (CPC) Nota 04. 

A auto avaliação de um curso é uma importante ferramenta de gestão, pois 

visa identificar as fragilidades e potencialidades, e a partir do diagnóstico, 

propostas de melhorias devem ser apresentadas. No curso de Fisioterapia, a auto 

avaliação é de responsabilidade do NDE, que elabora o projeto de auto avaliação 

anual, planeja as ações e acompanha os processos de avaliação do curso. 

Conforme as necessidades, o NDE institui as Subcomissões Internas de 

Avaliação (SIAs), para coordenar todo o processo de operacionalização das 

avaliações internas. O fluxo das avaliações é definido pelo Colegiado do curso, 

em sintonia com o Projeto de Avaliação Institucional elaborado pela CPA. As 

avaliações do curso devem contemplar, além das dimensões que integram os 

instrumentos do MEC/INEP, os resultados do ENADE e das avaliações in loco.  

Na tabela 3 estão citadas algumas fragilidades identificadas em 2015-16 e 

propostas de melhorias já realizadas ou em andamento: 

Tabela 3 - Fragilidades identificadas em 2015-16 e propostas de melhorias já 
realizadas ou em andamento no Curso de Fisioterapia. 

FRAGILIDADES PROPOSTA DE MELHORIAS PRAZO 

Tempo de integralização do curso de 04 
anos, com excesso de 
disciplinas/período, levando a baixo 
desempenho acadêmico e evasão.  

Mudança da matriz curricular 
para 05 anos 

Concluído. 

Uso apenas de metodologias de ensino 
tradicionais, identificadas nos planos de 
ensino. 

Capacitação dos docentes para 
uso de metodologias ativas 
acontece semestralmente, na 
semana de planejamento; 
Adoção obrigatória de 
metodologias ativas, descritas 
no plano de ensino, de acordo 
com cada conteúdo curricular. 

Em andamento, a 
partir de 2017.1. 
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Salas de aulas não climatizadas. Colocação de ar condicionado 
nas salas de aula. 

Concluído. 

Estrutura da clínica escola – 
manutenção/espaço. 

Levado às instancias 
administrativas a necessidade 
de mudança da clínica. 

Em fase de análise. 

Ausência de espaço para orientação de 
TCC e para o Diretório Acadêmico. 

Levado às instancias 
administrativas - pedagógicas a 
necessidade desses espaços. 

Em fase de análise. 

 
 
3.17 - Articulação entre graduação e pós-graduação 
 

Atualmente a UniEVANGÉLICA oferece 25 (vinte e cinco) cursos de 

graduação, sendo 17 (dezessete) modalidade bacharelado, e 1 (um) licenciatura, 

7 (sete) cursos superiores de tecnologias; com oferecimento de mais de 50 cursos 

de pós-graduação lato sensu e 1(um) stricto sensu Mestrado Acadêmico em 

Sociedade, Tecnologia e Meio-Ambiente. Para os próximos anos, estão previstos 

mais 05 (cinco) programas stricto sensu, sendo 04 (quatro) Mestrados e 1 (um) 

Doutorado. 

A articulação do curso de Fisioterapia com a pós-graduação se concretiza 

de três maneiras: 

1º - Acadêmicos da graduação participam de projetos de iniciação 

cientifica, trabalho de conclusão de curso (TCC), Edital de pesquisa/CNPQ, 

dentre outros. No curso de Fisioterapia o grupo de professores orientadores está 

reestruturando as linhas de pesquisa de TCC e iniciação científica do curso (em 

andamento), para que fiquem em consonância com os projetos institucionais da 

pós-graduação stricto sensu previstos para 2018. Atualmente, o curso tem uma 

docente vinculada a pós-graduação stricto sensu do Mestrado Acadêmico em 

Sociedade, Tecnologia e Meio-Ambiente, que desenvolve projetos de pesquisa 

envolvendo alunos da graduação e pós-graduação. 

2º - Egressos do curso podem dar continuidade ao seu processo de 

formação continuada, ingressando na pós-graduação. Temos uma egressa do 

curso de Fisioterapia, cursando o Mestrado Acadêmico em Sociedade, Tecnologia 

e Meio-Ambiente da IES, e a mesma desenvolve programa de estágio docente 

(PED) no curso de Fisioterapia, sendo assistente da docente vinculada ao 

programa, e desenvolvendo atividades de ensino na graduação.  

3º - Para os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, o egresso da Instituição 

possui incentivo com desconto 10% no valor mensalidade. Já foram ofertadas 
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especializações na área de Fisioterapia: Acupuntura (2011-2013); Fisioterapia 

aplicada em Traumatologia e Ortopedia (2012-2013); e Fisioterapia Dermato-

funcional (2012-2014). Novos projetos estão em fase de elaboração, como a 

especialização em Terapias Manuais e nas Desordens Temporomandibulares. 

 
 
4 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 

 

4.1 - Direção do Curso  

 
Responsável Profa. Ms. Viviane Lemos S. Fernandes 

Endereço eletrônico viviane.fernandes@unievangelica.edu.br 

Telefones 62.33106659/ 62.91117040 

Titulação e Formação Acadêmica Fisioterapeuta formada pela Universidade Estadual de Goiás, Goiânia, GO 

(1999). 

Especialista em Fisioterapia Neurofuncional pela Universidade do Triângulo 

Mineiro, Uberlândia, MG (2001). 

Especialização em Gestão Universitária pela UniEVANGÉLICA, Anápolis, GO 

(2004). 

Mestre em Educação Física com área de concentração em atividade física e 

envelhecimento pela Universidade Católica de Brasília, Brasília, DF (2006). 

Doutoranda em Ciências e Tecnologias em Saúde pela Universidade de Brasília 

– UnB (2014-Em andamento). 

Experiência Profissional no 

Magistério 

2002 até o presente – Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA 

Professora Adjunta do Curso de Fisioterapia, ministrando as disciplinas de 

Microbiologia, Primeiros socorros, Fisioterapia Geriátrica, Fisioterapia 

Reumatológica, TCC I e TCC II (2002 até o presente). 

Assistente de Direção do Curso de Fisioterapia (2002 a 2005). 

Diretora do Curso de Fisioterapia (novembro de 2009 até o presente). 

2008 até o presente - Centro de Desenvolvimento Científico em Saúde (CDCS).  

Professora do Curso de Especialização em Saúde do Idoso, ministrando a 

disciplina Biomecânica e Técnicas de Avaliação. 

Experiência Profissional fora do 

Magistério 

De 2000 a 2001- atuação como fisioterapeuta na Associação de Pais e Amigos 

do excepcional de Anápolis; no Hospital Santa Genoveva e Hospital São Jorge, 

ambos em Goiânia. 

Regime de trabalho Integral. 

 

Funções da Direção 

a. Funções Políticas 

Promove clima de colaboração entre alunos, professores e servidores. 
Discute com o corpo docente e discente o objetivo do curso e o perfil do profissional que será formado. 
Mantém clima de cordialidade e respeito mútuo com o corpo docente, corpo discente e com o corpo técnico-
administrativo. 
Divulga o curso, promove contato com a comunidade, propondo convênios e parcerias. 

 

b. Funções gerenciais 

Supervisiona as instalações físicas, laboratórios e equipamentos do curso. 
Orienta, estimula e acompanha a frequência docente e discente. 
Analisa os índices de evasão e sugere mecanismos para sua diminuição. 
Propõe alternativas objetivando o alcance do melhor número de alunos. 
Participa ativamente do processo seletivo de docentes indicando número de vagas, disciplinas e perfil 
necessário. 
Aplica e faz cumprir o Regimento Institucional. 
 

c. Funções acadêmicas 

Acompanha, analisa e orienta os procedimentos didáticos propostos pelos professores. 
Avalia os problemas relativos à disciplina dos alunos, buscando deliberações junto ao NDE para promoção do 

mailto:viviane.fernandes@unievangelica.edu.br
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bem-estar no relacionamento professor-aluno. 
Elabora, atualiza, em conjunto com o NDE e Colegiado, o Projeto Político do Curso. 
Orienta a comunidade acadêmica e acompanha o desenvolvimento das habilidades e competências e o perfil do 
egresso a ser formado. 
Estuda e mantém-se atualizado quanto às diretrizes curriculares do curso e às regulamentações do Ministério da 
Educação. 
Incentiva ações de extensão e pesquisa junto a professores e alunos. 
Garante o cumprimento da missão e dos valores institucionais.  
Atualiza-se quanto aos conhecimentos teórico-pedagógicos da área de atuação do curso. 
Acompanha, analisa e orienta os procedimentos de avaliações de aprendizagem desenvolvidas pelos 
professores do curso. 
Fornece informações e orientações ao colegiado, relativas ao curso (média, tempo de integralização do curso e 
reprovação) 
Fornece informações e orientações aos professores quanto ao plano de ensino das disciplinas. 
Promove e incentiva a participação dos professores no planejamento e execução de atividades do curso 
(encontros, seminários, eventos). 
Coordena as atividades da Subcomissão Interna de Avaliação (SIA) e do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

d. Funções institucionais 

Representa o curso em entidades sociais e/ou profissionais, quando solicitado. 
Apresenta e discute com os professores os resultados da autoavaliação do curso, encaminhando as providências 
quanto às ações de melhoria. 
Mantém os professores informados quanto ao SINAES (Sistema  Nacional da Educação Superior) e ENADE 
(Exame Nacional de Desempenho de estudantes) 
Sensibiliza e orienta os professores e alunos quanto à colaboração e participação nos programas preparatórios 
para o ENADE. 
Promove reuniões frequentes do colegiado. 
Cumpre as orientações da Instituição e observa os aspectos legais  que envolvem a contratação de docentes. 

 

4.2 - Coordenação pedagógica 
 

Responsável Profa. Ms. Elisangela Schmitt Mendes Moreira 

Endereço eletrônico elisangela.moreira@unievangelica.edu.br     

Telefones 62.99959-8384 

Titulação e Formação Acadêmica Fisioterapeuta formada pela Uniplac, Brasília, GO (1996) 

Especialista em Fisioterapia Ortopédica, Traumatológica e Desportiva, 

Curitiba, PR (2006). 

Mestre em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, Anápolis, GO (2012). 

Experiência Profissional no Magistério 2008 até o presente – Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA 

Professora Adjunta do Curso de Fisioterapia, ministrando as disciplinas BMTA, 

Terapias manuais, Cinesioterapia, Estágio supervisionado em Ortopedia (2008 

até 2009). As disciplinas Saúde do Adulto II, Estágio supervisionado em 

Uroginecoobstetrícia, PISCO (2009-até o presente). 

Experiência Profissional fora do 

Magistério 

De1997 a 2007- atuação como fisioterapeuta na Clínica Akamine; Homecare; 

Empresa Electrolux. 

Regime de trabalho Integral/ 12 horas para assessoria pedagógica. 

 

Atribuições da coordenação pedagógica 

Promove, com apoio da direção, articulação da equipe acadêmica em torno do projeto pedagógico do curso, 
coordenando a sua elaboração, implementação e avaliação. 
Coordena o corpo docente, orientando quanto às ações didáticas a serem desenvolvidas juntamente com o Diretor.  
Acompanha a utilização da biblioteca pelos professores e alunos e media a aquisição de materiais do acervo conforme 
indicação feita pelos professores.  
Avalia os Planos de disciplina e de aula; Orienta quanto ao preenchimento e vista os diários de classe, observando a 
relação entre o Plano de Ensino, a prática pedagógica e o diário de classe. 
Acompanha e analisa os processos de avaliação da aprendizagem juntamente com o NDE. 
Observa o cumprimento da carga-horária e conteúdo das disciplinas.  
Analisa o desempenho acadêmico de alunos e professores. 
Promove reuniões junto ao NDE e Diretor. 
Colabora com a distribuição de aulas e organização do horário. 
Organiza a documentação acadêmica do curso.  
Apresenta situações-problema para deliberação do Diretor.  
Promove orientações em relação à disciplina do aluno. 
Coordena o processo de integração dos alunos transferidos, especiais, reingressantes por meio de adaptação 
adequada à matriz curricular. 
Busca constante melhoria do processo ensino-aprendizagem e o sucesso acadêmico dos estudantes. 
Atende às demandas do diretor.  
Responde pelo curso na ausência do diretor. 

mailto:elisangela.moreira@unievangelica.edu.br
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Gerencia e co-responsabiliza pela existência e manutenção das condições de instalações de suporte pedagógico do 
curso. 
Compõe o NDE.  

 
 
4.3 - Núcleo Docente Estruturante 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é composto por docentes, indicados 

pelo diretor do curso, cuja designação oficial é feita em portaria expedida pela 

Reitoria. Desenvolve funções específicas de apoio à gestão do curso, com a 

finalidade de elaborar, atualizar e avaliar continuamente o Projeto Pedagógico do 

curso, assim como acompanhar o processo de implantação, definindo sua 

organização didática e administrativa. A regulamentação com os critérios de 

constituição e atribuições do NDE estão descritos na Resolução CAS n. 01 de 13 

de fevereiro de 2015, Artigos 1º e 6º. 

A atual composição do NDE do curso de Fisioterapia ocorreu no ano de 

2015, por meio da Portaria n. 62 de 27 de agosto de 2015. Segue abaixo os 

nomes e atribuições de cada componente do NDE. 

Com intuito de otimizar recursos humanos, os componentes do NDE do 

curso de Fisioterapia também desenvolvem atribuições de gestão, com a função 

de coordenador (Tabela 4). Cada membro do NDE tem 02 horas/aulas para 

participar das reuniões semanais. 

 

Tabela 4 - Componentes do NDE do Curso de Fisioterapia. 

 

NOME 
FUNÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA  
TITULAÇÃO 

REGIME DE 

TRABALHO 

Viviane Lemos S Fernandes Direção do Curso 20 Mestre 
Integral 

 

Elisângela Schmitt Mendes 

Moreira 
Coordenação Pedagógica 12 Mestre Integral 

 

Fabiane Alves de Carvalho 
Coordenação de Pesquisa 07 Mestre Integral 

 

Henrique Poletti Zani 
Coordenação de Estágio 14 Especialista Integral 

Luciana Caetano Fernandes Coordenação de Avaliação 02 Mestre 
Parcial 

 

 
 

 

 

 

 

 4.4 - Colegiado do curso 
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Assim como os demais órgãos colegiados do Centro Universitário de 

Anápolis, o Colegiado do Curso de Fisioterapia tem seu funcionamento baseado 

no Regimento Geral4 que, em seus artigos 4º e 5º, dispõe: 

 
Art. 4º Os órgãos deliberativos ou normativos, 
[...], funcionam, colegiadamente, com a 
presença da maioria absoluta de seus 
membros e decidem, por maioria simples, em 
reuniões fechadas, [...]: 
I – Conselho Acadêmico Superior; 
II – Colegiado de Pró-Reitores; 
III – Colegiado de Superintendentes; 
IV – Colegiados de Diretores de Curso; 
V – Colegiado dos Cursos; 
VI – e outros. 
§ 1º As atividades e a estrutura dos órgãos 
colegiados serão, respectivamente, regidas e 
definidas por regulamento próprio aprovado 
pelo Conselho Acadêmico Superior. 
[...] 
Art. 5º De cada reunião do Colegiado lavrar-se-
á ata que, após aprovada, será subscrita pelo 
presidente e secretário.   
Parágrafo Único. As decisões do colegiado 
podem, conforme a natureza, assumir a forma 
de resoluções ou instruções normativas a 
serem baixadas pelo Presidente.  

 

O Colegiado do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Anápolis é 

constituído pelo Diretor, que o preside, os Coordenadores e membros do NDE, 

Professores do quadro docente, representante (s) técnico-administrativo (s) e 

representante (s) discentes (s) indicados por seus pares. O Colegiado do Curso 

reúne-se ordinariamente uma vez por semestre, por convocação da Direção e 

nelas são tratados assuntos de interesse e políticas a serem efetivadas no âmbito 

do curso. As reuniões extraordinárias acontecem conforme cronograma 

determinado pelo próprio Colegiado ou pela Direção. 

As deliberações do Colegiado são encaminhadas aos órgãos competentes 

da Instituição para conhecimento e providências, por meio de despachos do 

Presidente do Colegiado. Das decisões tomadas no Colegiado de Curso, cabem 

recursos aos órgãos superiores: Colegiado de Diretores, Pró-Reitorias, Reitoria e 

Conselho Acadêmico Superior. Deste Colegiado deriva-se o Conselho Docente, o 

Núcleo Docente Estruturante e o Conselho Discente. Detalhes sobre o 

                                            
4
 UniEVANGÉLICA. Centro Universitário de Anápolis. Regimento Geral do Centro Universitário 

da Evangélica. Anápolis, 2011. 
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funcionamento dos órgãos colegiados do curso de fisioterapia podem ser obtidos 

no Regulamento dos Órgãos Colegiados (ANEXO VI).  

 
4.5 - Corpo docente 
 
 

A constituição do corpo docente do curso, enfatizando a formação 

acadêmica e didático pedagógica, carga horária e disciplinas ministradas estão 

dispostas na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Caracterização do Corpo Docente do Curso de Fisioterapia, referente ao primeiro semestre de 2017. 
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Dalley César Alves Fisioterapia Mestre 13 13 Não Parcial 14 Hidroterapia 
Fisioterapia Baseada em Evidencias VI 
Prática Integrada II 
Estágio –Supervisionado II e III 

6º 
6º 
6º 

9º e 10º 

Daniella Alves Vento Fisioterapia Doutora 9 7 Não Parcial 12 Saúde do Adulto V  
Fisioterapia Baseada em Evidencias VIII  
Prática Integrada IV 
Estágio Supervisionado II e III 
Orientação de TCC 

8º 
8º 
8º 
9º 

10º 

Elisangela Schmitt 
Mendes Moreira 

Fisioterapia Mestre 19 15 Medicina 
 
 

Integral 20 PISCO I 
PISCO II 
PISCO III 
Fisioterapia Baseada em evidências V 
Saúde do Adulto II 
Prática Integrada I 
Estágio Supervisionado II e III 
Coordenação Pedagógica (NDE) 

1º 
2º 
3º 
5º 
5º 
5º 

      9º 
10º 

Emerith Mayra Hungria 
Pinto 

Farmácia Doutora 06 03 Farmácia Horista 04 Ciências Biológicas VIII: Agressão e Defesa III: 
Microbiologia 

5º 

Fabiane Alves de Carvalho Fisioterapia Mestre 16 13 
 

Fisioterapia  
Medicina 
 
 
 

Integral 18 Saúde da Criança II 
Fisioterapia Baseada em evidencias VII, VIII, IX  
Coordenação de Pesquisa (NDE) 
Orientação de TCC 
Planejamento de PPC 

8º 
7º, 8º e 9º 
 
 
 

Fernanda Bastos de Souza Fisioterapia Especialista 1 ano e 06 
meses 

06 meses Não Parcial 26 Saúde do Adulto V 
Estágio Supervisionado II e III 

8º 
9º e 10º 

Graciela Mara Ordones do 
Nascimento Brandão 

Enfermagem Mestre 19 12 Medicina Parcial 12 Fisioterapia Baseada em evidencias II  
 

2º 

Geruza Silva de Oliveira 
Vieira 

Sociologia Doutora 14 14 Enfermagem Parcial 02 Fundamentos Sócios Antropológicos em Saúde 2º 

Henrique Poletti Zani Fisioterapia Especialista 12 10 Medicina 
 

Integral 20 Ciências Biológicas V: Dinâmica Vital 
Estágio Supervisionado II e III 
Coordenação de Clínica e Estágio (NDE) 

3º 
9º e 10º 
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Humberto de Souza 
Fontoura 

Fisioterapia Doutor 16 16 Medicina Integral 04 Fisioterapia Baseada em evidencias IV 
Optativa I 
Orientação de TCC 

4º 
 
7º 

Ilana de Freitas Pinheiro Fisioterapia Especialista 8 2 Não Parcial 21 Estágio Supervisionado II e III 
Saúde do Idoso 
Coordenação de Extensão, Ligas, Monitorias e 
Atividades Complementares  

9º e 10º 
7º  
 
 

José Luis Rodrigues 
Martins 

Farmácia Doutor 4 4 Enfermagem 
Farmácia 
Medicina 

Integral 4 Ciências Biológicas VII: Agressão e Defesa II 
Farmacologia aplicada a Fisioterapia 

4º 
5º 

Kelly Cristina Borges 
Tacon 

Fisioterapia 
 
 
 
 

Doutora 9 4 Medicina 
Odontologia 
Enfermagem 

Parcial  14 Ciências Biológicas IX: Primeiros Socorros 
Fisioterapia Baseada em Evidencias X 
Optativa II 
Estágio Supervisionado I 
Orientação de TCC 

2º 
10º 
8º 
8º 

Luciana Caetano 
Fernandes 
 

Ciências 
Biológicas 

Mestre 20 18 
 

Medicina 
 

Parcial 05 
 

Ciências Biológicas I: Fisiologia e Disfunções 
Celulares 
Ciências Biológicas VI: Agressão e Defesa I 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

1º 
 
3º 
 

Marcelo Nishi Fisioterapia Mestre 17 17 Não Parcial 19 Saúde do Adulto IV 
Prática Integrada III 
Tecnologia Assistiva 
Estágio Supervisionado II e III 

7º 
7º 
7º 
9º e 10º 

Paulo Alberto da Silva 
Sales 

Letras Doutor 10 10 Odontologia Parcial 04 Língua Portuguesa (EAD) 1º 

Priscila a Machado Moraes Psicologia Mestre 13 12 Psicologia Parcial 02 Psicologia aplicada à Fisioterapia 2º 

Renata Silva do Prado  
 
Biologia 

Doutora 09 09 FACER  06 Ciências Biológicas II: Concepção e Formação do 
Ser Humano 

1º 

Roberto Alves Pereira Ciências 
Sociais 

Mestre 17 09 Ciências 
Contábeis 
Ciências 
Biológicas 

Parcial 02 Cidadania, Ética e Espiritualidade 1º 

Rúbia Mariano Da Silva Fisioterapia 
 
 
 
 

Mestre 23 14 Medicina 
 
 
 

Integral 29 Ciência do Movimento: Funcionalidade e Saúde I e 
II 
Fundamentos Biotecnológicos em Fisioterapia 
Saúde do Adulto III 
Prática Integrada II 
Estágio Supervisionado II e III 
Orientação de TCC 

3º e 4º 
 
4º 
6º 
6º 
9º e10º 

Samara Lamounier 
Santana Parreira 

Fisioterapia Doutora 26 17 Mestrado  Parcial 12 Saúde da Criança I 
Fisioterapia Baseada em evidencias VII 
Estágio Supervisionado II e III 

7º 
7º 
9º e 10º 

Sandro Marlos Moreira Educação 
Física 
Enfermagem 

Mestre 26 19 Não Parcial 03 Desenvolvimento e Disfunções Neurológicas 4º 
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Sávia Marcella Ribeiro 
Rocha de Paula 

Fisioterapia Mestre 7 6 Tecnológicos Parcial 18 Saúde do Adulto I 
Estágio Supervisionado II e III 

5º 
9º e 10º 
 

Vera Mota da Silva 
Barbosa 

Economia Mestre 20 14 Engenharia 
da 
Computação 
Engenharia 
Mecânica 
Design de 
Interiores 

Parcial 02 Empreendedorismo 2º 

Viviane Lemos Silva 
Fernandes 

Fisioterapia Mestre 17 15 Não Integral 26 Introdução à Fisioterapia 
Saúde do Idoso 
Direção do curso de Fisioterapia (NDE) 

1º 
7º 
 

Viviane Soares Fisioterapia Doutora 12 5 Educação 
Física 

Parcial 06 Fisiologia do Exercício 
Ciências Biológicas IV: Metabolismo 
Fisioterapia Baseada em evidencias III  
Orientação de TCC 

4º 
2º 
3º 

Welton Dias Barbosa Villar Fisioterapia Mestre 17 10 Educação 
Física 
Medicina 
Enfermagem 

Integral 5 Pisco IV  
Pisco V  
Pisco VI 

4º 
5º 
6º 

Wesley dos Santos Costa Fisioterapia Especialista 7 4 Enfermagem 
Farmácia 
 

Horista 10 Ciências Biológicas III: Movimento 
Fisioterapia Baseada em Evidências I 
Empreendedorismo  
Semiologia Fisioterapêutica 
Diagnósticos por imagens e Exames 
complementares 
Optativa III 

2º 
1º 
9º 
3º 
6º 
 
10º 
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4.5.1 - Composição e regime de trabalho 
 

A composição do corpo docente, em relação à titulação, é: 16% de 

especialistas, 52% de mestres e 32% de doutores (Tabela 6). O regime de 

trabalho mostra-se com a seguinte configuração: 9 professores em regime de 

tempo integral, o que representa 36% do corpo docente; 11 professores em 

regime de tempo parcial, representando 44% do total e 05 professores horistas, 

equivalente a 20% do total (Tabela 7). No que se refere aos professores em 

tempo integral, o curso conta com 9 professores, sendo 22,2% de doutores, 

66,7% de mestres e 20% horistas (Tabela 8). 

 
 

Tabela 6: Classificação dos Professores do Curso de Fisioterapia 
segundo a titulação, referente ao primeiro semestre de 2017. 

 
Titulação Qtd. Percentual 

Doutor 8 32% 

Mestre 13 52% 

Especialista 4 16% 

Total 25 100% 

 
 
 
Tabela 7: Classificação dos Professores do Curso de Fisioterapia 
segundo a carga horária, referente ao primeiro semestre de 2017. 
 

Carga 

Horária Qtd. Percentual 

Integral 9 36% 

Parcial 11 44% 

Horista 5 20% 

Total 25 100% 

 
 
Tabela 8: Professores em tempo integral segundo a titulação, 
referente ao primeiro semestre de 2017. 
 

Titulação Qtd. Percentual 

Doutores 2 22,2% 

Mestres 6 66,7% 

Especialistas 1 11,1% 

Total de docentes 9 100% 

 
 

 A Instituição tem como política oferecer maior carga horária a seus 

professores, a fim de ampliar o quadro de docentes em regime de tempo integral 

e/ou parcial. 
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 Dos 25 professores do Curso, 21 (84%) têm titulação obtida em programa 

de pós-graduação stricto sensu e destes, oito (38%) são doutores. Vinte e dois 

(88%) dos 25 professores atuam no curso há mais de 04 anos. Dos mestres e 

doutores, 100% possuem mais de 04 anos de experiência acadêmica no ensino 

superior. 

 

4.5.2 - Produções técnico-científicas do corpo docente nos três últimos anos 
 
 Treze docentes do curso, o que equivale a 52%, têm sete ou mais 

produções científicas nos últimos três anos (Tabela 09). A produção é reflexo da 

política do Curso de estimular a produção técnico-científica docente, por meio da 

instituição de eventos científicos no curso (Encontro Científico Acadêmico de 

Fisioterapia - anual e Mostra Acadêmica de Fisioterapia – semestral), com a 

publicação de resumos em Anais.  
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Tabela 09 - Produção técnico-científica do corpo docente nos três últimos anos. 
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4.6 - Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente 
 

 O curso de Fisioterapia não possui um Núcleo de apoio pedagógico 

próprio, no entanto, sempre que necessário tem contado com o suporte da 

Proreitoria Academica/ProACAD, por meio do NÚCLEO DE APOIO 

PSICOPEDAGÓGICO AO DISCENTE (NAPED) do curso de Medicina.  

Os acadêmicos do curso de Fisioterapia que são identificados com 

algum problema, seja nos aspectos cognitivos e/ou emocionais, são 

direcionados para uma avaliação pelo NAPED.   

Os principais problemas já diagnosticados relacionam-se a depressão, 

transtornos de ansiedade e dificuldades de aprendizagem, chegando muitas 

vezes a prejuízos nas atividades acadêmicas, reprovação e desistência.  

Dentre as áreas de atuação do NAPED, o que mais o curso de 

Fisioterapia se utiliza é na orientação pedagógica e acompanhamento 

psicológico aos acadêmicos, a fim de buscar auxiliá-los em seus conflitos de 

diversas ordens em consequências desfavoráveis ao aproveitamento letivo.  

O NAPED é composto pelos seguintes professores:  

 Profª Cláudia Regina Major – Pedagoga e Psicopedagoga. 

 Profº George Martins Ney Médico – Médico Psiquiatra.  

 Profª Dayse Barbosa – Médica Pediatra.  

 Profª Priscila Usevícius – Médica Pediatra. 

 Profª  Marluce Machado – Médica Pediatra.  

 Prof. Valter Resende – Médico de Medicina de Família e 

Comunidade. 

 Profª Juliane Macedo – Psicóloga. 

 Profº Tiago Pitaluga – Psicólogo. 

 Prof. Wilson Nunes – Teólogo. 

O local de atendimento situa-se na sala 220, bloco F, do Centro 

Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA . Os profissionais atendem de 

segunda a sexta-feira, no período da manhã, com horário marcado. 

4.7 - Corpo técnico-administrativo 
 

Para o funcionamento administrativo, o curso de Fisioterapia conta com 

toda a equipe de funcionários da Secretaria Geral, e para atendimento 
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específico há a secretaria setorial, bem como demais setores do curso, com 

seus responsáveis técnicos. A estrutura administrativa do curso de Fisioterapia 

está descrita na Tabela 10. 

Tabela 10 - Estrutura administrativa do curso de Fisioterapia. 

Unidade Cargo Responsável 
Formação 

Profissional 

Carga 

Horária 

Unidade 

Superior 

Secretaria Setorial 

Secretária Edite Pereira Matos 
Tecnologia em 

Ética 
44 Diretoria 

Auxiliar 

Administrativo 
Wilson B. dos Santos 

Ensino Médio 

Completo 
44 Diretoria 

Técnico laboratório Juliana Zaquia Fisioterapeuta 44 LABBAS 

Clínica Escola 

UniFISIO 

Secretária Ana Valeria M. Franca 

 

Pedagoga 44 

Coordenação de 

Estágios e 

Clínica 

Almoxarifado Baby John 

 

Estudante curso 

Enfermagem 

44 

Coordenação 

de Estágios e 

Clínica 

Porteiro 

Ney Victor Cardoso 

 

Ensino Médio 

44 

Coordenação 
de Estágios e 

Clínica 

 

 
5 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 
 
 

O planejamento curricular implica determinada concepção de 

conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica específica, 

coerente com a opção político-filosófica institucional. 

Ao considerar a produção acelerada do conhecimento e as profundas 

mudanças científicas e tecnológicas, a organização curricular coloca 

importantes desafios aos professores e gestores.    

Segundo Silva5, a discussão sobre currículo coloca duas questões 

centrais ao processo educativo, ou seja, qual o conhecimento é considerado 

essencial a ser ensinado? E, que tipo de pessoa se pretende formar? De modo 

análogo afirma Berticelli6 ser o currículo “a questão central que diz respeito 

àquilo que a escola faz e para quem faz ou deixa de fazer”.  Existe, desse 

modo, na construção do currículo escolar uma relação de poder, na seleção de 

saberes que o outro deve aprender e na construção da identidade do aluno. 

                                            
5
 SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade – Uma introdução às teorias do currículo. 

6
 BERTICELLI, Ireno Antonio. “Currículo: tendências e filosofia”. In: COSTA, Marisa Vorraber 

(Org.) O currículo nos limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 1998, p. 8 
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Nessa perspectiva, a definição curricular, ao selecionar estes, e não 

aqueles saberes, e formar este perfil humano e profissional, e não outro traduz 

opções socioculturais, ideológicas, epistemológicas e políticas que 

fundamentam a abordagem dos diferentes conteúdos cognitivos, 

procedimentais e atitudinais. Sendo assim, ao se definir o currículo, define-se, 

igualmente, uma concepção de espaço educativo, ou como espaço 

hegemônico, ou, como espaço da produção do conhecimento novo, da 

inovação tecnológica, da ratificação ou revisão dos valores, da crítica e da 

reconstrução permanente das relações sociais.  

A definição da natureza desse espaço, por envolver questões essenciais 

do processo educativo, não pode resultar de deliberações individuais. Ao 

contrário, se constitui num processo de reflexão do coletivo acadêmico, de 

forma crítica, de construção de consensos acerca do campo epistemológico, 

das práticas pedagógicas inseridas no contexto social. E, por tratar-se de um 

processo que está em permanente construção, supõe retomada e retificações. 

Portanto, a elaboração de currículos pela comunidade acadêmica, que 

expressem essa intencionalidade, pressupõe o estabelecimento de “programas 

de formação global, com coerência didática e distribuição de tempo de forma 

sequencial, com situações e atividades ordenadas7.”  

Disto decorre que o planejamento curricular implica determinada 

concepção de conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica 

específica, além do que já se afirmou em relação à opção político-filosófica 

institucional. Considerando-se, pois, a produção acelerada do conhecimento, 

desafios novos são trazidos aos que pensam e executam currículos, ou seja, 

aos gestores e professores. A renovação curricular e a flexibilidade dos 

projetos pedagógicos dos cursos levam em conta a dinâmica da sociedade da 

informação e mais do que se adequar a ela, os currículos dos cursos de 

graduação se caracterizam pela versatilidade em compreender as demandas 

sociais e interferir nelas, formando profissionais que sejam capazes de 

compreender e enfrentar os problemas cotidianos, com toda sua complexidade, 

                                            
7
 Idem, p. 11 
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celeridade de respostas compatíveis com uma sociedade que se deseja mais 

humana e inclusiva.  

Assim, a UniEVANGÉLICA entende o currículo como espaço educativo 

que compreende um conjunto de saberes e  atividades destinados à formação 

do profissional e do cidadão em sua integralidade. Incluídos nesses saberes e 

atividades estão às orientações das Diretrizes Curriculares para a Educação 

Ambiental (Resolução Nº 02/2012); Diretrizes Curriculares para a Educação em 

Direitos Humanos (Resolução nº 01/2012) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena (Resolução nº 01/2004). 

FONTE: PDI 2014-2018 

 

Nesse sentido, entende-se que o currículo do curso de Fisioterapia deve 

assegurar, minimamente:  

 Coerência com a visão e missão institucional, fundamentando-se nas 

políticas oficiais para a graduação; 

 Formação com sólida base científica e tecnológica, com espaços de 

fundamentação teórica e práticas que assegurem a posterior inserção do 

egresso na realidade que deverá atuar; 

 Compreensão da sociedade contemporânea, com suas potencialidades 

e desafios, e o julgamento crítico dessa realidade, que norteie atuação 

para a cidadania, comprometido com a dignidade humana, a ética e os 

valores democráticos;  

 Espaços de flexibilidade, que levem em conta a dinâmica da sociedade 

da informação;  

 Necessária contextualização contemplando as demandas sociais; 

 Interdisciplinaridade como proposta de formação desse futuro 

profissional; 

 Articulação teórico-prática, desde os períodos iniciais do curso, com a 

finalidade de inserir o aluno na realidade da profissão;  

 Adequação da carga-horária semanal, oportunizando ao aluno a 

realização de diferentes atividades pedagógicas; 
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 Formação voltada para a prática baseada em evidencias na área da 

Fisioterapia; 

 Cenário de prática profissional mais próximo da realidade (internato). 

 

Com intuito de atender as demandas apresentadas, os conteúdos 

curriculares do curso foram distribuídos contemplando o preconizado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) da Fisioterapia, com o enfoque no 

processo saúde-doença do indivíduo e da coletividade, integrado à realidade 

epidemiológica e profissional, com intuito de promover integralidade das ações 

do cuidar em fisioterapia. Para isso, os conteúdos curriculares foram 

distribuídos em Eixos, tais como: Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências 

Sociais e Humanas e Conhecimentos Fisioterapêuticos (Tabela 11).  

 

Tabela 12 - Conteúdos curriculares da matriz distribuídos em eixos, conforme 
preconizado pelas DCNs (2002). 
 

EIXOS CONTEÚDOS CURRICULARES 

I - Ciências Biológicas e da 
Saúde. 

Ciências Biológicas I: Fisiologia e Disfunções Celulares 
Ciências Biológicas II: Concepção e Formação do Ser Humano 
Ciências Biológicas III: Movimento 
Ciências Biológicas IV: Metabolismo 
Ciências Biológicas IX: Primeiros Socorros 
Ciências Biológicas VI: Agressão e Defesa I 
Ciências Biológicas VII: Agressão e Defesa II 
Ciências Biológicas VIII: Agressão e Defesa III 
Ciências Biológicas V: Dinâmica Vital 
Desenvolvimento e disfunções neurológicas 
Farmacologia aplicada à Fisioterapia 

II - Ciências Sociais, Humanas 
e Pesquisa. 

Língua Portuguesa 
Cidadania, Ética e Espiritualidade 
Metodologia do Trabalho Científico 
Fundamentos Socioantropológicos em Saúde 
Psicologia aplicada a Fisioterapia 
Empreendedorismo 
Fisioterapia baseada em evidências I 
Fisioterapia baseada em evidências II 
Fisioterapia baseada em evidências III 
Fisioterapia baseada em evidências IV 
Fisioterapia baseada em evidências V 
Fisioterapia baseada em evidências VI 
Fisioterapia baseada em evidências VII 
Fisioterapia baseada em evidências VIII 
Fisioterapia baseada em evidências IX 
Fisioterapia baseada em evidências X 

III - Conhecimentos 
Fisioterapêuticos. 

Introdução à Fisioterapia 
Ciência do Movimento, Funcionalidade e Saúde I 
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Ciência do Movimento, Funcionalidade e Saúde II 
Semiologia Fisioterapêutica 
Fisiologia do Exercício 
Fundamentos Biotecnológicos em Fisioterapia 
Hidroterapia 
Diagnósticos por Imagens e Exames complementares 
Tecnologia Assistiva 
Saúde do Adulto I 
Saúde do Adulto II 
Saúde do Adulto III 
Saúde do Adulto IV 
Saúde do Adulto V 
Saúde do Idoso 
Optativa I 
Optativa II 
Optativa III 
Saúde da Criança I 
Saúde da Criança II 

IV - Prática Fisioterapêutica. PISCO I 
PISCO II 
PISCO III 
PISCO IV 
PISCO V 
PISCO VI  
Prática integrada I 
Prática integrada II 
Prática integrada III 
Prática integrada IV 
Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 
Estágio Supervisionado III 

 

 

 

Ainda nesse contexto, de formar um profissional humano, ético, com 

visão crítica/reflexiva, e com embasamento no rigor cientifico e cultural (Eixo 

Longitudinal), os componentes curriculares foram também articulados, por 

período (Eixo Transversal), sendo a disciplina Fisioterapia baseada em 

evidencias I a X, a integradora dessa proposta. (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Componentes curriculares da matriz distribuídos em eixos 
transversal e longitudinal. 
PERÍODO DISCIPLINAS EIXO TRANSVERSAL  

E
ix

o
  

L
o

n
g

itu
d

in
a
l 

F
o

rm
a
ç
ã
o

 H
u

m
a
n

a
 C

rític
a
 e

 R
e
fle

x
iv

a
 

1º Ciências Biológicas I: Fisiologia e 
Disfunções Celulares  
Ciências Biológicas II: Concepção e 
Formação do Ser Humano Língua 
Portuguesa 
Introdução à Fisioterapia  
Cidadania, Ética e Espiritualidade  
PISCO I 
Fisioterapia baseada em evidências I 

Ambientação, integração 
pessoal, acadêmica e 
profissional 

2º Ciências Biológicas III: Movimento 
Ciências Biológicas IV: Metabolismo  
Metodologia do Trabalho Científico  
Psicologia aplicada a Fisioterapia 
Ciências Biológicas IX: Primeiros 
Socorros  
PISCO II 
Fisioterapia baseada em evidências II 

Bioética, Ética profissional e 
Direitos Humanos 

 

3º Fundamentos socioantropológicos em 
Saúde  
Ciências Biológicas VI: Agressão e 
Defesa I  
Ciências Biológicas V: Dinâmica Vital  
Ciência do Movimento, Funcionalidade e 
Saúde I Semiologia Fisioterapeutica  
PISCO III 
Fisioterapia baseada em evidências III 

Avaliação e diagnóstico 
fisioterapêutico 

4º Ciências Biológicas VII: Agressão e 
Defesa II  
Desenvolvimento e disfunções 
neurológicas  
Ciência do Movimento, Funcionalidade e 
Saúde II Fisiologia do Exercício 
Fundamentos Biotecnológicos em 
Fisioterapia  
PISCO IV 
Fisioterapia baseada em evidências IV 

Recursos fisioterapêuticos e 
inovação tecnológica  

 

5º Ciências Biológicas VIII: Agressão e 
Defesa III Farmacologia aplicada à 
Fisioterapia  
Saúde do Adulto I  
Saúde do Adulto II  
Prática integrada I 
PISCO V 
Fisioterapia baseada em evidências V 

Intervenção fisioterapêutica 
na área de urologia, 
ginecologia, obstetrícia e 
dermatofuncional 

6º Hidroterapia  
Saúde do Adulto III  
Diagnósticos por Imagens e Exames 
complementares  
Prática integrada II  
PISCO VI 
Fisioterapia baseada em evidências VI 

Intervenção fisioterapêutica 
na área de traumato 
ortopedia, reumatologia e 
desportiva 

 

7º Optativa I  
Saúde do Adulto IV  
Saúde da Criança I  

Intervenção fisioterapêutica 
na área de Saúde do Idoso, 
Neurofuncional adulto e 
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Tecnologia assistiva 
Saúde do Idoso  
Prática integrada III 
Fisioterapia baseada em evidências VII 

infantil 

8º Optativa II  
Saúde do Adulto V  
Saúde da Criança II  
Estágio Supervisionado I  
Prática integrada IV 
Fisioterapia baseada em evidências VIII 

Intervenção fisioterapêutica 
na área cardiovascular, 
respiratória e neonatal 

 

9º Empreendedorismo  
Estágio Supervisionado II 
Fisioterapia baseada em evidências IX 

Áreas de atuação e 
Mercado de trabalho I 

10º Optativa III  
Estágio Supervisionado III 
Fisioterapia baseada em evidências X 

Mercado de trabalho II  

  
 
5.1- Estrutura curricular 
 
 

A organização curricular do curso de Fisioterapia é no regime escolar 

seriado, conforme definido no Estatuto e Regimento Geral do Centro 

Universitário de Anápolis. A estrutura curricular foi construída em disciplinas 

distribuídas em 10 semestres, com carga horária total de 4.000 horas (relógio) 

o que equivale a 4.800h/a, conforme a Resolução CNE/CES no4, de 

06/04/2009.  

Essa nova estrutura curricular permite uma melhor distribuição de carga 

horária por semestre, contribuindo para o desempenho didático-pedagógico, 

além de permitir maior flexibilização curricular e articulação da teoria com a 

prática, bem como favorecer a interdisciplinaridade, e a acessibilidade plena.  

A pesquisa e a extensão estão asseguradas na estrutura curricular, 

atendendo o mínimo de 10% do total da carga horária do curso, conforme a 

PNE, Lei n. 13.005/2014.  

A estrutura curricular atende aos requisitos legais e normativos das 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Fisioterapia (Resolução CNE/CES 04, de 

19 de Fevereiro de 2002), bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira, Africana e Indígena, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação em Direitos Humanos e as Políticas de Educação Ambiental. Para 

esses três últimos, os temas são abordados nos conteúdos curriculares das 
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disciplinas Fundamentos Socioantropológicos em Fisioterapia, Fisioterapia 

baseada em Evidencias II e PISCO. 

 

5.1.1 - Matriz curricular (componentes curriculares) 

A matriz curricular do curso de Fisioterapia atende o Art. 7º das DCNs, 

no que se refere a carga horária do estagio curricular obrigatório (20% da CHT 

do curso), com as disciplinas Estágio Supervisionado I, II e III atendendo ao 

mínimo exigido, de 960 h/a. Ainda o Art. 12º descreve que para a conclusão do 

curso de graduação em Fisioterapia, o aluno deverá elaborar um trabalho sob 

orientação docente. O trabalho de conclusão de curso (TCC) está previsto nas 

disciplinas Fisioterapia baseada em evidencias VII, VIII e IX. 

MATRIZ CURRICULAR  

P
E

R
ÍO

D
O

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

PRE-
REQUISITO 

(CÒDIGO) 
C

H
 

T
 

P
 

C
H

T
S

 

C
T

S
 

1º 

07593 Ciências Biológicas I: 
Fisiologia e Disfunções 

Celulares 

 60 2 1  

 

 

 

420 

 

 

 

 

21 

07594 Ciências Biológicas II: 
Concepção e Formação 

do Ser Humano 

 80 2 2 

03813 Língua Portuguesa  80 4  
08295 Introdução à 

Fisioterapia 
 80 2 2 

02970 Cidadania, Ética e 
Espiritualidade 

 40 2  

08234 PISCO I  40 1 1 
08235 Fisioterapia Baseada 

em evidências I 
 40 2 - 

 

2º 

08236 Ciências Biológicas III: 
Movimento 

 100 3 2  

 

 

420 

 

 

 

21 

08237 Ciências Biológicas IV: 
Metabolismo 

 80 3 1 

02971 Metodologia do 
Trabalho Científico 

 40 2  

06552 Psicologia aplicada a 
Fisioterapia 

 40 2  

07596 Ciências Biológicas IX: 
Primeiros Socorros 

 60 2 1 

06275 PISCO II  60 2 1 
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08238 Fisioterapia Baseada 
em evidências II 

 40 2  

3º 

08239 Fundamentos 
socioantropológicos em 

Saúde 

 60 3   

 

 

460 

 

 

 

23 

08240 Ciências Biológicas VI: 
Agressão e Defesa I 

 60 3  

08241 Ciências Biológicas V: 
Dinâmica Vital 

 120 4 2 

07598 Ciência do Movimento, 
Funcionalidade  e 

Saúde I 

08236 80 2 2 

08242 Semiologia 
Fisioterapeutica 

 60 2 1 

06395 PISCO III  40 1 1 
08243 Fisioterapia baseada em 

evidências III 
 40 2  

 

4º 

07597 Ciências Biológicas VII: 
Agressão e Defesa II 

 80 3 1  

 

 

 

440 

 

 

 

 

22 

06555 Desenvolvimento e 
disfunções neurológicas 

 60 2 1 

07599 Ciência do Movimento, 
Funcionalidade  e 

Saúde II 

 100 3 2 

08244 Fisiologia do Exercício  60 3 0 
08245 Fundamentos 

Biotecnológicos em 
Fisioterapia 

 60 2 1 

07604 PISCO IV  40 1 1 
08246 Fisioterapia baseada em 

evidências IV 
 40 2 0 

 

5º 

08247 Ciências Biológicas VIII: 
Agressão e Defesa III 

 60 3 0  

 

 

440 

 

 

 

22 

06561 Farmacologia aplicada à 
Fisioterapia 

 60 3 0 

08274 Saúde do Adulto I  100 5 0 
08248 Saúde do Adulto II  60 3 0 
08249 Prática integrada I  80 0 4 
07524 PISCO V  40 1 1 
08273 Fisioterapia baseada em 

evidências V 
 40 2 0 

 

 

 

6º 

08275 Hidroterapia  80 2 2  

 

 

 

 

 

08276 Saúde do Adulto III 08245/08242 160 8 0 
08277 Diagnósticos por 

Imagens e Exames 
complementares 

 60 3 0 

08278 Prática integrada II  80 0 4 
08279 PISCO VI  40 1 1 
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5.1.2 - Disciplinas Optativas 
 

As disciplinas Optativa I, II e III da matriz do curso de Fisioterapia têm 

como objetivo contribuir para a flexibilização curricular do aluno, fazendo com 

que o mesmo seja coparticipante da sua formação profissional. Elas acontecem 

 

 

 

08280 Fisioterapia Baseada 
em Evidencias VI 

 40 2 0 460 23 

 

7º 

08281 Optativa I  40 2 0  

 

 

480 

 

 

 

24 

08282 Saúde do Adulto IV 06555 100 5 0 

08283 Saúde da Criança I 06555 80 4 0 
07603 Tecnologia Assistiva  60 2 1 
08284 Saúde do Idoso  60 3 0 
08285 Prática integrada III  80 0 4 
08286 Fisioterapia baseada em 

evidencias VII 
 60 3 0 

 

8º 

 

07607 Optativa II  40 2 0  

 

460 

 

 

23 

08287 Saúde do Adulto V 08244 120 6 0 
07533 Saúde da Criança II  40 2 0 
08288 Estágio Supervisionado 

I 
08242/07598/07

599 
120 0 6 

08289 Prática integrada IV  80 0 4 
08290 Fisioterapia baseada em 

evidencias VIII 
 60 3 0 

 
9º 

  

  

07610 Empreendedorismo  40 2 0  

500 

 

25 08291 Estágio Supervisionado 
II 

08288/08275/07
603/08277 

420 0 2
1 

08292 Fisioterapia baseada em 
evidencias IX 

 40 2 0 

 
10º 

  

  

07608 Optativa III  40 2 0  

500 

 

25 

08293 Estágio Supervisionado 
III 

08288/08275/07
603/08277 

420 0 2
1 

08294 Fisioterapia baseada em 
evidencias X 

 40 2 0 

 4580 229 
Atividades complementares 220 11 

Carga horária total do curso 4800 240 
Onde: CH – carga horária; T – teoria; P – prática; CHTS – carga horária total semestre. CTS – crédito 
total semestre 
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nos 7º, 8º e 10º períodos do curso de Fisioterapia, e será ofertada das 

seguintes formas: 

1ª) A coordenação do curso apresenta para a turma sugestões de temas 

que poderão ser ministrados por período, ficando a critério da turma escolher a 

disciplina que lhe convier. Segue abaixo as sugestões de disciplinas a serem 

ofertadas: 

 7º período (Psicomotricidade, Libras, Práticas Integrativas e 

Complementares, Saúde Mental em Fisioterapia);  

 8º período (Inglês Instrumental, Fisioterapia em Oncologia, 

Desordens Temporomandibulares, Bioestatística);  

 e 10º período (Marketing, Equoterapia, Gestão em Saúde); 

2ª) O aluno pode procurar disciplina, com no mínimo, a mesma carga-

horária, em outros cursos afins da Instituição ou de outras IES. Nesse caso 

deverá ser solicitado aproveitamento de estudos, conforme Resolução CAS no. 

18/2008.  

 

5.1.3 - Pré-requisitos 
 

Os pré-requisitos do curso de Fisioterapia foram pensados para dar 

maior flexibilidade a matriz curricular, evitando o engessamento da mesma, 

assim permanece com pré-requisitos somente em disciplinas que entende ser 

indispensável no processo de aprendizagem do aluno.  

Ainda nessa perspectiva, o aluno que for cursar as disciplinas Estágio 

supervisionado II ou III, ambas no modelo de internato, deverá estar na 

condição de pleno, ou seja, sem dever nenhuma disciplina anterior ao período 

do estágio (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Pré-requisitos da matriz curricular. 
Período Disciplina Pré-requisito 

3º Ciência do Movimento, funcionalidade e 
Saúde I 

Ciências Biológicas III: Movimento 

6º Saúde do Adulto III Fundamentos Biotecnológicos em 
Fisioterapia, Semiologia 
Fisioterapêutica 

7º Saúde de Adulto IV Desenvolvimento e disfunções 
neurológicas 

Saúde da criança I Desenvolvimento e disfunções 
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neurológicas 

8º Saúde do Adulto V Fisiologia do exercício 

 Estágio supervisionado I Semiologia Fisioterapêutica, 
Ciência do Movimento, 
funcionalidade e Saúde I e Ciência 
do Movimento, funcionalidade e 
Saúde II 

9º Estágio supervisionado II (Internato) Deverá estar pleno em todas as 
disciplinas anteriores a esse 
período 

10º Estágio supervisionado III (Internato) Deverá estar pleno em todas as 
disciplinas anteriores a esse 
período 

 
5.1.4 - Ementas e bibliografias 
 

1º PERÍODO 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I: FISIOLOGIA E DISFUNÇÕES CELULARES 

 
EMENTA 
Estudo da célula, caracterizando as organelas celulares. Diferenciação da célula procariota e eucariota. Estrutura da 
membrana e tipos de transporte. Caracterização da estrutura dos ácidos nucléicos. Duplicação, transcrição, tradução e 
regulação da expressão gênica. Ciclo celular. Aberrações cromossômicas. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GRIFFITHS, A.J.F.; MILLER, J.H.; SUZUKI, D.T.; LEWONTIN, R.C.; GELBART. W.M. Introdução à Genética. 9. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A, 2006. 
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2000. 
NUSSBAUM, R. Thompson e Thompson Genética Médica. 6. ed. São Paulo: Elsevier, 2002. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AVERSI-FERREIRA, Tales Alexandre. Fundamentos da biologia celular e molecular. Elsevier, 2007. 
BERNE & LEVY. Fisiologia. 6. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
KARP, G. Biologia celular e molecular: conceitos e experimentos. 3. ed. São Paulo: Manole, 2005. 
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J, PONZIU, R. Bases da Biologia Celular e Molecular. 14. ed. Guanabara Koogan, 2006. 
 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II: CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO 

 

EMENTA 

Anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor masculino e feminino.  Hormônios relacionados a reprodução. Formação e 
desenvolvimento embrionário e fetal. Tecidos básicos do corpo humano. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MOORE, PERSULD. Embriologia Básica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008 
JUNQUEIRA; CARNEIRO. Histologia Básica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008 
DANGELLO; FATTINI. Anatomia Humana Básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARLSON, B.M. Embriologia Humana e Biologia do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 
GARTNER, L.P.; HIATT J.L. Tratado de Histologia (Em cores). 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
GARTNER, L.P.; HIATT J.L. Atlas Colorido de Histologia (Em cores). 4. ed. Rio de Janeiro: G. Koogan, 2007. 
SOBOTTA. Atlas de Histologia (Citologia, Histologia e Anatomia Microscópica). 6. ed. RJ: G. Koogan, 2003. 
SOBOTTA.  Atlas de Anatomia Humana. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
TORTORA; GRABOWISK. Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana. 9. ed., Rio de Janeiro: G. Koogan, 2002. 
 

INTRODUÇÃO A FISIOTERAPIA 

 
EMENTA 

Proposta pedagógica do curso de Fisioterapia. Noções Introdutórias sobre a Fisioterapia: conceitos, recursos 
terapêuticos e áreas de atuação. Levantamento histórico da Fisioterapia no Brasil e no Mundo. Os avanços e 
progressos científicos e profissionais da Fisioterapia. Campo e mercado de trabalho do fisioterapeuta, desde a atenção 
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básica até o serviço de alta complexidade. Construção de um projeto de vida profissional.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
PINHEIRO, G. Introdução à Fisioterapia. Nova Guanabara. 2009. 
Decretos do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Resoluções e Leis do COFFITO. Disponível 
em: <http://www.coffito.org.br/> 
Diretrizes curriculares nacionais, 2002. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES042002.pdf>. 
Acesso em: 20 jan. 2012. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
KOTTKE, F.J.; LEHEMAN, J.F.; STILL, W., KEITH, G. K. Tratado de Medicina Física e Reabilitação. 4. ed. São 
Paulo: Manole, 1998. 
REBELATO, J.R. Fisioterapia no Brasil. 2. ed. São Paulo: Manole, 1999. 
REVISTA BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1413-3555&lng=pt&nrm=iso> 
SHESTACK, R. Fisioterapia Prática. 3. ed. São Paulo: Manole,1987. 
STARKEY, C. Recursos Terapêuticos em Fisioterapia. São Paulo: Manole, 2001.  
 

LÍNGUA PORTUGUESA - EAD 

 
EMENTA 
Comunicação e língua (gem) nas práticas socioculturais. Leitura, interpretação e produção de textos de diferentes 
gêneros. Desenvolvimento das habilidades de comunicação escrita em língua portuguesa padrão: condições de 
textualidade, argumentação, seleção e adequação vocabular. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GARCIA, O.M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010.  

MOYSÉS, C. A. Língua portuguesa: atividades de leitura e produção de texto. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9. Acesso em: 
20 mar. 2017. 
NADÓLSKIS, H. Normas de comunicação em Língua Portuguesa. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!/4/4@0.00:0.00. Acesso em: 20 mar. 2017. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AIUB, T. Português, prática de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso Editora LTDA, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5. Acesso em: 20 mar. 2017. 
ALVES, A. Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de textos. São Paulo: Método, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent. Acesso em: 20 mar. 2017. 

ANDRADE, M. M. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5. Acesso em: 20 

mar. 2017. 

AZEVEDO, R. Português básico. Porto Alegre: Penso, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00. Acesso em: 20 mar. 2017. 

BEZERRA, R. Nova gramática da Língua Portuguesa para concursos. 7. ed. São Paulo: Método, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright]. Acesso em: 20 

mar. 2017. 

TERCIOTTI, S. H. Português na prática: para cursos de graduação e concursos públicos. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-

9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2. Acesso em: 20 mar. 2017. 

 

CIDADANIA, ÉTICA E ESPIRITUALIDADE 

 

EMENTA 

Religião e visão de mundo. Responsabilidade social e ambiental. As dimensões da existência humana. Religião, ética e 
formação moral. Grupos religiosos no Brasil. Espiritualidade e o mundo do trabalho. Direitos Humanos e religião. Pós-
modernidade e fundamentalismos religiosos. Religião e justiça social. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
COSTA, A. C. Convulsão Protestante: quando a teologia foge do templo e abraça a rua. 1ª ed. São Paulo: Mundo 
Cristão, 2015. 
PEREIRA, R. A. Raça e Graça. 2º ed. Associação Educativa Evangélica, Anápolis, 2016. 
WILGES, I. Cultura Religiosa: as religiões no mundo. 20 º ed. Petrópolis, RJ: vozes 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GIDDENS, A. Sociologia. 6 º ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 
GARDER, H. N. O Livro das Religiões. São Paulo: Companhia das Letras 2008. 
HABERMAS, J. Fé e saber. Tradução: Fernando Costa Mattos. São Paulo: Ed. Unesp, 2013. pp. 1-26. 
Sociologia e religião: visões de Weber, Marx e Durkheim. Prof. Dr. Dmitri Fernandes. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2
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https://www.youtube.com/watch?v=ENvpUEN3bBI. Acesso: 31/01/2017 
O HOMEM - https://www.youtube.com/watch?v=RbpL5xGCXx8. Acesso em: 31/01/2017. 
Diversidade e as religiões no Brasil. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Uy4MSaChQXs. Acesso em: 
31/01/2017. 
Raça e Graça. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5pJt-dn9TrY. Acesso em: 31/01/2017 
O Evangelho Segundo Mateus Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NhbKJZESun8, (versão adaptada 
que será disponibilizada pelo professor. 
 
 

PISCO I 

 
EMENTA 
Medicina Científica e Medicina Comunitária: seus elementos. Processo saúde-doença. Fundamentos e Legislação do 
Sistema Único de Saúde. Modelos Tecnoassistenciais em Saúde. Princípios da construção em Redes e Gestão no 
SUS. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRASIL. Ministério da Saúde. Entendendo o SUS. Brasília, DF, Brasil: Ministério da Saúde, 2006.  
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa, et al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo, SP, Brasil: Hucitec, 2012.  
LIMA, Nísia, GERSCHMAN, Silvia. Saúde e democracia: história e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: 
Fiocruz. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 
Disponível em: < http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=servicos-
saude-095&alias=1402-as-redes-atencao-a-saude-2a-edicao-2&Itemid=965>. Acesso em: 20 mai. 2017. 
BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf. Acesso: 22 jan. 2011.  
BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Disponível: 
http://www.samu.fortaleza.ce.gov.br/legislacao/LEI_8142_28dez1990.pdf. Acesso 22 de jan. 2011.   
GIOANELLA, L. et al (org.) Políticas e Sistema de saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Cebes, 2008. 
BERNARDI, Daniela Filócomo. Fisioterapia preventiva em foco. Rio de Janeiro: Guanabar Koogan, 2010. 
 

FISIOTERAPIA BASEADA EM EVIDENCIAS I 

 
EMENTA 
Ambientação e integração pessoal, acadêmica e profissional. Comunicação interpessoal. Projeto de vida pessoal e 
profissional. Introdução à pesquisa científica: leitura como método, conceito de ciência, conhecimento científico e 
método científico. Normas estabelecidas pelos padrões técnico-científicos adotados pela comunidade acadêmica. 
Noções básicas de Informática. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BORBA, O. F.; PIETRAFESA, J. P. Do contexto ao texto: Os desafios da linguagem científica. Goiânia: Kelps, 
2006. 
CNPq - Plataforma Lattes. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br>. Acesso em: 28 jul. 2015. 
OLIVEIRA, E. de; BERMEJO, P. H. de S.; KERN, V. M. K. Geralattes: extração de informação gerencial de 
currículos de pesquisadores usando XML. Disponível em:< http://inf.unisul.br/~ines/workcomp/cd/pdfs/2918.pdf>. 
Acesso em: 23 dez. 2011.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
RODRIGUES, N. Educação: da formação humana à construção do sujeito ético. Educação & Sociedade, ano XXII, 
n.76, p.232-257, out., 2001. 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007. 
RODRIGUES, N. Educação: da formação humana à construção do sujeito ético. Educação & Sociedade, ano XXII, 
n.76, p.232-257, out., 2001. 
 
*Artigos científicos publicados em periódicos da área. 
 

2º PERÍODO 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III: MOVIMENTO 

 
EMENTA 
Princípios gerais de construção do corpo humano e integração sistêmica. Sistema Esquelético. Articulações. Principais 
grupos musculares. Fisiologia da contração muscular. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FATTINI, C.A.; DANGELO, J.G. Anatomia Básica dos sistemas orgânicos. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002. 
TORTORA, G. J.; GRAMBOWSKI, S.R. Princípios de Anatomia Humana e Fisiologia. 12ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008.  
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 220 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 840p. 

https://www.youtube.com/watch?v=RbpL5xGCXx8
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AGUR, A.M.R.; ET AL. GRANT – Atlas de anatomia. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
MOORE, K. L., DALLEY, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 5.ed., Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007. 
NETTER, H.F. Atlas de Anatomia Humana. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
PABST, R; PUTZ, R. SOBOTTA: Atlas de anatomia humana. 22 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  
ROHEN, Johannes W.; YOKOCHI, Chiriro. Anatomia humana: Atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 
4. ed. São Paulo: Manole, 1996.  
WOLF-HEIDEGGER, G.; KOPF-MAIER, P. Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 
 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS IV: METABOLISMO 

 
EMENTA 
Anatomia, histologia e fisiologia do sistema digestório e endócrino, principais biomoléculas que constituem o corpo 
humano, metabolismo de carboidratos, lipídios, proteínas. Integração metabólica. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BERG, MJ.; TYMOCZKO, LJ.; STRYER, L. (02/2015). Bioquímica. 7ª edição. [VitalSource Bookshelf Online]. 
Retrieved from https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2388-6/ 
TORTORA, JG.; NIELSEN, TM. (06/2013). Princípios de Anatomia Humana. 12ª edição. [VitalSource Bookshelf 
Online]. Retrieved from https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2301-5/ 
HARVEY, AR.; FERRIER, RD. (01/2009). Bioquímica Ilustrada. 5th edição. [VitalSource Bookshelf Online]. Retrieved 
from https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536326917/ 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BERG, JM.; TYMOCZKO, JL; STRYER, L. – Bioquímica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  
DEVLIN, TM.; MICHELACCI, YM. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas. 5. ed. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2002.  
GAYTON, AC.; HALL, JE.; ESBERARD, CA. Tratado de Fisiologia Médica .12 ed. Rio de Janeiro, Ed. Elsevier, 2011 
MARZZOCO, A.; TORRES, BB. (06/2016). Bioquímica Básica. 4ª edição. [VitalSource Bookshelf Online]. Retrieved 
from https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2782-2/  
VOET, D.; VOET, JG.; PRATT, C.W. Fundamentos de Bioquímica. 1. ed. ARTMED, Porto Alegre, 2008.  
 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS IX: PRIMEIROS SOCORROS 

 
EMENTA 
Situações de urgência e emergência em ambientes extra-hospitalares. Asfixia. Hemorragia.  Envenenamento. Mal 
súbito. Queimadura. Choque elétrico. Afogamento. Acidente Ofídico. Transporte de vítimas de trauma músculo-
esquelético. Noções básicas de reanimação cardiorrespiratória.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SANTOS, R.R. et al. Manual de socorro de emergência. São Paulo: Atheneu, 2005.  
SCAVONE, R. et al. Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado: PHTLS. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  
MARTINS, H. S. et al. Emergências clinicas: abordagem prática. 1. ed. Manole, 2006. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FLEGEL, M.J. Primeiros socorros no esporte: o mais prático guia de primeiros socorros para o esporte. 1. ed. , 
São Paulo: Manole, 2002. 
BIROLINI, D. Manual de treinamento atendimento a desastres. São Paulo: Projeto Trauma, 2000.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção às Urgências. 3. ed. Ministério da Saúde, 2006. Série E. 
Legislação de saúde. Manual de diagnostico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. Brasília: 
Fundação Nacional de Saúde, 1999. 
NOVAES, J. S.; NOVAES, G.S. Manual de primeiros socorros para educação física das lesões desportivas. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
HUDDLESTON, S.S.; FERGUSON, S.G. Emergências clínicas: abordagens, intervenções e auto-avaliação. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO - EAD 

 
EMENTA 
Técnicas de estudo. Tipos de conhecimento e a produção do conhecimento na formação em nível superior. Normas 
para a produção e apresentação de trabalhos acadêmicos: técnicos e científicos (ABNT). Fontes de pesquisa: o uso da 
biblioteca e das bases de dados em meio eletrônico. Ciência, técnica e tecnologia. Métodos e tipos de pesquisa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392. Acesso 
em: 20 mar. 2017. 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
Disponível em:  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867. Acesso em: 20 mar. 2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867
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MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
PIETRAFESA, J. P; BORBA, O. F. Do contexto ao texto: os desafios da linguagem científica. Goiânia: Kelps, 2006.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DEMO, P. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/0. Acesso em: 20 mar. 2017. 
FLICK, U. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto Alegre: Penso, 2012. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138. Acesso em: 20 mar. 2017. 
MATAR, J. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent. Acesso em: 20 mar. 2017. 
PEREIRA, J. M. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3. ed.  São Paulo: Atlas, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477302. Acesso em: 20 mar. 2017. 
RAMOS, A. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode abrir o horizonte do conhecimento. São 
Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:32.0. Acesso em: 20 mar. 2017. 
 

PSICOLOGIA APLICADA À FISIOTERAPIA 

 
EMENTA 
Fundamentos da psicologia aplicada à fisioterapia. Processo de humanização do cuidado. Desenvolvimento 
maturacional, cognitivo e afetivo nos ciclos da vida. Estudo da personalidade.  Doenças psicossomáticas das 
articulações, doenças crônicas, estresse, dor e seus enfretamentos, na perspectiva biopsicossocial. Promoção, 
prevenção e reabilitação em saúde, considerando a tríade paciente, família e profissional de saúde em uma visão 
interdisciplinar. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
STRAUB, R. O. Psicologia da saúde: uma abordagem biopsicossocial. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
CAMPOS, D. M. S. Psicologia e desenvolvimento humano. 7ª ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 
SCHULTZ, D. P. Teorias da personalidade. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MELLO FILHO, J. Psicossomática hoje. Porto Alegre: Artmed, 1992. 
CURY, S. M. I. A prática psicológica e sua interface com as doenças. 2ª ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010 
ANGERAMI- CAMON, V. A. (Org.). Atualidades em psicologia da saúde. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 
2004. 
GIOIA-MARTINS, D. F. (Org.). Psicologia da Saúde: formação, pesquisa e prática. 1ed. São Paulo: Vetor, 2012. 
GRUBITS, S. Psicologia da saúde: especificidade e diálogo interdisciplinar. São Paulo: Vetor, 2007. 
TEXEIRA, C. A. J. (Org.). Psicologia da Saúde: contextos e áreas de intervenção. 1ªed. Lisboa: Climepsi, 2007. 
 

PISCO II 

 
EMENTA 
Promoção de Saúde e Prevenção em Saúde. Educação em Saúde: conceito / diferentes concepções. Educação 
Popular em saúde. Política Nacional de Humanização. Formação para cuidadores em saúde. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BERNARDI, Daniela Filócomo. Fisioterapia preventiva em foco. Rio de Janeiro: Guanabar Koogan, 2010. 
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa, et al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo, SP, Brasil: Hucitec, 2012.  
CECCIM, Ricardo Burg. Ensinar saúde: a integralidade e o SUS nos cursos de graduação na área da saúde. Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil: CEPESC, 2011.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BRASIL. Ministério da Saúde. Entendendo o SUS. Brasília, DF, Brasil: Ministério da Saúde, 2006.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Guia prático do cuidador / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2008. Disponível em:< 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf>. Acesso em:02 jun. 2017. 
BRASIL. Política Nacional de Humanização PNH. Humaniza SUS folheto. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 
Disponível em:< bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf>. Acesso em:02 
jun. 2017.  
SÃO PAULO. Educação em Saúde: planejando as ações educativas. Manual para operacionalização das ações 
educativas no SUS. 1997. Disponível em:< ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/educacao.pdf>. Acesso em:02 
jun.2017. 
VASCONCELOS, Eymard Mourão. Educação Popular, Um Jeito De Conduzir O Processo Educativo. In: 
VASCONCELOS, Eymard Mourão; CRUZ,  Pedro José Santos Carneiro (org.). Educação popular na formação 
universitária: reflexões com base em uma experiência. São Paulo: Hucitec; João Pessoa: Editora Universitária da 
UFPB; 2011. cap.4, p.28-34. 
 
 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477302
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:32.0
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FISIOTERAPIA BASEADA EM EVIDENCIAS II 

 
EMENTA 
Noções básicas e o contexto histórico do surgimento da bioética. Educação em Direitos humanos. Questões bioéticas 
na prática profissional e na pesquisa em saúde. Relações interpessoais e trabalho em equipe multiprofissional. Código 
de ética profissional.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BATTISTI, M.C.G.; QUIRINO, G. Ética do Cuidado: código de ética comentado da fisioterapia e da terapia 
ocupacional. 1. ed. São Paulo: Musa Editora, 2006. 
BARROCO, M.L.S. Ética: fundamentos sócio-históricos. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
PIETRAFESA, J.P.; BORBA, O.F. Redação cientifica: orientações e normas. 2ª ed. Anápolis: Associação Educativa 
Evangélica, 2016. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Leis, Atos e Resoluções da Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO e CREFITOS. Disponível em: 
<http://www.coffito.org.br>. Acesso em: 01 jun. 2013. 
LOPES de SÁ, A. Ética Profissional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
Artigos científicos atualizados publicados em periódicos da área. 
*Artigos científicos publicados em periódicos da área. 
 

3º PERÍODO 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS V: DINÂMICA VITAL 

 
EMENTA 
Homeostasia. Fisiologia celular. Potencial de ação. Introdução ao Sistema Nervoso. Sistema Nervoso Autônomo.  
Anatomia e Fisiologia do Sistema Cardiovascular. Anatomia e Fisiologia do Sistema Renal. Mecanismos de regulação 
da Pressão arterial. Anatomia e Fisiologia do aparelho respiratório. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CONSTANZO, L. S. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
GUYTON, A. Tratado de Fisiologia Médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 2006. 
PEZZI, L. H.; PRINZ, R. A. D.; CORREIA, J. A. P.; PESSANHE N. Anatomia Clínica Baseada em Problemas. 
Guanabara Koogan, 2011. VitalBook file. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2016-8>. Acesso em: 06 jul. 2016 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AIRES, M. Fisiologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
DÂNGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia humana sistêmica e segmentar: para o estudante de medicina. 3 ed. Rio 
de Janeiro: Atheneu, 2007. 
DAVIES, A.; BLAKELEY, A. G. H.; KIDD, C. Fisiologia Humana. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S. R. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002.  
WERNECK, Hélcio. Sobotta: Atlas de anatomia. 22 ed. v. 01. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2006. 
SPRINGHOUSE. Anatomia & Fisiologia - Série Incrivelmente Fácil. Guanabara Koogan, 2003. VitalBook file. 
Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2445-6>. Acesso em: 10 jul. 2016. 
 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS VI: AGRESSÃO E DEFESA I 

 
EMENTA 
Resposta imune inata e adquirida; reconhecimento de antígenos; maturação, ativação e regulação de linfócitos; 
mecanismos efetores das respostas imunes. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ABBAS, A K., LICHTMAN, A H., POBER, J. S. Imunologia Celular e Molecular. 7 ª ed. Elsevier, 2012. 
NEVES, W.C.F. Imunologia do Básico ao Aplicado. 2ª ed. ArtMed. 2007. 
ROITT, I.M. Fundamentos de Imunologia Roitt. 12ª. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2013. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ABBAS, A K. Imunologia Básica. 3 ª ed. Elsevier, 2009. 
GOLDSBY, R.A., KINDT, T.J., OSBORNE, B.A., Kuby Imunologia. 6 ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2008.  
JANEWAY, C.A, Jr. & TRAVERS, P. Imunobiologia  de Janeway. 10 ª ed. ArtMed, 2010 
PARSLOW,T.G.; STITES, D.P., TERR, A.I. & IMBODEN, J.B. Imunologia Médica. 10 ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Kogan, 2004. 
CALICH, V.L.G., VAZ, C.A:C. Imunologia. Rio de Janeiro: Revinter, 2ª. ed. 2009 
 
 
 
 

http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2016-8
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CIÊNCIA DO MOVIMENTO, FUNCIONALIDADE E SAÚDE I 

 
EMENTA 
Conceitos de biofísica e biomecânica e sua correlação com o movimento humano. Anatomia funcional. Princípios e 
conceitos dos exercícios terapêuticos.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
HAMILL, J. Bases biomecanicas do movimento humano. 2. ed. Manole, 2008. il. 
KISNER, C.; COLBY, L. A. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. 3.ed. São Paulo: Manole. 1998. 
HEYWARD, V.H. Avaliação física e prescrição de exercício: técnicas avançadas. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2013.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SHANKAR, K. Prescrição de exercícios. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  
HALL, C.M.; BRODY, L.T. Exercício terapêutico: na busca da função. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
GÉNOT, C. et al. Cinesioterapia: princípios: avaliações, técnicas passivas e ativas do aparelho locomotor. São 
Paulo: Panamericana. 1989. 
KAPANDJI, A.I.  Fisiologia Articular: Vl. I, II, III. São Paulo. Manole, 2001. 

 

FUNDAMENTOS SOCIOANTROPOLÓGICOS EM SAÚDE 

 
EMENTA 
Indivíduo e sociedade. Processos de saúde e doença. Teorias da cultura. Educação das relações etnicoraciais e para o 
ensino de cultura afro-brasileira, africana e indígena. Saúde e os contextos sociais, econômicas, políticas nacionais e 
internacionais. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ELIAS, Norbert. Introdução à Sociologia. Lisboa: Edições 70, 2005.    
HELMAN, Cecil G. Cultura, Saúde e Doença. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.  
LARAIA, R. de B. Cultura um conceito antropológico. 22. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BOAS, F. Antropologia Cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. 
ANDRADE, M.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia. Uma Introdução. São Paulo: Atlas, 2008. 
DIAS, R. Introdução à sociologia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
GIDDENS, A. Sociologia. 4. ed. São Paulo: Artmed, 2005. 
QUINTANEIRO, T.; BARBOSA, M. L. de O.; OLIVEIRA, M. G. de. Um Toque de Clássicos: Durkheim, Marx e 
Weber. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2003. 
TURNER, J. H. Sociologia: conceitos e aplicações. São Paulo: Makron Books, 2005. 

SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA 

 
EMENTA 
Reflexão sobre a relação terapeuta-paciente, a consulta e o tratamento fisioterapêutico. Avaliação cinético funcional e 
inovações tecnológicas aplicadas aos diversos sistemas do corpo humano. Diagnóstico fisioterapêutico baseado na 
Classificação Internacional de Funcionalidade. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
PORTO & PORTO, Semiologia Medica. Rio de Janeiro: Guanabara, 2012. 
MAGEE, DJ. Avaliação Musculoesquelética. 4. ed., São Paulo, Manole, 2005.  
Organização Mundial da Saúde (OMS). CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde. São Paulo, Edusp, 2008, 325p.  
O´SULLIVAN, S B.; SCHMTZ. T.J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 5. ed. São Paulo: Manole, 2010. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DELISA, J. A.; GANS, B. M. Tratado de Medicina e Reabilitação - Princípios e Prática. 3. ed. São Paulo: Manole, 
2002. 
KENDALL, F. P.; McCREADY, E. K, PROVANCE, P.G. Músculos Provas e Funções: com postura e dor. 4. ed. São 
Paulo: Manole, 1995. 
MARQUES, A P. Manual de Goniometria. 2. ed. São Paulo: Manole, 2003. 
REESE, N. B. Testes de função muscular e sensorial. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2000. 
VIEL, Eric. O Diagnóstico Cinesioterapêutico: concepção, realização e transcrição na prática clínica e 
hospitalar. São Paulo: Manole, 2001. 
 

PISCO III 

 
EMENTA 
Saúde e seus determinantes. Política Nacional de Educação Ambiental. Planejamento em saúde. Informação em 
saúde: método da Estimativa Rápida. Epidemiologia: histórico, método epidemiológico, medidas de frequência, 
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distribuição da morbimortalidade, indicadores de uso mais comum, conceito de risco. Principais Sistemas de 

Informação em Saúde.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa, et al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo, SP, Brasil: Hucitec, 2012.  
CURY, Geraldo Cunha. Epidemiologia aplicada ao sistema único de saúde/programa de saúde da família. Belo 
Horizonte: Coopmed, 2005. 
ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Introdução à epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ, 
Brasil: Guanabara Koogan, 2006. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Caderno de 
Atenção Básica, n. 27. Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde, 2010, 
p.20-31. Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf>. 
Acesso em: 30 jun. 2011. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigilância em saúde no SUS: fortalecendo a 
capacidade de resposta aos velhos e novos desafios/ Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em:< 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/livro_nova_vigilancia_web.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2015.  
BUSS, P.M.; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais, Physi: Revista de Saúde 
Coletiva [online].vol.17,n.1,pp.77-93, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-
73312007000100006&script=sci_abstract&tlng=pt. >. Acesso em: 20 jul.2017. 
ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e Saúde. 6. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 
2003.  
ZIONI, Fabiola; WESTPHAL, Márcia Faria. O enfoque dos determinantes sociais de saúde sob o ponto de vista da 
teoria social. Saude soc., São Paulo, v. 16, n. 3, dez. 2007. Disponível em < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902007000300004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso: 05 set. 
2011. 
 

FISIOTERAPIA BASEADA EM EVIDENCIAS III 

 
EMENTA 
Estudo dos métodos e técnicas de avaliação física e funcional, diagnóstico fisioterapêutico e inovações tecnológicas 
baseados em evidências científicas. Classificação Internacional de Funcionalidade. Biossegurança. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
PORTO & PORTO, Semiologia Medica. Rio de Janeiro: Guanabara, 2012. 
HEYWARD, V.H. Avaliação física e prescrição de exercício: técnicas avançadas. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2013.  
LAKATOS, E.M; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos: pesquisa 
bibliográfica, projeto e relatório: publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo, SP, Brasil: Atlas, 225 
p. 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 7 ed. São Paulo: HUCITEC, 2000.  
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo, SP, Brasil: Atlas, 314 p. 2011. 
OLIVEIRA, S.L. Tratado de metodologia científica: projetos, TGI, TCC, monografias, dissertações e teses. São 
Paulo, SP, Brasil: Pioneira, 320 p. 2002. 
VIEIRA, Sonia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: 
Campus, 192 p. 2001.  
PIETRAFESA, J.P.; BORBA O.F. Redação cientifica: orientações e normas. 2. ed. Anápolis, GO, Brasil: Associação 
Educativa Evangélica, 96 p. 2016. 
*Artigos científicos publicados em periódicos da área. 
 

4º PERÍODO 

CIÊNCIA DO MOVIMENTO, FUNCIONALIDADE E SAÚDE II 

 
EMENTA 
Cinesiologia segmentar e da coluna vertebral. Disfunções do sistema osteomioarticular. Exercícios e técnicas 
cinesioterapeuticas aplicadas.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
HAMILL, J. Bases biomecânicas do movimento humano. 2. ed. São Paulo: Manole,2008.  
KISNER, C.; COLBY, L. A. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. 3 ed. São Paulo:  Manole, 2005  
HEYWARD, V. H. Avaliação física e prescrição de exercício: técnicas avançadas. 6. ed. Porto Alegre. RS: Artmed, 
2013.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SHANKAR, K. Prescrição de exercícios. São Paulo: Guanabara Koogan, 2002.  
HALL, C.M.; BRODY, L.T. Exercício terapêutico: na busca da função. São Paulo:  Guanabara Koogan, 2001. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-73312007000100006&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-73312007000100006&script=sci_abstract&tlng=pt
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GÉNOT, C., et al. Cinesioterapia: princípios: avaliações, técnicas passivas e ativas do aparelho locomotor. São 
Paulo: Panamericana, 1989 
KAPANDII, I. A. Fisiologia Articular, Vl. I, II, III. São Paulo: Manole, 2001 

HAMIL, J.; KNUTZEN, K. M. Bases Biomecânicas do Movimento Humano. 2ª Ed. São Paulo: Manole. 2008. 

 
 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS VII: AGRESSÃO E DEFESA II 

 
EMENTA 
Patologia celular. Inflamação aguda e crônica. Distúrbios hemodinâmicos. Doenças genéticas. Doenças ambientais. 
Neoplasias. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
COTRAN, R. S. R. Patologia – Bases Patológica das Doenças. Ed. Elsevier, 8ª edição, 2012. 
BOGLIOLO, B.F. G. Patologia Geral. Ed. Guanabara-Koogan. 8ª edição, 2011. 
KUMAR, V.; ABBAS, A.B.; FAUSTO, N. Patologia - bases patológicas das doenças. 7. ed. Elsevier, 2005. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
STEVENS, A; LOW, J. Patologia. 2. ed. Manole, 2002. 
CAMARGO, J.L.V.; OLIVEIRA, D.E. Patologia geral: abordagem multidisciplinar. Guanabara Koogan, 2007. 
MONTENEGRO, M.R.; FRANCO, M. Patologia: Processos Gerais. Atheneu, 2010. 
KIERSZENBAUM, A.L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. Elsevier, 2004. 
LECH, O. Membro superior: abordagem fisioterapêutica das patologias ortopédicas mais comuns. Revinter, 
2005. 
Sites de pesquisa: Google acadêmico, Scielo, Pubmed, e portal de periódicos da CAPES. 
 

DESENVOLVIMENTO E DISFUNÇÕES NEUROLÓGICAS 

 
EMENTA 
Anatomia e fisiologia do sistema nervoso. Função e importância da integridade dos diferentes centros nervosos. 
Relevância do sistema nervoso central no controle motor. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MOORE, K. L. Anatomia Orientada. 7 ª ed. Guanabara Koogan, 2014. 
MACHADO, ANGELO B.M. Neuroanatomia funcional. 3ª ed. Atheneu, 2014. 
LENT, R. Cem bilhões de neurônios. Ed. Atheneu, 2001. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BERNE E LEVY, Fisiologia, 6ª ed., Elsevier. 2009. 
LUNDY-EKMAN. L. Neurociência: Fundamentos para Reabilitação. 2ª ed. Elsevier, 2004. 
MENESES M. S. Neuroanatomia aplicada, Guanabaa Koogan, 2000.  
STOKES. M. Neurologia para Fisioterapeutas. Editorial Premier, 2000. 
CAMBIER, J.; MASSON, M.; DEHEN, H. Neurologia. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
 

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 

 
EMENTA 
Fisiologia muscular e exercício. Fontes de energia nos exercícios de curta, média e longa duração. Respostas e 
adaptações cardiovasculares, respiratórias e hormonais ao exercício físico. Recursos ergogênicos em atletas. 
Overreaching e Overtraining.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
AMERICAN College of Sports Medicine. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua prescrição. 6. ed.  Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  
MCARDLE, WD.; KATCH, FI.; KATCH, VL. Fisiologia do Exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
POWERS, SK.; HOWLEY, ET. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho.  
6. ed. São Paulo: Manole, 2009. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARBANTI, VJ. Teoria e prática do treinamento esportivo. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2000. 
COSTANZO, LS. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 
GUYTON, A. Tratado de Fisiologia Médica. 11. ed. São Paulo: Campus, 2011.  
HEYWARD, VH. Avaliação física e prescrição de exercício: técnicas avançadas. 4. ed. Artmed, 2013. 
LEITE, PF. Fisiologia do exercício: ergonomia e condicionamento físico cardiologia desportiva. 4. ed.  São 
Paulo: Robe Editorial, 2000. 
 

FUNDAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS EM FISIOTERAPIA 
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EMENTA 
Princípios da biofísica. Histórico e princípios físicos e fisiológicos da eletrofototermoterapia aplicados a prática clínica 
do Fisioterapeuta. Estudo das modalidades eletrotermofototerapêuticas incluindo o espectro eletromagnético e o 
acústico. Terapias inovadoras e sua aplicabilidade em Fisioterapia.   
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
AGNE, J. E. Eu sei eletroterapia. Porto Alegre: Palite, 2009.  
KITCHEN, S. Eletroterapia – Prática Baseada em Evidências 11. ed. São Paulo: Manole, 2003.  
LOW, J. & REED, A. Eletroterapia Explicada: princípios e prática. 4. ed. São Paulo: Manole, 2009. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DELISA, J.A. GANS, B.M. Tratado de Medicina de Reabilitação: Princípios e Prática. 3. ed. São Paulo: Manole, 2002.  
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PISCO IV 

 
EMENTA 
Atenção Básica em Saúde. Núcleo de Apoio a Saúde da Família: Diretrizes / Ferramentas tecnológicas. Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família: aspectos normativos. Núcleo de Apoio a Saúde da Família: processo de trabalho.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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(NASF), Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica n.39. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. v. 1. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2014.  
 
 

FISIOTERAPIA BASEADA EM EVIDENCIAS IV 

 
EMENTA 
Estudo dos recursos fisioterapêuticos, inovações tecnológicas e terapias complementares baseadas em evidências 
científicas. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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  5º PERÍODO 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS VIII: AGRESSÃO E DEFESA III 

 
EMENTA 
Características morfológicas de vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos.  Patogênese das principais infecções 
humanas causadas por micro-organismos.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CIMERMAN, B.; CIMERMAN, S. Parasitologia Humana: e seus fundamentos gerais. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 
2000.  
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FARMACOLOGIA APLICADA A FISIOTERAPIA 

 
EMENTA 
Princípios e conceitos gerais da farmacologia. Fármacos e sua relevância na atuação Fisioterapêutica. Influência dos 
fármacos no organismo humano (sistema nervoso central, musculoesquelético, cardiovascular, renal) e antibacterianos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GOODMAN e GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. Guanabara Koogan, 1995. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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SAÚDE DO ADULTO I 

 
EMENTA 
Regulamentação profissional inerente à especialidade. Fisiologia do Sistema Tegumentar.  Fundamentos de terapias 
manuais. Afecções estéticas faciais e corporais e abordagem fisioterapêutica: aspectos clínicos e cirúrgicos. 
Fisiopatologia e tratamento das doenças dermatológicas. Novas tecnologias aplicadas à fisioterapia dermatofuncional.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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SAÚDE DO ADULTO II 

 
EMENTA 
Regulamentação profissional inerente a especialidade. Conhecimento do ciclo gravídico em seu desenvolvimento e 
suas alterações anatômicas e fisiológicas. Abordagem fisioterapêutica durante o período pré-natal, puerpério e 
climatério. Distúrbios pélvicos. Patologia mamária. 
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PRÁTICA INTEGRADA I 

EMENTA 
Prática fisioterapêutica em ambiente ambulatorial, com abordagem nas áreas de urologia, uroginecologia, obstetrícia e 
dermatofuncional.   
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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PISCO V 

 
EMENTA 
Elaboração e execução do Projeto Saúde no Território no Sistema Único de Saúde. 
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FISIOTERAPIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS V  

 
EMENTA 
Estudo das intervenções fisioterapêuticas em urologia, uroginecologia, obstetrícia e dermatofuncional, baseadas em 
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evidências científicas. 
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6º PERÍODO 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E EXAMES COMPLEMENTARES 

 
EMENTA 
Fundamentos da imagenologia aplicada à fisioterapia. Estudo das noções básicas dos exames laboratoriais, 
correlacionando com a aplicabilidade das condutas fisioterapêuticas. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
RICHARD, R. Laboratório Clínico – Aplicações Clínicas dos dados laboratoriais. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PORTO, C.C. Semiologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
FLECKENSTEIN, P; TRANUN-JENSEN. Anatomia em Diagnóstico por Imagem. São Paulo: Manole. 2003. 
OLIVEIRA, J.B. Exames Laboratoriais para o Clinico. São Paulo: Medsi, 2003. 
GREENSPAM, A. Atlas de Radiologia Ortopédica – Uma Abordagem Prática. São Paulo: Manole, 2006. 
TORTORA, G.J.; GRAMBOWSKI, S.R. Princípios de Anatomia Humana e Fisiologia. 12ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008.  
 

HIDROTERAPIA 

 
EMENTA 
Uso da água na reabilitação. Conhecimento e compreensão da hidroterapia como recurso terapêutico. Princípios 
físicos, efeitos fisiológicos, indicações, contraindicações e técnicas de aplicação (métodos específicos) da hidroterapia. 
Avaliação do paciente e planejamento do tratamento fisioterapêutico por meio da hidroterapia. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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SAÚDE DO ADULTO III  

 
EMENTA 
Regulamentação profissional inerente a especialidade. Fisiopatologia das doenças osteomioarticulares.  Avaliação e 
diagnóstico cinético funcional do sistema osteomioarticular. Prescrição de medidas preventivas e condutas 
reabilitadoras voltadas às disfunções ortopédicas, traumatológicas, reumáticas e desportivas. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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PRÁTICA INTEGRADA II 

 
EMENTA 
Prática fisioterapêutica em ambiente ambulatorial, com abordagem nas áreas de ortopedia e traumatologia, 
reumatologia e desportiva.   
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ADAMS, J.C.; HAMBLEN, D.L. Manual de ortopedia. 11. ed. Artes Médicas, 1994. 
CAMARGO, O.P.A. Ortopedia e traumatologia: conceitos básicos, diagnóstico e tratamento. São Paulo: Roca, 
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PISCO VI 

 
EMENTA 
Atenção domiciliar e coletiva. Elaboração e execução do Projeto Terapêutico Singular no Sistema Único de Saúde e na 
rede particular. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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Aplicações. São Paulo: Manole, 2002. 
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práticas de atenção básica: saúde ampliada e compartilhada. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2013. cap.12, p. 283-297. 
 

FISIOTERAPIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS VI 

EMENTA 
Estudo das intervenções fisioterapêuticas em ortotraumatologia, reumatologia e desportiva, baseadas em evidências 
científicas. 
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bibliográfica, projeto e relatório: publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo, SP, Brasil: Atlas, 225 
p. 2013.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PIETRAFESA, J.P.; BORBA, O. F. Redação cientifica: orientações e normas. 2ª ed. Anápolis: Associação 
Educativa Evangélica, 2016. 
GIL, A.C. Como elaborar projeto de pesquisa. 58 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
AZEVEDO, C.B. Metodologia científica: ao alcance de todos. 2. ed. São Paulo: Manole, 2009. 
TEIXEIRA, E. As três metodologias: acadêmica, da ciência, da pesquisa. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  
LAKATOS E. M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 4 ed. (rev. e ampl.). São Paulo: Atlas, 
2001.  
*Artigos científicos publicados em periódicos da área. 

7º PERÍODO 

TECNOLOGIA ASSISTIVA 

 
EMENTA 
Princípios de tecnologia assistiva na reabilitação e reintegração do paciente. Regulamentação sobre a prescrição de 
recursos de tecnologia assistiva. Introdução aos conceitos de prótese e órtese. Amputações: etiologia, quadro clínico, 
avaliação, manejo clínico e prognóstico funcional. Próteses: tipos e treino funcional em cada nível de amputação. 
Órteses: Objetivos, indicações, contra-indicações e treino funcional. Adaptação ambiental no uso das próteses e 
órteses.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CARVALHO, J.A. Amputações de membros inferiores: Em busca de plena Habilitação. Manole, 2003. 
CARVALHO, J.A. Órteses: um recurso terapêutico complementar. São Paulo: Manole, 2006. 
DELISA, J.A.; GANS, B.M. Tratado de Medicina de Reabilitação: Princípios e Prática. 3.ed. São Paulo: Manole, 
2002. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Journal of Prosthetics and Orthotics. http://www.oandp.org/jpo/  
O´SULLIVAN, S. B. et al. Fisioterapia Avaliação e Tratamento. 4º edição. São Paulo. Ed. Manole, 2004. 
KOTTKE, F.J. LEHMANN, JF. Tratado de Medicina Física e Reabilitação de Krussen. 4.ed. São Paulo: Manole, 
1994. 
Assistiva: Tecnologia e Educação. http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html   
Portal Nacional de Tecnologia Assistiva. http://www.assistiva.org.br/ 
 

SAÚDE DO ADULTO IV 

 
EMENTA 
Regulamentação profissional inerente à especialidade. Fisiopatologia das doenças neurológicas no adulto.  Avaliação 
neurofuncional. Métodos e técnicas fisioterapêuticas nos distúrbios e afecções neurofuncionais. Neuroplasticidade e 
novas tendências de tratamento. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BECKER, A.H. Fisioterapia em Neurologia. Rio de Janeiro: Santos, 2008. 
O`SULLIVAN, S.B.; SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 5. ed. São Paulo: Manole, 2010. 
UMPHERED, D.A. Reabilitação Neurológica. 5. ed. São Paulo: Manole, 2009.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FONTES, S.V.; FUKUJIMA, M.M.; CARDEAL J.O. Fisioterapia Neurofuncional: Fundamentos para a prática. São 
Paulo: Atheneu, 2007. 
LUNDY-ECKMAN, L. Neurociência – Fundamentos para a reabilitação. 3. ed. São Paulo: Elsevier, 2004. 
PORTO, CC. Semiologia Médica. 7.ed. Guanabara Koogan, 2015. 
MELO-SOUZA, S. E. Tratamento das doenças neurológicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
ROWLAND, L.P.M. Tratado de neurologia. Guanabara Koogan, 2011. 
 

SAÚDE DA CRIANÇA I 

 
EMENTA 
Regulamentação profissional inerente a especialidade. Estudo do desenvolvimento neuropsicomotor normal e suas 
disfunções no primeiro ano de vida da criança.  Fisiopatologia das doenças neuromusculares, genéticas e ortopédicas 
na infância. Prescrição de medidas preventivas e condutas reabilitadoras. Técnicas alternativas e complementares.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MOURA, E.L. Fisioterapia: aspectos clínicos e práticos da reabilitação. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2010. 
POUNTNEY, T. Fisioterapia pediátrica. Rio de Janeiro: Elsevier; 2008. 
SUSAN KE. Fisioterapia Pediátrica - Atendendo às Necessidades das Crianças. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FONTES, S.V; FUKUJIMA, M.M.; CARDEAL J.O. Fisioterapia Neurofuncional: Fundamentos para a prática. São 
Paulo: Atheneu, 2007. 
TECKLIN, J.S. Fisioterapia pediátrica. 3. ed. São Paulo: Artmed, 2008. 
SHEPHERD, Roberta B. Fisioterapia em pediatria. 3. ed. São Paulo: Santos, 2002. 
EFFGE, SK. Fisioterapia Pediátrica: atendendo às necessidades das crianças. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007 
O´SULLIVAN, S B.; SCHMTZ. T.J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 5. ed. São Paulo: Manole, 2010. 
 
 
 

SAÚDE DO IDOSO 

 
EMENTA 
Regulamentação profissional inerente a especialidade. Epidemiologia do Envelhecimento. Processo biológico do 
envelhecimento. Teorias do Envelhecimento. Fisiologia do envelhecimento e suas repercussões na funcionalidade. 
Avaliação Geriátrica Global. Síndromes Geriátricas. Planejamento ambiental. Idoso no contexto familiar. Noções de 
Cuidados Paliativos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CHIARELLO, B.; DRIUSSO, P. Fisioterapia Gerontológica. Manole, 2006. 
FREITAS, E.V. et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 4ª. Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 
PERRACINI, M.R, FLÓ, C. M. Funcionalidade e Envelhecimento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
COSTA, E.F.A.; MONEGO, E.T. - Avaliação Geriátrica Ampla (AGA). Revista da UFG, Vol. 5, No. 2, dez 2003 on line 
(www.proec.ufg.br) 
FILHO, W. J. Geriatria e gerontologia básicas. Editora Elsevier, 2011. 
GUCCIONE, A.A. Fisioterapia Geriátrica. 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
MORAES, E.N. Princípios Básicos de Geriatria e Gerontologia. Belo Horizonte: Coopemed, 2008. 
REBELATTO, J.R. Fisioterapia Geriátrica: A prática da assistência ao idoso. Manole, 2004. 
 

PRÁTICA INTEGRADA III 

 
EMENTA 
Prática fisioterapêutica em ambiente ambulatorial, com abordagem nas áreas de neurologia adulto, neuropediatria e 
geriatria.   
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GUCCIONE, Andrew A. Fisioterapia Geriátrica. 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
MOURA, E.L. Fisioterapia: aspectos clínicos e práticos da reabilitação. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2010. 
UMPHERED, D.A. Reabilitação Neurológica. 5. ed. São Paulo: Manole, 2009. 
  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
EFFGE, SK. Fisioterapia Pediátrica: atendendo às necessidades das crianças. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007 
FONTES, S.V; FUKUJIMA, M.M.; CARDEAL J.O. Fisioterapia Neurofuncional: Fundamentos para a prática. São 
Paulo: Atheneu, 2007. 
LUNDY-ECKMAN, L. Neurociência – Fundamentos para a reabilitação. 3. ed. São Paulo: Elsevier, 2004. 
NETTO, Matheus Papaléo. Gerontologia: a Velhice e o Envelhecimento em Visão Globalizada. São Paulo: 
Atheneu, 2002. 
REBELATTO, J. R. Fisioterapia Geriátrica: A prática da assistência ao idoso. Manole, 2004. 
TECKLIN, J.S. Fisioterapia pediátrica. 3. ed. São Paulo: Artmed, 2008. 
 

OPTATIVA I 

 
EMENTA 
Princípios das práticas integrativas e complementares aplicadas à Fisioterapia. Política nacional das práticas 
integrativas e complementares. Trabalho em equipe multidisciplinar. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MEYER, S. Técnicas de Massagem: Aprimorando a arte do toque. São Paulo: Manole, 2010. 
BENTLEY, E. O livro essencial de massagem. São Paulo: Manole, 2006. 
LEBOYER, F. Shantala: uma arte tradicional. São Paulo: Ground, 1995 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
WERNER, R. Guia de Patologia para Massoterapeutas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
QUEF, B; PAILHOS, P. Osteopatia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
MARQUARDT, H. Reflexoterapia pelos pés. São Paulo: Manole, 2005. 
DAVIS, C. M. Fisioterapia e Reabilitação: Terapias Complementares. Rio de Janeiro: Editoral Lab, 2006. 

http://www.proec.ufg.br/
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ABACO: Academia Brasileira de Arte e Ciência Oriental: Apostila de Reflexologia Podal. 
http://www.docdatabase.net/more-apostila-de-reflexologia-podal-terapias-tradicionais-1081207.html 
BRASILINO, F. F; DUTRA, J; PINHEIRO, L. C. ; HUCH, T,; MORALES, P. J. C. Aplicação da Técnica Spiral Taping 
na diminuição da dor em atletas queixosos participantes dos jogos universitários catarinense 2008 
connepi.ifal.edu.br/ocs/anais/conteudo/anais/.../827-5157-1-PB.pdf   
BROWN, D. W. Reflexologia: Introdução Prática. São Paulo: Manole, 2001. 
DAVIS, C.M. Fisioterapia e Reabilitação: Terapia Complementares. Rio de Janeiro: Guanabara, 2006.  
DUTRA, S. C. J. C; DUTRA, F. H. F; RIBEIRO, R. M.; NETO, J. J. G. C.; SILVA, E. C.Tapping terapia: abordagens e 
métodos no processo de reabilitação de lesões.connepi.ifal.edu.br/ocs/anais/conteudo/anais/.../827-5157-1-PB.pdf  
VARNO. Reiki Sistema Ocidental: Sagrado sem segredos. 
http://ahcravoreiki.files.wordpress.com/2012/05/livro-digital-reiki-sistema-ocidental-sagrado-sem-segredos.pdf 
 

FISIOTERAPIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS VII 

 
EMENTA 
Estudo das intervenções fisioterapêuticas relacionadas ao envelhecimento, e na neurofuncional adulto e infantil, 
baseadas em evidências científicas. Delineamento da pesquisa científica em saúde. Elementos do projeto de pesquisa.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FREITAS, E.V. et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 4ª. Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 
O`SULLIVAN, S.B.; SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 5. ed. São Paulo: Manole, 2010. 
LAKATOS, E.M; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos: pesquisa 
bibliográfica, projeto e relatório: publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo, SP, Brasil: Atlas, 225 
p. 2013. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PIETRAFESA, J.P.; BORBA, O. F. Redação cientifica: orientações e normas. 2ª ed. Anápolis: Associação 
Educativa Evangélica, 2016. 
GIL, A.C. Como elaborar projeto de pesquisa. 58 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
AZEVEDO, C.B. Metodologia científica: ao alcance de todos. 2. ed. São Paulo: Manole, 2009. 
TEIXEIRA, E. As três metodologias: acadêmica, da ciência, da pesquisa. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  
LAKATOS E. M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 4 ed. (rev. e ampl.). São Paulo: Atlas, 
2001.  
*Artigos científicos publicados em periódicos da área. 
 

8º PERÍODO 

SAÚDE DO ADULTO V 

 
EMENTA 
Regulamentação profissional inerente a especialidade. Avaliação cinético-funcional dos sistemas cardiovascular e 
respiratório. Fisiopatologia das doenças cardiovasculares e respiratórias.  Terapias respiratórias, reabilitação 
cardiopulmonar e metabólica. Conceitos e manejo da ventilação mecânica invasiva e não invasiva, estratégias 
ventilatórias em doenças obstrutiva e restritivas. Avaliação, monitorização e controle do paciente na UTI. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MACHADO, M.G.R. Bases da Fisioterapia Respiratória: Terapia Intensiva e Reabilitação. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan S.A., 2008. 
NEGRÃO, CE.; BARRETTO, ACP. Cardiologia do exercício. Barueri, SP, Brasil: Manole, 2005. 
SARMENTO, G.J.V.Fisioterapia Respiratória no Paciente Crítico. Rotinas clínicas. 3. ed. Barueri: Manole, 2009. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PRYOR, J.A.; WEBBER, B.A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 
KACMAREK, R.M. EGAN. Fundamentos da Terapia Respiratória. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
I Consenso Nacional de Reabilitação Cardiovascular. Arq Bras Cardiol. v. 69, n.4, p.267-291, out., 1997. Disponível 
em: <http://publicacoes.cardiol.br/consenso/1997/6904/69040010.pdf>. Acesso em 20 jun. 2011. 
II Consenso Brasileiro Sobre Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Jornal Brasileiro de Pneumologia. Brasília/DF. v. 
30, s. 5S, 2004. Disponível em:< 
http://www.jornaldepneumologia.com.br/PDF/Suple_124_40_DPOC_COMPLETO_FINALimpresso.pdf > 
III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica. Jornal Brasileiro de Pneumologia. Brasília/DF. v. 33, s. 2S, 2007. 
Disponível em:<http://www.jornaldepneumologia.com.br/portugues/suplementos_caps.asp?id=47> Acesso em: 01 jul. 
2011.   
 

SAÚDE DA CRIANÇA II 

 
EMENTA 
Regulamentação profissional inerente a especialidade. Anatomia e fisiologia respiratória e cardiovascular neonatal. 
Fisiopatologia das doenças respiratórias e cardiovasculares neonatais. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva. 
Avaliação e tratamento fisioterapêutico do neonato. 
 

http://www.docdatabase.net/more-apostila-de-reflexologia-podal-terapias-tradicionais-1081207.html
http://ahcravoreiki.files.wordpress.com/2012/05/livro-digital-reiki-sistema-ocidental-sagrado-sem-segredos.pdf
http://www.jornaldepneumologia.com.br/PDF/Suple_124_40_DPOC_COMPLETO_FINALimpresso.pdf
http://www.jornaldepneumologia.com.br/portugues/suplementos_caps.asp?id=47
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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Koogan, 2007. 
TECKLIN, J.S. Fisioterapia pediátrica. 3. ed. São Paulo: Artmed, 2008. 
SHEPHERD, R.B. Fisioterapia em pediatria. 3. ed. São Paulo: Santos, 2002. 

OPTATIVA II 

 
EMENTA 
Estudo da articulação temporomandibular.  Avaliação funcional, diagnóstico e tratamento fisioterapeutico nas 
disfunções cranio, temporomandibulares e nas dores orofaciais de origem traumatica ou não. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
NUNES, L. J; Paiva, G. Tratamento Multidisciplinar das ATMs. Livraria Santos Editora Ltda, 2008. 
MAGEE, David J; Avaliação musculoesquelética 5ª Ed Editora Manole, 2010. 
DUTTON, Mark. Fisioterapia Ortopédica: Exame, avaliação e intervenção. 2ª Ed. Porto Alegre, 2010.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BUMANN, A. Disfunção temporomandibular: Diagnóstico funcional e princípios terapêuticos. Porto Alegre: 
Artmed, 2002. 
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SALTER, R.B. Distúrbios e lesões do sistema musculoesquelético. 3ª Ed. Editora Medsi. Rio de Janeiro -  RJ. 
Brasil, 2001. 
ANDRADE FILHO, A.C. C. Dor: Diagnóstico e tratamento, 2001. 
 

PRATICA INTEGRADA IV 

 
EMENTA 
Prática fisioterapêutica em ambiente ambulatorial, com abordagem nas áreas de cardiovascular e respiratória.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
LOPES, FA; JÚNIOR, DC. Tratado de Pediatria. Sociedade Brasileira de Pediatria. 2. ed. Barueri: Manole, 2010. 
MACHADO, M.G.R. Bases da Fisioterapia Respiratória: Terapia Intensiva e Reabilitação. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan S.A., 2008. 
MOURA, E.L. Fisioterapia: aspectos clínicos e práticos da reabilitação. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2010. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
KACMAREK, Robert M. EGAN. Fundamentos da Terapia Respiratória. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
KLIEGMAN, Robert M.; BEHRMAN, Richard E.; Et al. Nelson princípios de pediatria. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2006. 
MURAHOVSCHI, Jayme. Pediatria: urgência + emergência. São Paulo: Sarvier, 2005. 
REGENGA, M.M. Fisioterapia em Cardiologia: do atleta ao cardiopata. São Paulo: Roca, 2000. 
TECKLIN, J.S. Fisioterapia pediátrica. 3. ed. São Paulo: Artmed, 2008. 
 

FISIOTERAPIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS VIII 

 
EMENTA 
Estudo das intervenções fisioterapêuticas nas disfunções cardiorrespiratórias do adulto e da criança, baseadas em 
evidências científicas. Relatório parcial do trabalho de conclusão de curso. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MACHADO, M.G.R. Bases da Fisioterapia Respiratória: Terapia Intensiva e Reabilitação. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan S.A., 2008. 
SARMENTO, G.J.V. Fisioterapia Respiratória no Paciente Crítico. Rotinas clínicas. 3. ed. Barueri: Manole, 2009. 
LAKATOS, E.M; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos: pesquisa 
bibliográfica, projeto e relatório: publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo, SP, Brasil: Atlas, 225 
p. 2013. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PIETRAFESA, J.P.; BORBA, O. F. Redação cientifica: orientações e normas. 2ª ed. Anápolis: Associação 
Educativa Evangélica, 2016. 
GIL, A.C. Como elaborar projeto de pesquisa. 58 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
AZEVEDO, C.B. Metodologia científica: ao alcance de todos. 2. ed. São Paulo: Manole, 2009. 
TEIXEIRA, E. As três metodologias: acadêmica, da ciência, da pesquisa. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  
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LAKATOS E. M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 4 ed. (rev. e ampl.). São Paulo: Atlas, 
2001.  
*Artigos científicos publicados em periódicos da área. 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 
EMENTA 
Prática supervisionada nas diferentes áreas e em diferentes cenários do saber fisioterapêutico. Desenvolvimento 
prático do raciocínio clínico e trabalho multiprofissional e interdisciplinar.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
OKESON, J.P. Dores Bucofaciais de BELL. São Paulo: Editora Santos: 1998. 
NUNES, L. J. Tratamento multidisciplinar das ATMs: Odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia.  
NASCIMENTO, N.M.; MORAES, R. A.S. Fisioterapia nas empresas: saúde x trabalho 
Exercícios práticos de dinâmica de grupo. Autor de Silvino José FRITZEN. Vozes, 2010. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Decreto 7602/11 | Decreto nº 7.602, de 7 de novembro de 2011 – Dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho – PNSST. 
PORTARIA Nº 777/GM Em 28 de abril de 2004 - Dispõe sobre os procedimentos técnicos para a notificação 
compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinela específica, no Sistema Único de 
Saúde – SUS. 
PORTARIA Nº 2.437/GM DE 7 DEZEMBRO DE 2005. Dispõe sobre a ampliação e o fortalecimento da Rede 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - RENAST no Sistema Único de Saúde - SUS e dá outras 
providências. 
MENDES, R.; DIAS, E. C. Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. Rev. Saúde Públ. São Paulo, v. 25, n. 5, 
p. 341-9, 1991. 
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO (a) TRABALHADOR (a) – 2004. 
 

9º PERÍODO 

EMPREENDEDORISMO 

 
EMENTA 
Empreendimento e empresa. Oportunidade de negócios, criatividade e visão empreendedora. Formação e 
desenvolvimento de empreendedores. O perfil do empreendedor de sucesso. Planejamento, ferramentas de gestão e 
avaliação de empreendimentos. A oferta de trabalho e a iniciativa empreendedora. Políticas e estratégias competitivas 
para os empreendimentos emergentes. Órgãos e instituições de apoio à geração de empreendimentos inovadores. 
Elaboração de planos de negócios. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BERNARDI, L.A. Manual de Empreendedorismo e Gestão. Fundamentos, Estratégias e Dinâmicas. São Paulo: 
Atlas, 2007.  
BESSANT, J.; TIDD, J. Inovação e Empreendedorismo – Administração. Porto Alegre: Bookman, 2009. Disponível 
em:  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 20 mar. 2017. 
MAXIMINIANO, A.C.A. Administração para empreendedores: fundamentos da criação e da gestão de novos 
negócios. São Paulo: Pearson Pentice Hall, 2006.  
 
OLIVEIRA, D.P.R. Empreendedorismo: vocação, capacitação e atuação direcionadas para o plano de negócios. 
São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. 
Acesso em: 20 mar. 2017. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 20 mar. 2017. 
DORNELAS, J. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 6. ed. São Paulo: Empreende/Atlas, 2016. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 20 mar. 2017. 
FARAH, O.E.; CAVALCANTI, M.; MARCONDES, L.P. Empreendedorismo: estratégia de sobrevivência para 
pequenas empresas. São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 20 mar. 2017. 
HASHIMOTO, M. Empreendedorismo: plano de negócios em 40 lições. São Paulo: Saraiva, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 20 mar. 2017. 
MARIANO, S.R.H.; MAYER, V.F. Empreendedorismo: fundamentos e técnicas para criatividade. Rio de Janeiro: 
LTC, 2011. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 20 
mar. 2017. 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 
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EMENTA 
Prática supervisionada nas diferentes áreas e em diferentes cenários do saber fisioterapêutico. Desenvolvimento 
prático do raciocínio clínico e trabalho multiprofissional e interdisciplinar.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
AGNE, J. E.  Eu sei eletroterapia. Porto Alegre: Pallotti, 2009. 
BARACHO, E. Fisioterapia Aplicada à Obstetrícia, Uroginecologia e aspectos de Mastologia. 4 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 
BORGES, F. Dermato-Funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas. 2 ed. São Paulo: Phorte, 
2010. 
CARR, J.; SHEPHERD, R. B. Reabilitação neurológica: otimizando o desempenho motor. São Paulo: Manole, 
2008.  
DOTTON, M. Fisioterapia Ortopedica: Exame Avaliação e Intervenção. 2 ed. São Paulo: Artmed, 2010. 
MAGEE, D.J. Avaliação Músculoesquelética. DAVID J. 5. Ed. São Paulo: Manole, 2010. 
MOURA, E. W. Fisioterapia: aspectos clínicos e práticos da reabilitação. 2 ed. São Paulo: Artes Médicas, 2010  
NEGRÃO, CE.; BARRETTO, ACP. Cardiologia do exercício. São Paulo, Brasil: Manole, 2005. 
PHITON-CURI, T.C. Fisiologia do exercício. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  
POUNTNEY, T. Fisioterapia pediátrica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  
ROTTA, O. Guia de Dermatologia: clínica, cirúrgica e cosmiátrica. (Guias de medicina ambulatorial e 
hospitalar/UNIFESP/EPM). São Paulo: Manole, 2008.  
SACCHELLI, T.; ACCACIO, L. M. P.; RADL, A. L. M. Fisioterapia aquática. São Paulo: Manole, 2007.  
SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia respiratória no paciente crítico: rotinas clínicas. 3. ed. São Paulo: Manole, 2010.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BECKER, B. E.; COLE, A. J. Terapia aquática moderna. São Paulo: Manole, 2000.  
CAMARGO, O.P.A. Ortopedia e traumatologia: conceitos básicos, diagnóstico e tratamento. São Paulo: Roca, 
2004. 
GUIRRO, E. GUIRRO, R. Fisioterapia dermato-funcional: Fundamentos, recursos e patologias. 3. ed. São Paulo: 
Manole, 2004. 
EFFGEN, S. K. Fisioterapia pediátrica: atendendo às necessidades das crianças. Rio de Janeiro: Guanabara, 
2007.  
MACHADO, M. G. R. Bases da Fisioterapia respiratória: Terapia intensiva e reabilitação. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008 
SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia respiratória em pediatria e neonatologia.  2. ed. São Paulo: Manole, 2011.  
STEPHENSON, R. G.; O’CONNOR, L. J. Fisioterapia aplicada à ginecologia e obstetrícia. 2. ed. São Paulo: 
Manole, 2004. 
UMPHERED, D.A. Reabilitação Neurológica. 4ª ed. São Paulo: Manole, 2004. 
 

FISIOTERAPIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS IX 

 
EMENTA 
Processamento, análise e interpretação dos resultados da pesquisa e confecção do artigo científico. Apresentação do 
artigo em um evento científico e/ou durante a Mostra Acadêmica.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
LAKATOS, E.M; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos: pesquisa 
bibliográfica, projeto e relatório: publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo, SP, Brasil: Atlas, 225 
p. 2013. 
KÖCHE, J. C. Fundamentos da metodologia científica.  32. ed. Petrópolis, RJ, Brasil: Vozes, 182 p. 2013. 
PIETRAFESA, J.P.; BORBA, O.F. Redação cientifica: orientações e normas. 2ª ed. Anápolis: Associação Educativa 
Evangélica, 2016. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GIL, A.C. Como elaborar projeto de pesquisa. 58 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
AZEVEDO, C.B. Metodologia científica: ao alcance de todos. 2. ed. São Paulo: Manole, 2009. 
TEIXEIRA, E. As três metodologias: acadêmica, da ciência, da pesquisa. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  
LAKATOS E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 4 ed. (rev. e ampl.). São Paulo: Atlas, 
2001.  
VIEIRA, S.; HOSSNE, W. S. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Campus, 192 p. 
2001. 
 

10º PERÍODO 

OPTATIVA III 

 
EMENTA 
Aspectos legais da profissão relacionados à Gestão de serviços públicos e privados em saúde. Representatividade em 
entidades de classe profissional. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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SALIM, C.S. HOCHMAN, N. RAMAL, A.C. RAMAL, S.A. Construindo Planos de Negócios. Rio de Janeiro: Campus, 
2001.  
DORNELAS, J.C. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 
MUNIZ, J.W.C., TEIXEIRA, R.C. Fundamentos de Administração em Fisioterapia. Barueri: Manole, 2003. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MAXIMIANO, A.C.A. Introdução à administração: edição compacta. São Paulo: Atlas, 2006. 
LUSSIER, R.N.; REIS, A.C.F.; FERREIRA, A.A. Fundamentos de administração.  São Paulo: Cengage Learning, 
2010. 
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
REZENDE, L. L.; FIACO, J.D. Desenvolvimento de um plano de negócio para abrir uma micro ou pequena 
empresa. Trabalho de Conclusão de Curso, Curso de Administração – Habilitação, Associação Educativa Evangélica – 
Centro Universitário de Anápolis, 2004.  
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

 
EMENTA 
Prática supervisionada nas diferentes áreas e em diferentes cenários do saber fisioterapêutico. Desenvolvimento 
prático do raciocínio clínico e trabalho multiprofissional e interdisciplinar.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
AGNE, J. E.  Eu sei eletroterapia. Porto Alegre: Pallotti, 2009. 
BARACHO, E. Fisioterapia Aplicada à Obstetrícia, Uroginecologia e aspectos de Mastologia. 4 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 
BORGES, F. Dermato-Funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas. 2 ed. São Paulo: Phorte, 
2010. 
CARR, J.; SHEPHERD, R. B. Reabilitação neurológica: otimizando o desempenho motor. São Paulo: Manole, 
2008.  
DOTTON, M. Fisioterapia Ortopedica: Exame Avaliação e Intervenção. 2 ed. São Paulo: Artmed, 2010. 
MAGEE, D.J. Avaliação Músculoesquelética. DAVID J. 5. Ed. São Paulo: Manole, 2010. 
MOURA, E. W. Fisioterapia: aspectos clínicos e práticos da reabilitação. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2010  
NEGRÃO, CE.; BARRETTO, ACP. Cardiologia do exercício. São Paulo, Brasil: Manole, 2005. 
PHITON-CURI, T.C. Fisiologia do exercício. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  
POUNTNEY, T. Fisioterapia pediátrica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  
ROTTA, O. Guia de Dermatologia: clínica, cirúrgica e cosmiátrica. (Guias de medicina ambulatorial e 
hospitalar/UNIFESP/EPM). São Paulo: Manole, 2008.  
SACCHELLI, T.; ACCACIO, L. M. P.; RADL, A. L. M. Fisioterapia aquática. São Paulo: Manole, 2007.  
SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia respiratória no paciente crítico: rotinas clínicas. 3 ed. São Paulo: Manole, 2010.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BECKER, B.E.; COLE, A.J. Terapia aquática moderna. São Paulo: Manole, 2000. Título do original: Comprehensive 
Aquatic Terap.  
UMPHERED, D.A. Reabilitação Neurológica. 4 ed. São Paulo: Manole, 2004 
EFFGEN, S. K. Fisioterapia pediátrica: atendendo às necessidades das crianças. Rio de Janeiro: Guanabara, 
2007.  
SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia respiratória em pediatria e neonatologia.  2 ed. São Paulo: Manole, 2011.  
GUIRRO, E. GUIRRO, R. Fisioterapia dermato-funcional: Fundamentos, recursos e patologias. 3 ed. São Paulo: 
Manole, 2004 
CAMARGO, O. P. A. Ortopedia e traumatologia: conceitos básicos, diagnóstico e tratamento. São Paulo: Roca, 
2004. 
MACHADO, M. G. R. Bases da Fisioterapia respiratória: Terapia intensiva e reabilitação. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008 
STEPHENSON, R. G.; O’CONNOR, L. J. Fisioterapia aplicada à ginecologia e obstetrícia. 2 ed. São Paulo: Manole, 
2004. 

FISIOTERAPIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS X 

 
EMENTA 
Atualizações sobre novas tendências de mercado de trabalho, áreas de atuação, tecnologia e inovação aplicadas à 
Fisioterapia, baseados em evidências científicas.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
LAKATOS, E.M; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos: pesquisa 
bibliográfica, projeto e relatório: publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo, SP, Brasil: Atlas, 225 
p. 2013. 
Caderno de prova ENADE 2013 – INEP. 
Caderno de prova ENADE 2010 – INEP. 
Caderno de prova ENADE 2007 – INEP. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PIETRAFESA, J.P.; BORBA, O.F. Redação cientifica: orientações e normas. 2ª ed. Anápolis: Associação Educativa 
Evangélica, 2016. 
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GIL, A.C. Como elaborar projeto de pesquisa. 58 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
AZEVEDO, C.B. Metodologia científica: ao alcance de todos. 2. ed. São Paulo: Manole, 2009. 
TEIXEIRA, E. As três metodologias: acadêmica, da ciência, da pesquisa. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  
LAKATOS E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 4 ed. (rev. e ampl.). São Paulo: Atlas, 
2001.  
 

 
 
 
 
5.2 - Flexibilização curricular 
 

Para integralização curricular, o aluno deve cursar todas as disciplinas 

obrigatórias, além de realizar a carga horária de estágio, nos cursos em que 

esta atividade está prevista nas Diretrizes Curriculares, em um período mínimo 

ou no período máximo previsto no Projeto Pedagógico do curso. Dentro deste 

princípio, os alunos têm oportunidade de abreviar ou prolongar a integralização 

curricular, podendo cursar disciplinas optativas em outros cursos e realizar 

cursos especiais para eliminar alguma pendência.  

A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de horas em 

atividades complementares, que constituem importante eixo de flexibilização. 

Entre as muitas atividades possíveis, realizam-se, em diferentes momentos, 

atividades de extensão, envolvendo alunos e professores, em projetos voltados 

para o bem-estar da comunidade. Alguns cursos incluem, em suas matrizes 

curriculares, disciplinas optativas que viabilizam a abordagem de temas 

emergentes, ao longo dos percursos formativos. Outra prática de flexibilização 

consiste no aproveitamento de estudos realizados fora da estrutura curricular 

do curso, mediante critérios de avaliação. Eventos científicos são realizados 

com abordagens inovadoras e atuais. 

 O Curso de Fisioterapia, contemplando esse caráter de flexibilização 

curricular adotou as seguintes estratégias: 

 

I.  A oferta na matriz da disciplina Fisioterapia Baseada em Evidências 

I ao X, permitindo mudança no ementário, conforme necessidade do 

curso, ou por imposição da legislação vigente; 

II. A oferta das disciplinas Optativas I, II e III, permitindo que o 

acadêmico direcione/aprofunde seu aprendizado nas áreas de seu 

interesse, no curso ou fora dele; 
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III. As disciplinas básicas, comuns aos cursos de Enfermagem, 

Farmácia e Fisioterapia, permite ao aluno cursar disciplinas, em 

horários diferentes do seu curso de origem;  

IV. O aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas em outros 

cursos da IES, ou fora dela, desde que a carga horária e conteúdos 

sejam compatíveis, conforme previsto na legislação;  

V. Programa de mobilidade estudantil, pois o aluno pode cursar parte de 

sua formação (06 meses ou mais), em outro País, em Instituição 

conveniada, com a convalidação dos estudos e sem prejuízo 

acadêmico-pedagógico. 

VI. Atividades complementares, permitindo aos acadêmicos definirem 

áreas de interesse para realização de atividades diversificadas, 

desde a participação em eventos científicos, esportivos, culturais, e 

outros de natureza distinta, contribuindo para a construção de sua 

identidade profissional e personalização de seu currículo. 

VII. Atividades de monitoria, estimulando o acadêmico à docência. 

VIII. Atividades de pesquisa, em particular por meio dos Programas 

Institucionais de Iniciação Científica (PBIC, PIBIC/CNPq, PVIC), 

permitindo que o acadêmico se inicie na investigação científica, 

incentivando a formação de futuros pesquisadores; 

IX. Atividades de extensão, por meio da oferta de diversas atividades 

junto a diferentes cenários, permitindo o contato dos acadêmicos 

com a realidade, contribuindo para a formação cidadã dos futuros 

profissionais fisioterapeutas. 

 
5.3 - Interdisciplinaridade 
 

Entende-se a interdisciplinaridade como uma das estratégias para que 

áreas do conhecimento delimitadas e separadas encontrem e produzam novas 

possibilidades, favorecendo as relações entre diferentes conteúdos no âmbito 

do ensino, da pesquisa e da extensão. Pensando-se nisso, têm sido 

desenvolvidas as seguintes atividades no curso de Fisioterapia: 
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I.  Nas disciplinas do ciclo básico os conteúdos foram agregados 

permitindo uma visão integrada de um sistema, como por exemplo, 

Ciências Biológicas IV (Dinâmica Vital), onde há integração dos 

conteúdos de Anatomia, Histologia e Fisiologia. 

II. Articulação entre disciplinas (eixo transversal): durante a semana de 

planejamento são articuladas ações que são implantadas em 

conjunto por diferentes disciplinas, tendo a disciplina Fisioterapia 

Baseada em Evidências como o articulador entre as disciplinas do 

período. 

III. Disciplinas Práticas Integradas I a IV: o aluno deverá desenvolver 

habilidades em áreas interdisciplinares, por exemplo, Saúde da 

Mulher. 

IV. Disciplina Fisioterapia Baseada em Evidências I ao VIII: criado 

para facilitar a articulação das disciplinas afins. No intuito de se 

trabalhar a interdisciplinaridade dos assuntos comuns, assim como a 

interação entre aluno, professor e cotidiano.  A Fisioterapia baseada 

em evidencias possui eixos norteadores, distribuídos por período, 

conforme descrito abaixo: 

1º período: Ambientação, integração pessoal, acadêmica e 

profissional; 

2º período: Bioética, Ética profissional e direitos humanos; 

3º período: Avaliação e diagnóstico fisioterapêutico; 

4º período: Recursos fisioterapêuticos e inovação tecnológica;  

5º período: Intervenção fisioterapêutica na área de urologia, 

ginecologia, obstetrícia e dermatofuncional; 

6º período: Intervenção fisioterapêutica na área de ortotrauma, 

reumatologia e desportiva; 

7º período: Intervenção fisioterapêutica na área de Saúde do Idoso, 

Neurofuncional adulto e infantil; 

8º período: Intervenção fisioterapêutica na área cardiovascular, 

respiratória e neonatal;  

9º período: Áreas de atuação e Mercado de trabalho I; 
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10º período: Mercado de trabalho II. 

 

V. A Mostra Acadêmica de Fisioterapia, evento interdisciplinar onde 

alunos do curso podem apresentar trabalhos que foram 

desenvolvidos no decorrer do semestre, além de ser um espaço de 

exposição dos trabalhos de conclusão de curso, atividades de 

extensão, PBIC, dentre outros;  

VI. Ciclo de conferências do Estágio Supervisionado, onde estagiários 

apresentam em forma de palestra, casos clínicos de pacientes 

atendidos na área de estágio. Nessa atividade, toda comunidade 

acadêmica é convidada a participar. Docentes de diferentes 

especialidades do curso, principalmente os supervisores de estágio 

participam na discussão dos casos clínicos; 

VII. O Encontro Científico e Cultural dos Acadêmicos de Fisioterapia 

(ENCCAF) em científico onde é escolhido um tema específico na 

área, em uma abordagem multi e interdisciplinar com palestras, 

minicursos e oficinas. O evento procura envolver outros cursos da 

IES. 

VIII.  Atividades extensionistas e de pesquisa, com caráter multi e 

interdisciplinar. 

IX.  Estímulo à criação de Ligas acadêmicas. Atualmente, existem no 

curso, a Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia (LAGGUNI), a 

Liga Acadêmica de Marcha Humana (LAMAH), a Liga Acadêmica de 

Ortopedia, Ortotrauma e Desportiva (LOORD), a Liga Acadêmica de 

Queimaduras (LAQUNI), a Liga de Hidroterapia (LIHIDRO) e a Liga 

Acadêmica Multidisciplinar de Estudo da Dor (LAMED), em que 

alunos de vários cursos da saúde participam promovendo a troca de 

experiências. 

X. A interdisciplinaridade acontece também em algumas ações 

envolvendo outros cursos, por exemplo, na disciplina Optativa II, em 

que alunos do curso de Fisioterapia e Odontologia, desenvolvem 
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aprendizado em conjunto na área das disfunções 

temporomandibulares.  

 
6 - INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

 
6.1- Setor Administrativo 
 

Para desenvolvimento das atividades administrativas, o curso conta com 

a secretaria setorial, 01 sala para as coordenações (NDE) e 01 sala da direção, 

sendo esses espaços para atendimento aos professores e alunos. O memorial 

descritivo das salas de direção do curso e coordenações está descrito nos itens 

6.3 e 6.4. 

 

Secretaria Setorial 
INDICADORES DE QUALIDADE SIM NÃO MEMORIAL DESCRITIVO 

Acessibilidade para portadores 
de necessidades especiais 

X  Por meio de rampa 

Limpeza X   
Dimensão X   
Acústica 
 

 X  
 

Iluminação X   
Mobiliário X  Três mesas para computadores, cadeiras, 

armários, estantes. 
Aparelhagem específica X   
Boas condições de manutenção X   
Informatização X  3 computadores ligados em rede e Internet, 

com impressora 
Funcionários Capacitados X  2 funcionários, sendo 1 secretária e 1 auxiliar 

administrativo 

 

 
6.2 - Sistema acadêmico 
 

O curso de Fisioterapia conta com um sistema de gestão acadêmica 

e financeira da UniEVANGÉLICA – chamado Lyceum, desde 2006, que realiza 

o registro acadêmico. Também contribui com as atividades de gestão, 

permitindo o acompanhamento do desempenho do aluno, dentre outros. Esse 

sistema racionaliza os processos do Centro Universitário, já que ele oferece 

mecanismos de controle da qualidade do ensino e de avaliação institucional, 

contribuindo para ampliar o índice de satisfação da comunidade acadêmica. 
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O Lyceum oferece serviços que facilitam a vida do aluno e do 

professor e abre novas oportunidades do ponto de vista da integração da 

comunicação acadêmica.  

Na parte direcionada aos alunos, são disponibilizadas informações e 

recursos, como efetivação de matrícula via internet, com emissão de contrato e 

boleto bancário, consulta de horários de aula, agendas, calendário de provas, 

notas, freqüências e situação financeira, e acessar disciplinas para obtenção 

de materiais didáticos indicados pelos docentes.  

O sistema oferece uma sala virtual aos professores, na qual podem 

consultar informações individuais dos alunos e das turmas, verificar horário de 

aulas, agendar provas, lançar notas e freqüências, e também disponibilizar 

material didático para uso dos alunos. A Secretaria Acadêmica Virtual oferece 

diversos serviços aos professores e alunos. 

O Lyceum dispõe de fotos dos alunos, que são tiradas na Secretaria 

Geral, para facilitar a identificação dos estudantes por parte de professores e 

pessoal administrativo.  

Todos os setores da UniEVANGÉLICA são informatizados e 

interligados à rede local de comunicação de dados e à internet. As atividades 

acadêmicas são gerenciadas por meio de um Sistema Acadêmico e todas as 

rotinas Administrativo-Financeiras e de Recursos Humanos também são 

gerenciadas por um sistema específico para tal. 

 

6.3 - Espaço de trabalho para a direção do curso. 
 

       A direção do curso possui uma sala para atendimento administrativo e 

pedagógico, conforme descrito abaixo. 

 
Sala para Direção 
INDICADORES DE QUALIDADE SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais 

X  Por meio de rampa. 

Limpeza X   
Dimensão X   
Acústica X   
Iluminação X   
Mobiliário X  Dispõe de armário, mesa específica da 

Direção, e cadeiras. 
Aparelhagem específica  X  
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Boas condições de manutenção X   
Informatização X  1 computador interligado em rede e 

Internet 

 

 

6.4 - Gabinetes de trabalho para professores em tempo integral – TI 
 

Os professores em regime de trabalho em tempo integral do curso de 

Fisioterapia são os mesmos docentes que possuem alguma função de 

coordenação (pedagógica, extensão, pesquisa/TCC, avaliação, e estágios). 

Esses compõem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e possuem uma sala 

especifica para atendimento a alunos e professores. 

Sala do NDE 
INDICADORES DE QUALIDADE SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais 

X  Por meio de rampa. 

Limpeza X   
Dimensão X   
Acústica X   
Iluminação X   
Mobiliário X  Dispõe de 1 armário, 2 mesas, cadeiras. 
Aparelhagem específica  X  
Boas condições de manutenção X   
Informatização X  1 computador interligado em rede e 

Internet 
    

 
 
 
6.5 - Sala de professores 

 

A sala de professores possui 01 mesa de reuniões, 01 sofá, e 01 mesa 

com cabo interligado a rede, caso o docente necessite conectar seu notebook. 

A estrutura de apoio ao docente conta ainda com 02 banheiros, sendo 01 

masculino e 01 feminino, e uma mini copa adaptada, com micro-ondas e 

frigobar.    

 

Sala de professores 
INDICADORES DE QUALIDADE SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Acessibilidade para portadores 
de necessidades especiais 

X  Por meio de rampa 

Limpeza X   
Dimensão X   
Acústica X   
Iluminação X   
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Mobiliário X  1 mesa com cadeiras, armários, estantes, 
escaninho, uma mesa grande para reuniões, 
cadeiras, um micro-ondas e cafeteira. 

Aparelhagem específica  X  
Boas condições de manutenção X   
Informatização  X  

 

 
6.6 - Salas de aula 
 

O curso possui 05 salas de aula, alocadas no 5º piso/Bloco B, mesmo 

andar da secretaria setorial, sendo todas equipadas com recursos multimídia e 

climatizadas com ar condicionado e ventiladores. Atualmente essas salas 

atendem aos períodos existentes, e quando necessário, são utilizadas outras 

salas disponíveis no mesmo bloco. 

 

Salas de aula 
 

INDICADORES DE QUALIDADE SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais 

X  Por meio de Rampa que interliga os 
prédios 

Limpeza X   
Dimensão X   
Acústica X   
Iluminação X   
Climatização X  Exceto 01, a sala B 512 
Mobiliário X  Carteiras com estrutura metálica, em 

madeira revestidas com fórmica, com 
estofamento 

Aparelhagem específica X  Estão disponíveis para desenvolvimento 
das aulas teóricas projetores de slides, 
data-shows e retroprojetor 

Boas condições de manutenção  X  
Informatização X  Todas salas estão equipadas com 

multimídia (datashow e áudio) 
Quantidade X  5 salas 
Funcionário capacitado específico X  Possui um funcionário em tempo integral, 

capacitado para o exercício das funções 
de técnico 

 
 
6.7 - Biblioteca 
 
  
6.7.1 - Biblioteca Central 
 

Tem como objetivo atender aos diversos cursos e segmentos da 

UNIEVANGÉLICA em suas necessidades de documentação e informação nas 
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áreas do conhecimento específico de sua atuação, tendo como propósitos a 

contribuição para a qualidade da educação, da pesquisa e da extensão. 

Seu espaço físico é de 1.566,60m², possui 27 cabines para estudo 

individual, 11 salas para estudos em grupo, sala de pesquisa com 42 

computadores e área de leitura para 288 pessoas sentadas. Está em 

construção um anexo para a biblioteca com mais de 3.000m² para melhor 

atender aos usuários. 

A biblioteca é gerenciada pelo software Archeslib de controle de 

bibliotecas, que permite o gerenciamento de todas as demandas para utilização 

do acervo, empréstimo, estatísticas, reserva de livros e catálogo on line. 

Horário de funcionamento: Segunda a sexta: 07h00 às 23h00; 

                                                         Sábados: 07h00 às 18h00. 

 Quadro de funcionários:  

Função Quantidade Nome Formação 

Bibliotecária 

02 

Hellen Lisboa de Souza. 

CRB 1/1570 

Graduada em Biblioteconomia pela 

UFG/1996. Especialização em 

Arquivologia. 

Rosilene Monteiro da Silva. 

CRB 1/3038 

Graduada em Biblioteconomia pela 

UFG/2014. 

Auxiliares de 

Biblioteca 20 - 

 

Ensino médio  

 

 

 6.7.2 - Acervo 
 

A. Acervo específico de Fisioterapia 

 

ITEM 

QUANTIDADE 

Títulos 
Volumes / 

Exemplares 

Livros 711 3.934 

Periódicos Virtuais (Periódicos Capes) 20 -- 

TOTAL 731 3.934 

 

 

B - Acervo Geral 
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ITEM 
QUANTIDADE 

Títulos Volumes / Exemplares 

Livros 28.455 90.634 

CD-ROMs 374 1.340 

DVD’s 476 592 

Mapas 98 106 

Monografias/Artigos/Dissertações/Teses 4.421 4.486 

TOTAL 33.824 97.158 

   

  

6.7.3 - Bases de dados Portal de Periódicos Capes 
 

Por meio da Biblioteca Central o acadêmico tem acesso as seguintes 

Bases de dados Portal de Periódicos Capes: JAMA Evidence; Sage Journals; 

Wiley On Line Library; Springer Link; HighWire Press; e BioOne. 

Os acadêmicos têm acesso também aos seguintes Periódicos On 

Line/Capes: Archives of Physiotherapy; Australian Occupational Therapy 

Journal; BMC Geriatrics; BMC Musculoskeletal Disorders; British Journal of 

Occupational Therapy; Chiropractic & Manual Therapies; Clinical Rehabilitation; 

Current Trauma Reports; Hand Therapy; International Journal of Dermatology; 

International Journal of Mental Health and Addiction; Journal of Clinical 

Movement Disorders; Journal of Cosmetic of Dermatology; Journal of Foot and 

Ankle Research; Journal of Occupational Rehabilitation; La Lettre de Médicine 

Physique et de Réadaptation; Manuele Medizin; Musculosketal Care; 

Occupational Therapy International e Physiotherapy Research. 

 
6.7.4 - Serviços ao Usuário 
 

Está disponível a comunidade acadêmica os seguintes serviços: 

Empréstimo domiciliar; Empréstimo entre bibliotecas; Consultas ao acervo 

(catálogo local e on line); Renovações e reservas pela internet; Acesso à base 

de dados on line e CD-ROM disponíveis para consulta local e ou acesso 

remoto; Acesso à internet; Acesso à internet sem fio (wireless); Sala de 

Pesquisa (Internet); Orientação para uso de normas técnicas para trabalhos 

científicos; Levantamento Bibliográfico; Comutação Bibliográfica (Comut e 
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Bireme); Visitas orientadas e treinamento de usuários; Intercâmbio de 

periódicos; Restauração de obras danificadas. 

 
 
6.7.5 - Política para atualização e expansão do acervo 
 

A política de atualização do acervo para as obras de sustentação 

curricular é feita gradativamente à medida que as disciplinas são instaladas, 

indicadas nos planos de ensino e aprovados pela coordenação de cursos com 

base nas indicações no padrão de qualidade MEC, indicações de especialistas 

na área, do coordenador de curso, professores, em conformidade com os 

seguintes critérios de prioridades definidos na Política para Formação e 

Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca Central: 

 Cursos já implantados: Manter o acervo adequado ao projeto 

pedagógico do curso, observando a atualização das edições e lançamentos, 

semestralmente. 

 Cursos em implantação: a aquisição deverá ser feita gradativamente à 

medida que as disciplinas são instaladas e indicadas nos planos de ensino. 

 Quanto aos aspectos quantitativos, observam-se os seguintes critérios: 

 Bibliografia básica: Um exemplar para até 5 vagas oferecidas 

anualmente no curso, para três títulos selecionados pelo docente da disciplina. 

 Bibliografia complementar: Dois exemplares para 5 títulos, conforme 

critérios previstos nas políticas de composição do acervo. 

Toda indicação de aquisição é, previamente discutida no colegiado do 

curso, sendo as respectivas solicitações encaminhadas com seu parecer. 

Os responsáveis pela atualização do acervo são a Bibliotecária e os 

Diretores dos Cursos. 

 
Biblioteca 
INDICADORES DE QUALIDADE SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais 

X  Por meio de rampa 

Limpeza X   
Dimensão X   
Acústica  X  
Iluminação X   
Mobiliário X   
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Aparelhagem específica X   
Boas condições de manutenção X   
Informatização X  A UniEVANGÉLICA assina a base de dados 

Dynamed da EBSCO, disponível em todos 
os computadores da instituição. 

Segurança treinada  X  
Disponibilidade de títulos * X   
Número de volumes* X   
Atualização do acervo* X   
Adequação do espaço físico às 
necessidades específicas do curso 

X   

Disponibilidade de espaço à 
demanda 

X   

 
 
6.7.6 - Biblioteca Virtual 
 

 A Minha Biblioteca é uma biblioteca digital com 8.192 títulos formada 

pelas cinco principais editoras de livros acadêmicos do Brasil: Atlas, Grupo A, 

Grupo GEN, Manole e Saraiva. Através dela, os alunos tem acesso rápido e 

fácil a milhares de títulos acadêmicos entre as principais publicações de 

diversas áreas de especialização: Ciências da Saúde, Direito, Ciências Sociais 

Aplicadas, Biociências, Engenharia, entre outras em qualquer lugar com 

acesso a internet. 

 
6.8 - Laboratórios 
 

Em relação aos laboratórios utilizados pelo curso de Fisioterapia, iremos 

subdividir em laboratórios de ensino (básicos), de uso comum, utilizados 

também em outros cursos da IES, inclusive não somente cursos da saúde, 

como os laboratórios de informática; e os laboratórios específicos, também 

multidisciplinares utilizados para desenvolver habilidades da formação do 

fisioterapeuta.  

Os laboratórios de ensino e de habilidades são coordenados por um 

departamento especifico (LABBAS) e todos possuem técnicos capacitados. No 

caso dos laboratórios de habilidades, a técnica responsável é uma 

fisioterapeuta, que cuida do controle e manutenção dos materiais disponíveis 

nos laboratórios. 

 
6.8.1 - Laboratório (s) de informática 
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Laboratórios de Informática (14 para uso em atividades de ensino e 1 de 

uso livre para os acadêmicos na biblioteca, todos com acesso à internet. 

 
INDICADORES DE QUALIDADE SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais 

X   

Limpeza X   
Dimensão X   
Acústica X   
Iluminação X   
Mobiliário X   
Aparelhagem específica X   
Boas condições de manutenção X   
Informatização X  Há 388 computadores disponíveis para 

atividades de ensino e 30 para uso livre dos 
acadêmicos da instituição, com acesso à 
internet.* 

Funcionário Capacitado Específico X   
Além dos computadores da biblioteca, a UniEVANGÉLICA disponibiliza rede sem fio para acesso à 
internet (Wi-Fi). 

 
 

Localização dos Laboratórios de Informática: 

 

Os laboratórios possuem uma placa na porta confirmando sua exata 

localização. A tabela abaixo apresenta os respectivos endereços: 

Nº Nome dos Laboratórios Endereço 

Bloco Piso Sala 

01 Laboratório de informática 1 (Lab 01) B 2 BC 

02 Laboratório de informática 2 (Lab 02) E 2 E208 

03 Laboratório de informática 3 (Lab 03) F 1 F112 

04 Laboratório de informática 4 (Lab 04) C 4 C403 

05 Laboratório de informática 5 (Lab 05) E 2 E207 

06 Laboratório de informática 6 (Lab 06) E 2 E215 

07 Laboratório de informática 7 (Lab 07) I 2 I207 

08 Laboratório de informática 8 (Lab 08) I 2 I201 

09 Núcleo de Práticas Contábeis (NPC) E 2 E211 

10 Laboratório Morfofuncional I (LMI) E 1 E110 

11 Laboratório Morfofuncional II (LMII) E 1 E111 

12 Fábrica de Tecnologia Turing (FTT) H 2 H211 
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Mobiliário e Equipamento: 

 

Laboratório Computadores Mesas/Bancadas Cadeiras 

       Lab.01 25 30 40 

Lab.02 30 30 47 

Lab.03 30 30 37 

Lab.04 30 10 bancadas 36 

Lab.05 33 33 42 

Lab.06 33 33 42 

Lab.07 40 40 60 

Lab. 08 40 40 40 

NPC 23 23 23 

LMI 18 18 mesas 36 

LMII 18 18 mesas 36 

FTT  23 7 mesas e 2 bancadas 23 

LCM 35 10 bancadas 55 

LDG 40 06 bancadas 40 

TOTAL: 418 321 557 

 

 
 
6.8.2 - Laboratórios de ensino para a área de saúde 
 
 

O Curso utiliza os Laboratórios Básicos Comuns aos Cursos da Área de 

Saúde – LABBAS da UniEVANGÉLICA, sendo três de Anatomia Humana, dois 

de Microscopia e Histologia, um de Microbiologia e Imunologia e três 

Multidisciplinares de Química. 

Laboratórios de Microscopia e Histologia I e II  
INDICADORES DE QUALIDADE SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais 

X   

Limpeza X   
Dimensão X   

14 Laboratório do Couto Magalhães (LCM) K 1 K110 

15 Laboratório do Design Gráfico (LDG) N 3 N305 

BC = Biblioteca Central 
 



  

 

 

107 

Acústica X   
Iluminação X   
Mobiliário X  Cada Laboratório possui 40 lugares 

distribuídos em três bancadas, Possui 
também armários, utilizados para 
colocação de vidraria e equipamentos. 
Possui laminário permanente. Possui uma 
televisão de 20”, retroprojetor e micro-
câmera, utilizados para atividades práticas 

Aparelhagem específica X  Equipados com 30 microscópios cada. 
Boas condições de manutenção X   
Informatização  X  
Funcionário Capacitado Específico X  Possui dois funcionários capacitados para 

a função de técnico 

 

 
Laboratórios de Anatomia Humana I, II e III 
INDICADORES DE QUALIDADE SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais 

X  Por meio de Rampa que interliga os prédios 

Limpeza X   
Dimensão X   
Acústica X   
Iluminação X   
Mobiliário X  Conta com quatro ambientes, sendo três 

utilizados como sala de aula, com 130 
lugares distribuídos em 28 mesas próprias 
para as atividades. No outro ambiente estão 
localizados os tanques para peças em 
formol e armários para as peças 
anatômicas secas e as sintéticas.  

Aparelhagem específica X  Este laboratório também possui armários 
para colocação de manequins didáticos e 
outras peças, utilizadas durante as 
atividades práticas de anatomia. 

Boas condições de manutenção X   
Informatização  X  
Funcionário Capacitado 
Específico 

X  Possui três funcionários capacitados para a 
função de técnico 

 

Laboratório de Microbiologia e Imunologia 
INDICADORES DE QUALIDADE SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais 

X  Por meio de rampa e portão de acesso 
exclusivo. 

Limpeza X   
Dimensão X   
Acústica X   
Iluminação X   
Mobiliário X  Possui três bancadas com disposição para 

30 lugares e 6 armários, utilizados para 
colocação de vidraria e equipamentos. 

Aparelhagem específica X  Placas aquecedoras, banho Maria, agitador 
magnético, medidor de pH, 
espectrofotômetro, balança de madeira, 
centrífuga, autoclave, além de uma estufa 
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para cultura bacteriológica e uma 
geladeira. 

Boas condições de manutenção X   
Informatização  X  
Funcionário Capacitado Específico X  Possui dois funcionários capacitados para 

a função de técnico 

  

Laboratórios Multidisciplinares de Química I, II e III 
INDICADORES DE QUALIDADE SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais 

X  Por meio de rampa e portão de acesso 
exclusivo. 

Limpeza X   
Dimensão X   
Acústica X   
Iluminação X   
Mobiliário X  Cada laboratório possui três bancadas com 

disposição para 30 lugares e 6 armários, 
utilizados para colocação de vidraria e 
equipamentos. 

Aparelhagem específica X  Placas aquecedoras, banho Maria, agitador 
magnético, medidor de pH, 
espectrofotômetro, balanças eletrônicas, 
centrífuga, autoclave, além de uma estufa 
para cultura bacteriológica e uma 
geladeira. 

Boas condições de manutenção X   
Informatização  X  
Funcionário Capacitado Específico X  Possui três funcionários capacitados para a 

função de técnico 

  

 
6.8.3 - Laboratórios de habilidades 
 
 

Para aulas de habilidades especificas, o curso conta com 04 laboratórios 

multidisciplinares.  

 Laboratório multidisciplinar I: aparelhado para atender às disciplinas de 

Semiologia Fisioterapêutica e Diagnósticos por Imagens e Exames 

complementares; 

 Laboratório multidisciplinar II: aparelhado para Fundamentos 

Biotecnológicos em Fisioterapia, Saúde do Adulto I, II, III, V e Saúde da 

Criança II; 

 Laboratório multidisciplinar III: aparelhado para Ciência do Movimento, 

Funcionalidade e Saúde I e II, Fisiologia do Exercício, Tecnologia Assistiva, 

Saúde do Adulto IV, Saúde da Criança I.  
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 Laboratório multidisciplinar IV*: aparelhado para atender as disciplinas 

Saúde do Adulto I e II, Primeiros Socorros, Optativa I. 

*Fase de reativação, aguardando liberação da sala, após inauguração do Bloco novo. 

 

Demais disciplinas do curso, quando necessário, utilizam esses espaços 

para desenvolver atividades práticas, mediante agendamento e disponibilidade 

de horário. 

O mobiliário e equipamentos disponíveis nos laboratórios 

multidisciplinares há em número suficiente para atender aos alunos 

matriculados, encontra-se em condições satisfatórios de uso, e são renovados 

conforme necessidade, após análise e aprovação do departamento 

administrativo-financeiro.  

 

Laboratórios Multidisciplinares I, II, III e IV 
 
INDICADORES DE QUALIDADE SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais 

X  Por meio de rampas 

Limpeza X   
Dimensão X   
Climatização X  Exceto, o laboratório multidisciplinar I e IV 
Acústica X   
Iluminação X   
Mobiliário X  Em anexo 
Aparelhagem específica X  Em anexo 
Boas condições de manutenção X   
Informatização  X  
Funcionário capacitado específico X  Possui um funcionário capacitado para a 

função  

 
 

 
6.8.4 - Laboratório Didático Especializado 
 

 

Como laboratório didático especializado, temos o ambulatório das 

Desordens Temporomandibulares (DTM) e a Clínica Escola UniFISIO. 

O ambulatório de DTM está alocado na Clínica Odontológica, em que a 

disciplina de Optativa II e Estágio supervisionado II e III promovem vivencia 

prática aos acadêmicos, no atendimento a demanda de pacientes triados pela 

clinica odontológica, propiciando ao alunado a experiência do trabalho 
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multiprofissional e interdisciplinar. 

A Clínica Escola UniFISIO está instalada em uma casa alugada e 

adaptada para o atendimento fisioterapêutico, com acessibilidade facilitada, 

piscina aquecida, e equipada para atender as áreas de dermatofuncional, 

fisioterapia cardiorrespiratória, ortopédica, neurofuncional e hidroterapia (outras 

áreas são desenvolvidas nos estágios extramuros). Há um esforço coletivo da 

direção, professores, alunos e mantenedora da IES, para a construção de um 

espaço próprio, nas dependências físicas do Centro Universitário. O projeto de 

planta baixa já foi apresentado para o NDE do curso de Fisioterapia, e aguarda 

aprovação dos dirigentes institucionais.  

O mobiliário e equipamentos disponíveis no laboratório de DTM e 

Clínica-Escola UniFISIO encontram-se em condições satisfatórias de 

manutenção, há número suficiente para atender aos alunos matriculados, e são 

renovados periodicamente, conforme analisado pelo departamento 

administrativo-financeiro.  

  

Clínica Escola UniFISIO 
INDICADORES DE QUALIDADE SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Acessibilidade para portadores 
de necessidades especiais 

X  Casa térrea, acesso aos ambientes internos 
por rampas, banheiros adaptados. 

Limpeza X   
Dimensão    
Acústica  X  
Climatização X  Algumas áreas possuem ar condicionado 
Iluminação X   
Mobiliário X  Em anexo 
Aparelhagem específica X  Em anexo 
Boas condições de manutenção X   
Informatização X   
Funcionário capacitado 
específico 

X  Possui um funcionário em tempo integral, 
capacitado para o exercício das funções 

 

 
6.8.5 - Áreas de convivência e lazer 
 
 

A comunidade acadêmica, professores, alunos, técnico-administrativo 

podem desfrutar das áreas destinadas ao espaço de convivência e lazer que 

compreendem ao Ginásio, Academia, parque aquático, lanchonetes, dentre 

outros, conforme descrito a seguir. 



  

 

 

111 

Ginásio – O Ginásio Poliesportivo da UniEVANGÉLICA tem uma grande 

estrutura, sendo considerado o maior da região Centro-Oeste, que abriga a 

academia escola, laboratório de Fisiologia, Tatame, a secretaria do Curso de 

Educação Física, almoxarifado, palco, área para Ginástica Olímpica, quatro 

arquibancadas e 5 quadras apropriadas para Basquete, Futsal, Vôlei, Handebol 

e Tênis. Esse local é utilizado por eventos de grande nível de caráter interno e 

externo bem como campeonatos formaturas e convenções e também acolhe 

projetos da Prefeitura de Anápolis.  

Academia – A academia está localizada no Ginásio de Esportes e 

funciona nos períodos matutino, vespertino e noturno. A Academia conta com 

uma recepção no local para atendimento de cadastros e matrículas, nos 

seguintes horários: de segunda à sexta-feira, das 7 às 12h e das 13 às 22h. 

Atualmente, a Academia oferece aos alunos, funcionários e comunidade aulas 

de musculação, Cycling indoor e ginástica aeróbica (mulheres) e musculação 

para idosos. 

As distribuições dos grupos de atendimentos são: 

 Qualidade de vida: 3ª idade, obesidade, adolescentes, etc. 

 Preparação física: esportes no geral (natação, judô, futebol, etc.), 

concursos. 

 Competição: fitness e fisioculturismo. 

 Profilaxia: prevenção de lesão. 

 Estética: lazer, recreação. 

 Sociabilização. 

 Outros. 

 

Parque Aquático – Este setor tem grande desenvolvimento e acolhe 

campeonatos de renome em virtude de sua estrutura composta por piscina 

semiolímpica de 25m e piscina infantil, arquibancada, camarote, sala de aula, 

vestiários masculino e feminino e recepção voltada ao controle das aulas de 

natação e recreação aquática, oferecidas ao público geral. Outros destaques 

são os projetos orientados por profissionais do curso de Educação Física que 

estão em grande ascendência como ‘Nadando com o corpo deficiente’ e 
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Hidroginástica para idosos’. Vale observar que a Instituição, em parceria com a 

Prefeitura, ampara o Programa Esporte para Todos, atendendo crianças e 

adolescentes de segunda a quinta-feira. 

 

Pista de Atletismo e Campo de Futebol – A Pista de Atletismo tem 

caráter oficial, ou seja, possui 460m na raia externa e 400m na raia interna, 

apropriada para corridas rasas, de fundo e com barreira, salto em distância, 

salto em altura, salto triplo, arremesso de peso, lançamento de dardo e 

lançamento de disco. Cerca o campo de futebol que tem por volta de 75m e 

ambos oferecem suporte às disciplinas de Fundamentos do Atletismo e 

Fundamentos do Futebol. Vale observar que a Instituição, em parceria com a 

Prefeitura, ampara o Projeto Zatopeck - Atletismo que dispõe de muitos 

medalhistas. 

 

Área de convivência entre os Blocos A e BC – oferece cadeiras e 

bancadas com toldos em área aberta e loja de conveniências.  

 
Restaurante Universitário – Oferece alimentos naturais, sanduíches e 

salgados, doces, bebidas, almoço e jantar por quilo. 
 

Lanchonete do Bloco H – oferece sanduíches, salgados, doces e 
bebidas. 
 
Outros espaços de convivência 
 

Área de convivência entre os Blocos Q e J – oferece cadeiras e 
bancadas com toldos em área aberta.  
 

Lanchonete do Bloco Q – oferece sanduíches, salgados, doces e 
bebidas. 
 
 
6.9 - Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniado 

 

Para o desenvolvimento das atividades práticas e estágio, o Curso de 

Fisioterapia conta com o seguinte complexo assistencial conveniado: 

 APAE - Associação de Pais e Amigos de Anápolis, APAE GO. 
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Endereço: Rua Galileu Batista Arantes, nº 320 – Setor Bouganvile. 

Anápolis – GO. 

 Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo 

Endereço: Avenida Brasil Norte, nº 305, Cidade Universitária. Anápolis – 

GO. 

 Hospital Evangélico de Anápolis. 

Endereço: Praça James Fanstone, nº 10, Centro. Anápolis – GO. 

 Santa Casa de Misericórdia de Anápolis 

Endereço: Rua Visconde de Taunay, nº 134, bairro Jundiaí. Anápolis – 

GO. 

 Maternidade Dr. Adalberto Pereira e Silva 

Endereço: Rua Firmo de Velasco, nº 1394, St. Central. Anápolis – GO. 

 Hospital Municipal Jamel Cecílio  

Endereço: Av. Miguel João, s/n, Vila Jussara. Anápolis – GO. 

 CAIS Mulher  

Endereço: Av. Central, esquina com R. Geni Ribeiro Guimarães, s/nº, 

Bairro Maracanã. Anápolis – GO. 

 CAIS Jardim Progresso 

Endereço: Rua P- 32, qda 21, S/N, Bairro Jardim Progresso. Anápolis – 

GO. 

 Unidade de Pronto Atendimento de Anápolis – UPA 24h 

Endereço: Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança. Anápolis – GO. 

 Hospital Dia do Idoso  

Endereço: Rua Larga, n° 25, Bairro Jardim Calixto. Anápolis – GO. 

 Unidade Oncológica de Anápolis  

Endereço: Rua Dr. Flamínio Fávero, qd. 16, Cidade Universitária, 

Anápolis/GO  

 CAPS Vida Ativa – Centro de Atenção Psicossocial 

Endereço: Anápolis – GO. 

 Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury Jr.  

Endereço: Av. São Francisco, nº 180, bairro Jundiaí. Anápolis – GO. 
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Unidades básicas de Saúde (Disciplina PISCO): 

 

 Unidade de Saúde da Família Santa Maria de Nazareth  

Endereço: R. Martinho Fontes, Quadra 01, Lote 06 - Vila Santa Maria de 

Nazareth, Anápolis - GO, 75113-490 

 Unidade de Saúde da Família Boa Vista/São Carlos  

Endereço: R. 5 - Boa Vista, Anápolis - GO, 75075-320 

 Unidade de Saúde da Família Alexandrina  

Endereço: Av. Vera Cruz, Qda 41, Lt 04, Jardim Alexandrina. Anápolis – 

GO. 

 Unidade de Saúde da Família Bandeiras 

Endereço: Rua Marechal Gouveia, esquina com Rua Marcel Roriz, qda 

37, Bairro Vila Jaiara. Anápolis – GO. 

 

 

6.10 - Sistema de referencia e contra referência 
 

O Sistema Único de Saúde (SUS) está articulado em redes de atenção à 

saúde, de maneira que o sujeito possa ser atendido em sua integralidade, ou 

seja, que tenha a garantia do direito de acesso às ações e serviços dos 

diferentes níveis de complexidade, com fluxos ou percursos definidos e 

organizados espacialmente de forma a assegurar a continuidade dos cuidados 

em unidades localizadas o mais próximo possível dos cidadãos. O principal 

elemento para a integração das redes de saúde é um efetivo sistema de 

referência e contra referência (RCR), que é entendido como mecanismo de 

encaminhamento mútuo de pacientes entre os diferentes níveis de 

complexidade dos serviços. O Ministério da Saúde define este sistema, 

inclusive, como um dos elementos-chave de reorganização das práticas de 

trabalho que devem ser garantidas pelas equipes de saúde da família (ESF). 

Diante do exposto, na tentativa de assegurar o pressuposto pelo sistema 

de saúde vigente, a Clínica Escola UniFISIO procura trabalhar com a referencia 

e contra referência no fluxo de atendimento aos pacientes do município.  A 

Clínica é credenciada ao SUS, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232010000900033
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como unidade de atenção secundária, em que os pacientes são encaminhados, 

por meio do referenciamento da atenção primária (UBS). Após o período de 

atendimento, e alta fisioterapêutica, o paciente é reencaminhado (contra 

referência) para a atenção básica (UBS), ou para outro serviço de saúde do 

município.  

 
6.11 - Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
 

Em abril de 2005, o Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA cadastrou o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) junto à 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Ministério da Saúde.  

O CEP – UniEVANGÉLICA é multiprofissional e interdisciplinar, sendo 

composto por profissionais da área da saúde, das ciências exatas, sociais, 

humanas e por um membro representante dos usuários.   

Realiza pareceres éticos referentes aos projetos de pesquisa da 

própria Instituição e demais Instituições de ensino superior, seguindo as 

recomendações da CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), 

pautado na Resolução CNS 466/2012 e Norma Operacional 01/2013 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), contando com relatores capacitados e 

habilitados à execução dos trabalhos propostos. 

Apresenta infraestrutura adequada para funcionamento, com sala e 

equipamentos exclusivos, e funcionário administrativo, conforme determinado 

pela CONEP. 

Em outubro de 2015, a CONEP aprovou a renovação do registro do 

CEP da UniEVANGÉLICA por mais três anos. 

No curso de Fisioterapia, todos os projetos de pesquisa que atendem 

a Resolução CNS 466/2012 são encaminhados ao CEP, para avaliação e 

aprovação. 

 
6.14 - Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida 
 
 

O curso de Fisioterapia funciona no 5º andar do Bloco B, e o acesso 

para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, se dá por meio das 
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rampas. Outras condições de acessibilidade do Bloco B foram identificadas, por 

meio do levantamento feito pelo departamento de Engenharia, conforme 

descritos nos quadros abaixo. 

 

 

 

 

Levantamento da acessibilidade no Bloco B 

ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DA ABNT - NBR 9050   E    DECRETO LEI 5.296, 02 DE DEZEMBRO DE 2004 

Edificação 

Acesso 
sem 

obstáculos 
Sanitário Bebedouro 

Espaços p/ 
Cadeirantes 

Balcão de 
Informação 

Elevador 

 

 

 

 

 

 

B
lo

c
o

 B
 

Piso 1 Térreo 
- - - - - - 

Piso 2 Biblioteca  
S 

S 
Pia alta S - N N 

Piso 3 Enfermagem  
 

S 
Pia alta N - N N 

Blo
co 
B 

Piso 4 Administração 
 

S 
Pia alta N - N N 

Blo
co 
B 

Piso 5 Fisioterapia  
 

S 
Pia alta N - N N 

Legenda= S (sim) N (não) 

 

Edificação 

Estacionamento 
Vagas para 

cadeirantes e com 
limitações 

locomotoras 

Rampas 
Corrimãos 

Escadas 
Corrimãos 

Piso tátil 
Leitura 
Braille 

 

 

  

 

B
lo

c
o

 B
 

Piso 1 Térreo 
- - - - - 

Piso 2 Biblioteca  
S S S N N 

Piso 3 Enfermagem  
S S S N N 

Bloco 
E 

Piso 4 Administração 
S S S N N 

Bloco 
E 

Piso 5 Fisioterapia  
S S S N N 

Legenda= S (sim) N (não) 
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Após o diagnóstico acima, uma política institucional de adequação foi 

iniciada. 

Importante salientar que a acessibilidade plena começa pela 

acessibilidade atitudinal. Existe, por parte dos gestores institucionais, o 

interesse em programar ações e projetos relacionados à acessibilidade em 

toda a sua amplitude e a priorização de recursos para essas ações. Dessa 

forma, o Centro Universitário de Anápolis-UniEVANGÉLICA deve propor e 

gerenciar: 

a) Condições de deslocamento de pessoas a pé e as com mobilidade 

reduzida, considerando as diferentes necessidades; 

b) Formas de comunicação e sinalização; 

c) Aplicação correta do símbolo internacional de acesso; 

d) Aplicação correta do símbolo internacional de pessoas com 

deficiência visual; 

e) Aplicação correta do símbolo internacional de pessoas com 

deficiência auditiva/surdez; 

f) Rotas de fuga, saída de emergência e área de resgate sinalizados; 

g) Entradas e rotas de interligação acessíveis; 

h) Rota acessível dos estacionamentos às entradas principais; 

i) Vagas no estacionamento para deficientes; 

j) Acessibilidade na existência de catracas, cancelas e porta-giratórias; 

k) Rampas adequadas; 

l) Sanitários com acessibilidade; 

m) Se todos os ambientes da IES são acessíveis; 

n) Reserva de 5% de mesas acessíveis em restaurantes, lanchonetes e 

refeitórios;  

o) Balcões acessíveis; 

p) Bebedouros e telefones acessíveis; 

q) Remoção de barreiras nas comunicações; 

r) Atendimento prioritário; 
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s) Ajudas técnicas que permitem o acesso às atividades escolares e 

administrativas; 

t) IES contém normas sobre o tratamento a ser dispensado a 

professores, alunos e colaboradores portadores de deficiência; 

u) Núcleo de acessibilidade e sala de recursos multifuncionais. 

 
Em atendimento à legislação pertinente, a IES está em fase de 

implantação do Núcleo de Acessibilidade para avaliar e propor políticas em 

relação às condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. Serão de sua responsabilidade a elaboração de um plano 

(projeto) de acessibilidade institucional, um manual de acessibilidade e oferecer 

serviços e equipamentos de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. 

O Núcleo de Acessibilidade funcionará no Bloco C, Sala 413. 

Também esta prevista a estruturação da Sala de Recursos 

Multifuncionais ou Laboratório de Acessibilidade e Tecnologia Assistiva (Anexo 

a Biblioteca), que deverá dar apoio à comunidade acadêmica, com ações 

como: 

 Ampliação de materiais bibliográficos impressos e digitais; 

 Digitalização e conversão de material para alunos cegos; 

 Computadores adaptados com softwares leitores e ampliadores de tela; 

 Impressão em braile; 

 Acesso à lupa digital portátil; 

 Scanner leitor de livros; 

 Scanner digitalizador de imagens; 

 Leitor de livros digitais; 

 Folheador de páginas; 

 Assinadores para auxilio no preenchimento de assinatura; 

 Regletes. 

 Ar condicionado 

 
 

No caso da deficiência auditiva, caso o curso necessite, a IES 

disponibiliza em seu quadro de funcionários a presença do tradutor e intérprete, 



  

 

 

119 

cujas atribuições estão de acordo com os Artigos. 6º e 7º da Lei nº 12.319 de 1º 

de setembro de 2010, especificamente no que se refere à mediação 

pedagógica: ”interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, 

as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições 

de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o 

acesso aos conteúdos curriculares”.  

Atualmente, o curso de Fisioterapia não possui nenhum aluno com 

algum tipo de deficiência, portanto, não está utilizando nenhum recurso 

disponível pela IES. 

 
 
6.15 - Setores de serviços e apoio 
 

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – oferece à 

comunidade acadêmica e à comunidade externa, diversos serviços os quais 

visam à integração do alunado e da comunidade com a Instituição. Entre os 

setores de serviços, destacamos: 

 

  UniAtender: Núcleo de Apoio ao Discente, é o serviço institucional de 

atendimento, que faz interface com os cursos e setores da UniEVANGÉLICA 

no desenvolvimento de ações integradas de apoio ao acadêmico. Tem como 

objetivo acolher, integrar, atender e acompanhar os discentes, individual ou 

coletivamente, ajudando-os em suas necessidades e zelando por sua formação 

humana e profissional, de modo a favorecer o desenvolvimento de princípios 

éticos e cristãos, convivência saudável e responsabilidade social. Sua base é a 

política institucional de apoio ao discente. Procura cumprir as diretrizes e 

exigências do Ministério da Educação, quanto ao atendimento ao aluno e ao 

acompanhamento do egresso, bem como promover ações advindas das 

prioridades estabelecidas pelo planejamento estratégico da Instituição. O 

atendimento é diversificado e abrange áreas de prevenção ao uso indevido de 

drogas, inclusão social, egressos e Ouvidoria. 

   

UniSOCIAL: Departamento de Filantropia e Assistência Social. Este 

departamento está voltado à implementação de política de concessão de 
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bolsas de estudo, atuando no sentido de orientar os alunos e a sociedade 

quanto aos critérios e quanto aos programas de assistência social, propiciando 

à comunidade carente o acesso à educação superior. 

   

Ouvidoria Geral: Seu objetivo é registrar críticas, sugestões, elogios, ou 

qualquer informação importante para a gestão e encaminhá-los aos órgãos 

competentes, acompanhando as providências, com vistas a alcançar o 

desenvolvimento de uma visão compartilhada em torno das principais questões 

da IES e gerando resultados práticos para a direção da organização. Por meio 

da atuação da Ouvidoria, em parceria com a Comissão Própria de Avaliação – 

CPA, os gestores da Instituição identificam os principais problemas, sugestões 

e propostas para encontrar caminhos viáveis. A Ouvidoria contribui, portanto, 

para melhorar a imagem da Instituição, por meio do fortalecimento da relação 

com toda a comunidade, pela transparência das ações e pelo 

acompanhamento da melhoria da qualidade dos serviços por ela oferecidos, 

bem como pelas empresas terceirizadas. 

Outros setores de serviços e apoio acadêmico institucionais são a 

Secretaria Geral, Tesouraria, além de todo espaço físico da IES, como a 

Farmácia Escola, UniVIDA (ambulatório do curso de Enfermagem), Escritório 

de Contabilidade, Núcleo de Práticas Jurídicas, Empresa Junior, dentre outros, 

em que os alunos podem desfrutar, conforme necessidade e mediante 

autorização prévia. 

 
7- AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 
 

A avaliação geral do PPC é atribuição do NDE, responsável por 

elaborar e implementar o Projeto de Autoavaliação do Curso, abrangendo as 

dimensões de organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura.  

Caso haja demanda pela SEA, é formada no curso uma comissão denominada 

SIA (Subcomissão Interna de Avaliação) para executar atividades de avaliação. 

O fluxo das avaliações é definido pelo colegiado do curso, em 

articulação com o Projeto de Avaliação do curso e o Institucional, elaborados 

pelo NDE e consonância com o proposto pela CPA (Comissão Própria de 
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Avaliação). Devem constituir aspectos imprescindíveis dos processos de 

avaliação dos cursos, além das dimensões já citadas, os resultados do ENADE 

e das Avaliações in loco.  

O principal objetivo da autoavaliação é permitir identificar de forma 

sistemática as potencialidades e fragilidades no processo de implementação do 

Projeto Pedagógico e, a partir de dados confiáveis, propor as melhorias 

necessárias. Sendo assim, devem ser previstos procedimentos sistemáticos de 

melhorias decorrentes da análise dos resultados das avaliações internas ou 

externas.  
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ANEXOS 
 
ANEXO I - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
Art. 1º Este regulamento visa orientar a apresentação, tramitação, execução, 
acompanhamento, avaliação e divulgação dos projetos de Extensão Universitária do 
Curso de Fisioterapia do Centro Universitário - UniEVANGÉLICA. 
 
 

CAPÍTULO II - DA CARACTERIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 
Art. 2º A concepção de Extensão proposta pela UniEVANGÉLICA tem como alicerce o 
princípio constitucional da indissociabilidade com o ensino e a pesquisa. Trata-se de 
um processo acadêmico definido e efetivado em função das demandas sociais, 
políticas, econômicas e culturais da sociedade bem como da proposta pedagógica dos 
cursos, sendo coerente com as políticas públicas e indispensáveis à formação cidadã.  
 
Art. 3º São consideradas atividades de extensão quaisquer tipos de condutas que 
envolvam: programas, projetos, eventos, cursos, prestação de serviços, produção e 
publicações; relacionadas às áreas temáticas realizadas em nome do Centro 
Universitário de Anápolis, dentro ou fora da Instituição. 
 
 

CAPÍTULO III - DA FINALIDADE 
 
 
Art. 4º- Promover a interação transformadora entre a Instituição e outros setores da 
sociedade, por meio de ações interdisciplinares realizadas por discentes, sob a 
orientação de seus docentes, com a finalidade de trocar saberes sistematizado, 
acadêmico e popular. 
 
 

CAPÍTULO IV – DA EXTENSÃO NO CURSO DE FISIOTERAPIA 
 

Art. 5º As atividades de extensão do Curso de Fisioterapia serão supervisionadas por 
um Coordenador de Extensão. 
 
§1º O Coordenador de Extensão do Curso de Fisioterapia deverá ser docente da 
Instituição, vinculado ao curso e nomeado pela direção do próprio curso. 
 

Fixa normas para funcionamento das 
Atividades de Extensão no Curso de 
Fisioterapia do Centro Universitário de 
Anápolis – UniEVANGÉLICA. 
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§2º A Coordenação de Extensão do Curso de Fisioterapia é subordinada à direção do 
referido curso buscando complementar a formação acadêmica de acordo com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais e concomitantemente, atender às necessidades da 
Coordenadoria de Extensão e Ações Comunitárias (CEAC), vinculada à Pró-Reitoria 
de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Ação Comunitária. 
 
§3º Ficará a critério da Direção do Curso de Fisioterapia, dar autonomia para a 
Coordenação de Extensão no planejamento e desenvolvimento de atividades de 
extensão. 
 
§4º Todas as atividades de extensão do Curso de Fisioterapia somente serão 
executadas mediante apresentação prévia ao Coordenador de Extensão e à Direção 
do Curso de Fisioterapia. 
 

Art.6º A política de internacionalização do Centro Universitário de Anápolis, conforme 

o PDI, “Plano de Desenvolvimento Institucional”, preconiza que ações de ensino, 
pesquisa e extensão podem ser realizadas em contexto internacional e que tais ações 
podem ser de caráter humanitário, agregando objetivos acadêmicos, científicos, 
culturais e confessionais.  
 
§1º O curso de Fisioterapia participa dos Projetos Internacionais, intercâmbios e 
mobilidade acadêmica, flexibilizando o currículo dos acadêmicos e incentivando os 
docentes na participação dos mesmos. 
 
 

CAPÍTULO V - DOS PARTICIPANTES 
 
Art. 7º Participam das atividades de extensão do Curso de Fisioterapia, a Direção do 
Curso, a Coordenação de Extensão, o proponente da ação, docentes e/ou pessoal 
técnico-administrativo, discentes da UniEVANGÉLICA, bem como pessoas e/ou 
Instituições parceiras sem vínculo com esta (voluntários ou docentes remunerados 
com aprovação prévia da Instituição). 
 
Art. 8º Cabe a Direção do Curso de Fisioterapia: 
I - Designar e supervisionar o Coordenador de Extensão; 
II - Analisar e assinar propostas e relatórios encaminhados pelo Coordenador de 
Extensão; 
III - Avaliar e encaminhar anualmente relatório de consolidação das atividades de 
extensão do Curso de Fisioterapia à Coordenação de Extensão e Ações Comunitárias. 
 

SEÇÃO I - DA COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO DO CURSO 
 
Art. 9º O Coordenador de Extensão responderá por todas as atividades de extensão 
desenvolvidas pelo curso, estimulando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
Art. 10 Compete ao Coordenador de Extensão do Curso de Fisioterapia: 
I. Receber, analisar e adequar às propostas de atividades de extensão desenvolvidas 
pelo curso, segundo as normas estabelecidas pela CEAC. 
II. Encaminhar as propostas para cadastramento na CEAC; 
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III. Supervisionar a execução das atividades de extensão após a obtenção de parecer 
favorável da CEAC; 
IV. Receber e analisar relatório das atividades realizadas, encaminhando-o a CEAC; 
V. Emitir relatórios das atividades de extensão desenvolvidas anualmente à Direção do 
Curso de Fisioterapia; 
VI. Coordenar a monitoria em extensão, conforme o previsto no regulamento de 
monitoria; 
VII. Organizar a escala de trabalho dos docentes do curso na supervisão de ações de 
extensão; 
VIII. Zelar para que as atividades de extensão do curso contribuam para a formação 
do egresso com perfil almejado pelo PPC.  
 
 
 

SEÇÃO II - DO PROPONENTE 
 
Art. 11 O proponente da atividade de extensão poderá ser um docente ou colaborador 
técnico-administrativo de nível superior, com vínculo empregatício com o Centro 
Universitário de Anápolis. 
 
§1º Egressos, discentes e pessoas da comunidade sem vínculo com o Curso de 
Fisioterapia, voluntários, somente poderão figurar como participantes ou parceiros 
voluntários, existindo a necessidade de um responsável interno. 
 
§2º Com a intenção de oportunizar o treinamento da liderança, o responsável pela 
proposta poderá indicar um discente participante para auxiliá-lo nesta função sob a 
supervisão do mesmo. 
 
Art.12 Cabe ao proponente: 
 
I - Elaborar proposta de atividade de extensão em formulário próprio, disponível no site 
da UniEVANGÉLICA; 
II - Encaminhar por email a proposta a Coordenação de Extensão do Curso de 
Fisioterapia dentro do prazo pré-estabelecido pela Coordenação Geral de Extensão e 
Ação Comunitária- PROPPE, a cada semestre. 
III- Reservar com antecedência de no mínimo 30 dias, o local que será realizado o 
evento, diretamente com o Departamento de Comunicação da UniEVANGÉLICA, via 
e-mail; 
IV- Enviar, caso haja, com no mínimo 30 dias de antecedência, a arte do evento para 
criação e/ou aprovação do Departamento de Comunicação da UniEVANGÉLICA, via 
e-mail;  
V - Após a aprovação, supervisionar a execução da atividade proposta; 
VI- Encaminhar por e-mail, relatório da atividade realizada a Coordenação de 
Extensão do Curso de Fisioterapia, em formulário próprio, disponível no site da 
UniEVANGÉLICA, no máximo 03 dias após o evento. 
 
§1º Caso a atividade for proposta após o prazo pré-estabelecido pela CEAC, o 
proponente deverá encaminhar uma justificativa ao Coordenador de Extensão e 
Diretor do Curso de Fisioterapia, para análise e viabilidade da realização da atividade. 
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§2º No caso da não realização da atividade de extensão, o proponente deverá 
notificar, de imediato, ao Coordenador de Extensão do Curso. 
 
§3º Caso o proponente tenha pendência de relatórios de outras atividades de 
extensão, uma nova proposta não será analisada. 
 
 

 
SEÇÃO III - DOS DOCENTES PARTICIPANTES 

 
Art. 13 - Os encargos atribuídos aos docentes em atividades de Extensão serão 
computados na carga horária de trabalho dos mesmos ou participarão em caráter 
voluntário. 
 
Art. 14 - Os docentes poderão ser escalados ou indicados pela Direção ou 
Coordenação de Extensão do Curso de Fisioterapia para atividades de Extensão 
solicitadas pela Instituição. 
 
 

SEÇÃO IV - DO PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTE 
 
Art. 15 - Os encargos atribuídos aos técnico-administrativos do curso em atividades de 
extensão serão definidos pela Direção do Curso junto ao Departamento de Recursos 
Humanos do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. Preferencialmente 
estes encargos serão computados na carga horária de trabalho dos mesmos e/ou 
participarão voluntariamente nas atividades. 
 
§1º É vedada a participação de técnico-administrativo quando este vier a comprometer 
a sua atividade principal e/ou caracterizar-se como desvio de função. 
 

SEÇÃO V - DOS DISCENTES 
 
Art. 16 - As atividades de Extensão do curso deverão, sempre que possível, envolver 
discentes. 
 
Art. 17 - A forma de seleção ou indicação de discentes para atividades de extensão no 
curso ficará a critério do responsável pela proposta. 
 
Art. 18 - A extensão do Curso de Fisioterapia poderá contar com monitores, 
escolhidos através de processo seletivo semestral, os quais estarão envolvidos no 
desenvolvimento e execução de projetos e também em pesquisas, sendo 
supervisionados pelo Coordenador de extensão. 
 
 

CAPÍTULO VI - DA TRAMITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
Art. 19 As atividades de extensão deverão ser apresentadas em formulários próprios 
disponíveis no site da Instituição. 
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§1º As atividades de extensão, quando curriculares, deverão também constar do Plano 
de Ensino da disciplina na qual são inseridas. 
 
§2º Atividades de extensão curriculares e atividades extracurriculares vinculadas às 
disciplinas poderão ser avaliadas para composição de notas de disciplina. 
 
Art. 20 As atividades de extensão poderão originar-se de solicitação da comunidade, 
ou de quaisquer órgãos do Centro Universitário de Anápolis. 
 
Art. 21 As propostas deverão ser enviadas preferencialmente por meio eletrônico ao 
Coordenador de Extensão do Curso de Fisioterapia, que após apreciação, apresentará 
a Direção do Curso e encaminhará à CEAC para análise e obtenção de um parecer. 
 
Parágrafo Único: Independente do tipo de atividade de extensão, para ser executada, 
a proposta deverá ter sido aprovada pela CEAC. 
 
Art. 22 Os projetos de Extensão poderão ser encaminhados e/ou indicados dentro do 
prazo pré-estabelecido pela Coordenação Geral de Extensão e Ação Comunitária e 
terão duração mínima determinada pelo proponente só podendo ter caráter 
permanente após aprovado pela CEAC.  
 
§1º No caso de a proposta ter sido aprovada, a Coordenação de Extensão do Curso 
informará ao proponente o parecer favorável e se necessário encaminhará aos demais 
departamentos da Instituição envolvidos para a ciência e/ou tomada de providências. 
 
§2º Quando a proposta tiver o parecer desfavorável em solicitações que requerem 
auxílio financeiro ficará a critério do proponente a execução ou não da atividade. 
 
§3º Qualquer alteração na proposta aprovada deverá ser justificada no relatório ao 
final da atividade. 
 
Art. 23 O certificado ao participante e ao responsável pela proposta será solicitado à 
CEAC pela Coordenação de Extensão do Curso de Fisioterapia, mediante 
apresentação de relatório da atividade de extensão desenvolvida, constando todos os 
dados necessários (nome completo, número de matrícula dos discentes, nº do CPF 
dos docentes e outros participantes) 
 
Parágrafo Único: A segunda via dos certificados deverá ser requerida para a 
Coordenação de Extensão do curso. 
 
 

CAPÍTULO VII - DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS 
 
Art. 24 As atividades de extensão serão desenvolvidas no Centro Universitário de 
Anápolis, ou fora dele, com recursos humanos e materiais e financeiros próprios ou 
não. 
 
§1º As atividades de extensão poderão ser custeadas por: 
I. Convênios e parcerias; 
II. Fundações; 
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III. Recursos do proponente; 
IV. Centro Universitário de Anápolis. 
 
§2º Os recursos financeiros solicitados serão avaliados pela Coordenadoria de 
Extensão da Instituição, com parecer substanciado, que podem fixar taxas visando 
cobrir, parcial ou integralmente, os custos da respectiva atividade de extensão. 
 
Art. 25 As propostas que envolvam custos internos e externos, com uso de cotas 
monetárias definidas pela Mantenedora/AEE serão analisadas pela Coordenação de 
Extensão e Direção do Curso de Fisioterapia, visto que o valor das cotas é pré-fixado 
por semestre e findado o valor, somente serão disponibilizadas no semestre seguinte.  
 
Art. 26 Não haverá mais eventos gratuitos na UniEVANGÉLICA. Instituiu-se a 
Inscrição Solidária, que será a doação de materiais de higiene e limpeza. Portanto, os 
eventos extracurriculares que não tiverem receita, deverão contribuir com Inscrições 
Solidárias. Os eventos curriculares não podem cobrar Inscrições Solidárias. 
 
Art. 27 Todo material permanente e os equipamentos adquiridos com recursos 
financeiros captados através de atividades de extensão serão incorporados ao 
patrimônio da Instituição, aos cuidados do Curso de Fisioterapia, após a sua 
aquisição. 
 
Art. 28 Quando alguma atividade de extensão conduzir a resultados que possibilitem o 
registro de direitos autorais, de patentes ou de licenças, ficará assegurada ao Centro 
Universitário de Anápolis, a participação nos direitos decorrentes obedecendo ao 
disposto na legislação aplicável à matéria. 
 
Art. 29 Toda produção científica (apresentações orais, painéis, mesas demonstrativas 
em eventos científicos ou publicações) proveniente de atividade de extensão deverá 
ter a menção de sua origem, como atividade de extensão do Centro Universitário de 
Anápolis – UniEVANGÉLICA. 
 
 
 

CAPITULO VIII - DAS LIGAS ACADÊMICAS 
 
Art. 30  As ligas acadêmicas são entidades estudantis e sem fins lucrativos que têm 
como objetivo primordial ampliar os conhecimentos em áreas específicas do saber, 
com a finalidade de sanar necessidades sociais. Configuram, portanto, espaços de 
atuação do acadêmico junto à comunidade, como agente de transformação social, 
atendendo aos princípios de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
 
Art. 31 As ligas acadêmicas fundadas no Curso de Fisioterapia serão registradas na 
Coordenação Geral de Extensão e Ação Comunitária e no Curso de Fisioterapia e 
serão regidas pelo Regulamento Geral de Ligas Acadêmicas da UniEVANGÉLICA. 
 
Art. 32 É de responsabilidade do Docente Coordenador e Diretoria da Liga Acadêmica 
a submissão da documentação de cadastro e recadastro anual e envio de propostas 
de atividades de extensão, cabendo ao Coordenador de Extensão do Curso de 
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Fisioterapia, somente a conferência da documentação e preenchimento adequado dos 
formulários. 
 
 

CAPITULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
Art. 33 Os casos omissos serão resolvidos, pela Direção do Curso de Fisioterapia e 
pela Coordenaria Extensão e Ação Comunitária da Instituição. 
 
Art. 34 Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
            Reformulado e aprovado em reunião de NDE do Curso de Fisioterapia, em 22 
de maio de 2017. 
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ANEXO II - REGULAMENTO DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 
 
 

Fixa normas para a Avaliação do 
Desempenho Escolar no Curso de 
Fisioterapia da UniEVANGÉLICA. 

 
 

SEÇÃO I – DOS CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO 
 
Art. 1º A avaliação do desempenho escolar no Curso de Fisioterapia está subordinada 
ao disposto no Capítulo V do Regimento Geral do Centro Universitário de Anápolis, 
UniEVANGÉLICA, sendo feita por disciplina e incidindo sobre a frequência e o 
aproveitamento. 
 
Art. 2º A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida somente aos 
alunos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas, ressalvadas as hipóteses 
legais. 
 
§ 1º Independentemente do aproveitamento, será considerado reprovado na disciplina 
o aluno que não obtiver frequência equivalente a, no mínimo, setenta e cinco por cento 
das aulas e demais atividades programadas. 
 
§ 2º A verificação da frequência será registrada manualmente em diário e lançada no 
sistema acadêmico mensalmente, para acompanhamento do aluno, sendo estes 
procedimentos responsabilidade do professor da disciplina. 
 
§ 3º A ausência coletiva às aulas, por parte de uma turma ou grupo de alunos, 
implicará atribuição de falta e não impede que o professor considere ministrado o 
conteúdo programático planejado para o período em que a ausência se verificar, 
comunicando a ocorrência, por escrito, ao diretor de curso. 
 
§ 4º Os alunos que têm direito a tratamento excepcional e as gestantes terão 
tratamento segundo o disposto no Regimento Geral da UniEVANGÉLICA. 
 
Art. 3º O aproveitamento escolar será avaliado pelo acompanhamento contínuo do 
aluno e mediante os resultados por ele obtidos nas atividades programadas e 
avaliadas em cada disciplina. 
 
§ 1º Compete exclusivamente ao professor da disciplina elaborar e aplicar os 
exercícios escolares, trabalhos, provas e outros meios de verificação de 
aprendizagem, bem como avaliar-lhes os resultados, ressalvados os casos de 
impedimentos justificados. 
 
§ 2º Nos diversos meios de avaliação do aproveitamento escolar, serão conferidas 
notas da escala de zero a cem. 
 
§ 3º Os documentos comprobatórios da avaliação do aproveitamento escolar serão 
mantidos em arquivo ativo pela Secretaria-Geral, até o encerramento do período letivo. 
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Art. 4º O aproveitamento acadêmico, durante o período letivo, será expresso pela 
média de aproveitamento, que é a média aritmética de três médias semestrais 
atribuídas ao aluno, denominadas Verificações de Aprendizagem. 
 
§ 1º Na atribuição das notas das Verificações de Aprendizagem, o professor poderá 
levar em conta, além de trabalhos e provas aplicados, o desempenho discente em 
atividades práticas em clínica e/ou laboratório, e aspectos comportamentais, como a 
participação e a aplicação aos estudos, demonstrados pelo aluno, devendo os critérios 
de avaliação estar estabelecidos no plano de curso, em concordância com o Projeto 
Pedagógico do Curso, e discutido com os alunos no início do semestre letivo. 
 
§2º Na segunda avaliação de aprendizagem, é atribuído 30 pontos para uma avaliação 
integrada, denominada Verificação de Aprendizagem Integrada (VAI). Os demais 
pontos são definidos pelo docente, em forma de trabalho escrito, seminários, ou outros 
meios de avaliação, que não seja necessariamente no modelo de prova escrita. 
 
§3º Para a disciplina Estágio Supervisionado, o procedimento descrito no caput deste 
artigo não se aplica, sendo que as formas de avaliação e atribuição de notas e 
condições para aprovação por aproveitamento estão expressas no Regulamento do 
Estágio Supervisionado do Curso de Fisioterapia. 
 
Art. 5º O aluno que obtiver, em qualquer disciplina, ao final do período letivo 
respectivo, o mínimo de setenta e cinco por cento de frequência e média de 
aproveitamento igual ou superior a sessenta, será considerado aprovado. 
 
Art. 6º. Será permitida a revisão de provas e exames ao aluno que, em requerimento 
fundamentado, o solicitar, no prazo de setenta e duas horas após a publicação do 
resultado. 
 
Parágrafo único: Os pedidos de revisão de provas ou exames serão procedidos 
conforme o disposto no Regimento Geral da UniEVANGÉLICA. 
 
 
 
            Reformulado e aprovado em reunião de NDE do Curso de Fisioterapia, em 22 
de maio de 2017. 
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ANEXO III - REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 
FISIOTERAPIA 
 
 

Fixa normas para o funcionamento do 
estágio supervisionado do Curso de 
Fisioterapia da UniEVANGÉLICA, visando 
ao estabelecimento de um padrão único de 
funcionamento e linhas de ação para 
coordenadores, professores - supervisores 
e alunos, durante o cumprimento do 
Estágio. 

 
 

CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO E PRÉ-REQUISITOS PARA INGRESSO 
 
 Art. 1o Considera-se Estágio Supervisionado curricular em Fisioterapia, para efeitos 
do decreto federal Nº. 87.497 de 18/08/82, as atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações 
reais da vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou 
junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e 
coordenação da instituição de ensino Superior. 
 
Parágrafo Único O Estágio Supervisionado em Fisioterapia é obrigatório para a 
conclusão do curso de Fisioterapia do Centro Universitário UniEVANGÉLICA, sendo 
indispensáveis a conclusão e aprovação neste para o recebimento do diploma de 
Bacharel em Fisioterapia. 
 
Art. 2º O aluno está habilitado a realizar o Estágio Supervisionado em Fisioterapia 
desde que regularmente matriculado e frequentando as disciplinas, no Curso de 
Fisioterapia da UnIEVANGÉLICA, e tendo cumprido com aprovação os pré-requisitos 
acadêmicos indicados no Projeto Pedagógico do Curso. 
 
Art. 3º Durante o Estágio Supervisionado em Fisioterapia o acadêmico deve, 
obrigatoriamente, realizar tarefas compatíveis com sua formação acadêmica, tendo 
como base as Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação – MEC, a legislação 
pertinente, código de ética profissional e o projeto pedagógico do Curso. 
 
Art. 4º As atividades de Estágio Supervisionado em Fisioterapia válidas para a 
conclusão do Curso acontecerão na Clínica Escola UniFISIO (CEU) e/ou instituições 
conveniadas com a UniEVANGELICA, e serão definidas semestralmente pela Direção 
do Curso e Coordenação de Clínica e Estágio. 
 
Parágrafo Único Os locais de Estágio Supervisionado em Fisioterapia poderão ser 
modificados de acordo com as necessidades Institucionais, acadêmicas e da 
população. 
 
Art. 5º A carga horária do Estágio Supervisionado em Fisioterapia, segue o 
determinado no Projeto Pedagógico do Curso referente ao ano de ingresso do 
acadêmico, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de 
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Fisioterapia (CNE/CES, Resolução nº 4 de 19 de fevereiro de 2002), distribuídas em 
micro-áreas de estágio distintas e obrigatórias. 
 
 

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS 
 
Art. 6º São objetivos do Estágio Supervisionado em Fisioterapia: 
 
I. Promover a interação entre o Centro Universitário e a comunidade, por meio de 
serviços de Ensino, Pesquisa e Extensão, desenvolvidos nas diferentes áreas do 
Estágio Supervisionado em Fisioterapia; 
 
II.  Estimular no aluno uma atitude profissional e ética na sua atuação no mercado de 
trabalho; 
 
III. Proporcionar ao aluno condições de experiências práticas complementando o seu 
aprendizado teórico, visando ao aperfeiçoamento de seu processo de formação 
profissional; por meio da vivência prática de intervenção nos diferentes níveis de 
atenção à saúde (primário, secundário e terciário) e diferentes níveis de complexidade 
(Unidades Básicas de Saúde, Clínica Escola e outras parceiras, Hospitais, Centros de 
Convivência e outros) de interesse do curso e que estejam previstos no Projeto 
Pedagógico do curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Anápolis-
UniEVANGÉLICA.  
 
IV. Capacitar o aluno nas diferentes áreas a realizar e interpretar a avaliação 
fisioterapêutica; estabelecer o diagnóstico cinético-funcional; estabelecer com 
coerência os objetivos e o programa de tratamento; usar corretamente técnicas e 
recursos fisioterapêuticos; reavaliar constantemente o paciente redimensionando seu 
programa de tratamento sempre que necessário e determinar alta fisioterapêutica; 
 
V. Desenvolver no aluno a capacidade pedagógica de transmitir informações e 
orientações aos pacientes, cuidadores e responsáveis despertando as capacidades de 
ser um educador em saúde; 
 
VI. Capacitar o aluno a relatar e transcrever, documentando com objetividade os 
dados relativos aos seus pacientes; 
 
VII. Capacitar o aluno a desenvolver adequada relação com o paciente em seu 
aspecto biopsicosocial; 
 
VIII. Capacitar o aluno a praticar o relacionamento interdisciplinar e multiprofissional 
com os demais membros da equipe de saúde; 
 
IX. Possibilitar ao aluno o desenvolvimento de sua capacidade científica e criativa na 
área de formação por meio de conferências ou outra modalidade pedagógica, a ser 
definida pelo Colegiado de Professores do Estágio. 
 

CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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Art. 7º Fazem parte da organização do Estágio Supervisionado em Fisioterapia: a 
Direção do Curso de Fisioterapia, a Coordenação de Estágio e Clínica Escola, os 
professores supervisores nas suas respectivas áreas, e os funcionários técnico-
administrativos.  
 
Art. 8º O estágio supervisionado deverá seguir as seguintes normas gerais: 
 
I. Os estagiários cumprirão no máximo 40 horas/aula semanais, de segunda-feira a 
sexta-feira, segundo cada área de estágio. 
 
II.  A sequência das áreas de Estágio Supervisionado em Fisioterapia será definida por 
sorteio, de acordo com a organização estabelecida pela Coordenação de Estágio e 
Clínica Escola, não sendo permitida alteração na formação dos grupos de alunos e na 
sequência de áreas previamente sorteadas. 
 
III. Só será permitida a entrada nos locais de Estágio aos alunos regularmente 
matriculados no Curso de Fisioterapia, devidamente paramentados segundo as 
exigências da área, acompanhados por professores/supervisores e/ou pessoal 
administrativo;  
 
IV. O acadêmico estagiário deverá permanecer no local de Estágio durante o seu 
período curricular. 
 
V. Só será permitido o desenvolvimento de atividades extracurriculares e de pesquisa 
nas dependências da Clínica Escola de Fisioterapia, mediante a solicitação do 
professor responsável  à Coordenação de Estágio e Clínica Escola, respeitando as 
normas e horários de funcionamento; bem como a disponibilidade do professor-
supervisor responsável pelo setor ou pessoal técnico administrativo. 
 
VI. As despesas com transporte até os locais do Estágio será responsabilidade dos 
estagiários. 
 
VII. No caso de acidentes de trabalho envolvendo professor/supervisor, estagiário e/ou 
paciente ficam obrigados os mesmos a comunicar o fato imediatamente ao supervisor 
e /ou Coordenador (a) do Estágio e Clínica Escola, que registrará no livro de 
ocorrência da Clínica Escola UniFISIO (CEU). Caso necessário, será solicitada a 
presença do SAMU e o mesmo também será relatado no livro da Vigilância Sanitária. 
 
VIII. Exige-se para o início do Estágio Supervisionado em Fisioterapia, que o 
acadêmico apresente o cartão de vacinação atualizado (Hepatite B, BCG, tríplice viral, 
febre amarela, tétano); PORTARIA nº. 06 2008 de 08/10/2008 e Termo de 
Compromisso devidamente preenchido e assinado.  
 
Art. 9º A realização do Estágio Supervisionado em Fisioterapia, por parte do 
estudante, não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza. 
 
Parágrafo Único - São consideradas atividades de estágio a prática supervisionada, o 
atendimento ao paciente, reuniões clínicas para discussão de casos e seminários, 
redação e discussão de relatórios de atendimento, conferências, protocolos de 
atendimentos, preenchimentos de prontuários e fichas de avaliação, ou quaisquer 
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outras atividades pedagógicas desenvolvidas nas disciplinas de Estágio 
Supervisionado em Fisioterapia. 
 

CAPÍTULO IV - DIREITOS, DEVERES E PENALIDADES. 
 
Art. 10 São deveres do estagiário: 
 
I. Respeitar o Código de Ética do Fisioterapeuta; 
 
II. Tratar com respeito e educação qualquer ator da comunidade educativa; 
 
III. Seguir as orientações dos professores/supervisores relativas ao seu processo de 
ensino-aprendizagem; 
 
IV. Respeitar as instruções do pessoal docente e pessoal técnico-administrativo; 
 
V. Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários e atividades que 
lhe forem atribuídas; 
 
VI. Permanecer no local de estágio durante todo o período relativo à sua carga horária, 
não sendo permitido atraso ou abandono do local do estágio antes do cumprimento do 
horário pré-estabelecido; 
 
VII. Respeitar o sigilo profissional em sua plenitude resguardando as informações 
relacionadas aos pacientes, prontuários e instituições parceiras; 
 
VIII. Responsabilizar-se pela elaboração dos registros de avaliação fisioterapêutica, 
condutas de tratamento, evolução, encaminhamentos, declarações, orientações e 
relatório fisioterapêutico de seus pacientes; 
 
IX. Manter os prontuários organizados e atualizados diariamente; 
 
X. Não fazer uso de telefone celular e outros equipamentos eletroeletrônicos durante o 
horário de estágio, exceto quando autorizado pelo Professor/Supervisor; 
 
XI. Não fumar, beber ou comer nos locais destinados ao atendimento de pacientes; 
 
XII. Em caso de problemas de relacionamento com a equipe, com o paciente, seu 
acompanhante ou corpo administrativo, recorrer primeiramente ao professor 
supervisor de estágio, se necessário, à Coordenação do Estágio e Clínica-Escola e, 
em última instância, à Direção do Curso; 
 
XIII. Zelar pela preservação, conservação e asseio dos locais de estágio, notadamente 
no que diz respeito a instalações, material didático, equipamentos fisioterapêuticos e 
mobiliário, fazendo uso adequado dos mesmos e responsabilizando-se por eles; 
 
XIV. Em caso de danos à estrutura física e/ou equipamentos do local de estágio, 
comunicar e justificar à Coordenação de Estágio e Clínica Escola o fato ocorrido; 
 
XV. Respeitar as particularidades, normas e regulamentos de cada local de estágio; 
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XVI. Não retirar documentos do paciente bem como o seu prontuário do local de 
estágio;  
 
XVII. Não reter os exames complementares do paciente; 
 
XVIII. Comparecer e participar de aulas inaugurais, conferências ou quaisquer outras 
atividades pertinentes ao Estágio Supervisionado; 
 
XIX. Apresentar-se adequadamente trajado ao ambiente de trabalho, respeitando as 
condições específicas de cada local de estágio e ou as normas de biossegurança; 
 
XX. Participar de todas as atividades e entrar em todos os ambientes pertinentes a 
área de estágio salvo em situações em que a entrada é proibida ou inviável, segundo 
julgamento do professor supervisor de estágio; 
 
XXI. Controlar a freqüência dos atendimentos dos pacientes, decidindo sobre a 
necessidade de continuação dos mesmos ou alta por abandono, com auxílio do 
professor-supervisor; 
 
XXII. Não dispensar o paciente sem a autorização prévia do professor supervisor.  
 
XXIII. Apresentar conhecimento teórico e habilidade prática para proporcionar um 
atendimento de qualidade.  
 
Art. 11 São direitos do estagiário: 
 
I. Receber supervisão direta do professor supervisor, durante suas atividades 
acadêmicas; 
 
II. Em caso de receber sanções ou penalidades, recorrer a Instâncias Superiores de 
acordo com o Estatuto e Regimento Geral do Centro Universitário de Anápolis - 
UniEVANGÉLICA.  
 
III. Receber pessoalmente do professor supervisor 2 (duas) ou mais devolutivas de 
desempenho na área de estágio e o detalhamento de sua nota de estágio. 
 
IV. Ter publicadas pela secretaria setorial no sistema Lyceum as notas do Estágio 
Supervisionado em Fisioterapia, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o término do 
mesmo. 
 
Art. 12 No caso de desrespeito das normas de Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia ou de quaisquer outras situações omissas neste manual, a decisão quanto 
às penalidades atribuíveis aos estagiários, ficarão a cargo do Colegiado de 
Professores do estágio, constituindo-se daquelas previstas no Regimento Geral da 
UniEVANGÉLICA. 
 
Art. 13 São deveres do professor supervisor de Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia I e II: 
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I. Cumprir e fazer cumprir o Regulamento de Estágio Supervisionado em Fisioterapia 
do Curso de Fisioterapia; 
 
II. Planejar programas das Práticas Terapêuticas Supervisionadas sob sua 
responsabilidade, de acordo com as possibilidades de cada área e local de estágio; 
 
III. Supervisionar os alunos, incentivando-os na sua formação profissional, através de 
atividades assistenciais, didáticas, científicas e de Extensão Universitária contribuindo 
para a formação integral do acadêmico; 
 
IV. Promover a integração trans e multiprofissional, e a prática inter, multi e 
transdisciplinar; 
 
V. Controlar a frequência dos alunos por meio de registro em diários e/ou outro 
instrumento determinado pela Coordenação de Estagio e Clínica Escola; 
 
VI. Utilizar os critérios de avaliação pré-estabelecidos no plano de ensino da disciplina 
Estágio Supervisionado; 
 
VII. Exercer ação disciplinar, caso necessário, na sua área de supervisão de estágio, 
sendo autoridade máxima no local; 
 
VIII. Distribuir a agenda de pacientes por alunos, que serão atendidos conforme 
critérios citados no presente regulamento, bem como controlar a freqüência e horários 
dos mesmos, com o auxilio do pessoal técnico-administrativo da Clínica e/ou 
Instituições parceiras; 
 
IX. Zelar pela limpeza, manutenção, organização das instalações físicas e 
equipamentos, além de controlar a retirada, o uso e a devolução de materiais de 
consumo do almoxarifado, sendo o único autorizado a fazê-lo quando para uso fora 
das dependências físicas da CEU; 
 
X. Contribuir com a Coordenação de Clínica e Estágio na criação e execução de 
projetos ou estratégias para manter o número suficiente de pacientes em sua área de 
estágio; 
 
XI. Manter-se durante todo o período no campo de Estágio pelo qual é responsável, 
salvo ausências justificadas e acordadas antecipadamente de forma escrita à 
Coordenação de Estágio e Clínica Escola e /ou Direção, sob a pena de ponto cortado 
referente àquela hora-aula e/ou advertência; 
 
XII. Comunicar por escrito à Coordenação de Estágio e Clínica Escola e/ou a Direção 
do curso de Fisioterapia sua ausência para participação em atividades com finalidade 
científica, com no mínimo 30 dias de antecedência, devidamente justificada com 
descrição do cronograma de atividades a ser desenvolvidas pelos alunos durante sua 
ausência; 
 
XIII. Dar ao aluno, no mínimo duas devolutivas no período de rodízio, referentes ao 
seu desempenho, reforçando pontos positivos e negativos; 
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XIV. Enviar fichas de avaliação prática e notas teóricas ao final de cada rodízio para o 
Coordenador de Clínica e Estágio; 
 
XV. Registrar em livro de ocorrências e comunicar via e-mail ao Coordenador de 
Clínica e Estágio, intercorrências durante o desenvolvimento do Estágio 
Supervisionado, no prazo máximo de 48 horas úteis. 
 
Art. 14 São deveres do Coordenador (a) de Estágio e Clínica Escola: 
 
I. Deliberar sobre as questões administrativas que dizem respeito à realização do 
Estágio Supervisionado em Fisioterapia; 
 
II. Divulgar, junto aos alunos, antecipadamente à matrícula, a relação dos locais, 
períodos e horários para a realização do Estágio Supervisionado em Fisioterapia; 
 
III. Decidir, juntamente com o Colegiado de Professores do Estágio e a Direção do 
curso, sobre questões que envolvam a reprovação ou exclusão de acadêmicos, por 
motivos de ausência de habilidades e competências necessárias a área de estágio, 
indisciplina, infração ética, infrequência; 
 
IV. Orientar os supervisores e acadêmicos dos diversos locais de Estágio 
Supervisionado no que se refere ao andamento, rodízio e aspectos pedagógicos 
inerentes a cada área de atuação; 
 
V. Providenciar o contato inicial, e as negociações para credenciamento e o 
descredenciamento dos locais para a realização dos Estágios, juntamente com a 
Direção do Curso de Fisioterapia; 
 
VI. Responsabilizar-se pelo envio de relatório no final de cada semestre aos locais de 
Estágio Supervisionado em Fisioterapia com parecer do supervisor responsável; 
 
VII. Convocar os supervisores de Estágio Supervisionado em Fisioterapia para os 
Seminários, Conferências, ou outras atividades acadêmicas referentes ao Estágio, ou 
quando se fizer necessário; 
 
VIII. Acompanhar as equipes de supervisores e acadêmicos dos diversos locais de 
Estágio Supervisionado para analisar problemas administrativos e técnico-
pedagógicos; 
 
XIX. Responder prontamente pelo bom funcionamento da Clínica Escola no que se 
refere à limpeza, manutenção e atualização dos equipamentos, instalações, controle, 
reposição e requisição de materiais de consumo; 
 
X. Determinar as características de funcionamento da Clínica Escola e Estágios; 
 
XI. Auxiliar o professor-supervisor a implementação de estratégias de divulgação das 
áreas e de aumento de demanda de pacientes quando necessário; 
 
XII. Propiciar condições para o funcionamento de projetos de extensão, pesquisa, 
visitas e outros na Clínica Escola UniFISIO - CEU; 
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XIII. Comunicar à Direção do Curso ocorrências, decisões e outras questões 
pertinentes referentes ao Estágio Supervisionado; 
 
XIV. Atender às determinações da Direção do Curso referentes à condução do Estágio 
Supervisionado. 
 

CAPÍTULO V - DA FREQUÊNCIA DO ACADÊMICO 
 
Art. 15 A frequência será controlada diariamente, sendo obrigatória para aprovação 
presença a, no mínimo, 75% da carga horária total destinada ao Estágio 
Supervisionado em Fisioterapia, obedecendo à legislação especifica e ao Regimento 
Geral da UniEVANGÉLICA. 
 
Art. 16 Será considerado como tempo de tolerância de atraso o período ≤ 15 minutos, 
acima de 15 minutos será considerado falta. Além disso, será admitido que o atraso 
ocorra no máximo em 2 (dois) dias consecutivos ou em 3 (três) dias intercalados, 
contrariamente o acadêmico sofrerá sanções na sua nota de avaliação.  
 
Paragrafo Único. Em caso de atraso, o aluno deverá apresentar uma justificativa ao 
supervisor da área de estágio. 
 
Art. 16 A participação em Congressos, jornadas, encontros acadêmicos e outras 
atividades complementares, estará condicionada à aprovação prévia do coordenador 
de clinica e professor supervisor de estágio, com antecedência de 30 dias, sendo 
permitido, no máximo, uma participação por semestre como ouvinte e duas para 
apresentação de trabalhos científicos, e uma vez aprovada será considerada carga 
horária de Estágio sem prejuízo de pontos na avaliação de desempenho; na  área de 
Estagio. 
 

Parágrafo Único. A solicitação para participação em congresso deve ser feita por 
escrito respeitando o prazo supracitado contendo duração do congresso e justificativa 
da importância do mesmo, juntamente com documentos que comprovem a 
programação científica do evento. 
 
 

CAPÍTULO VI - DA AVALIAÇÃO 
 
Art. 17 A avaliação do Estágio Supervisionado compreenderá as dimensões teórica e 
prática 
 
Art. 18 A avaliação prática será realizada em cada área de estágio obrigatória e 
compreenderá os seguintes aspectos:  
 
Avaliação do comportamento profissional que compreende: assiduidade e 
pontualidade, responsabilidade e interesse; ética e relacionamento interpessoal 
(aluno/professor, aluno/paciente, aluno/aluno); zelo pela estrutura física do local de 
Estágio; apresentação pessoal e do instrumental. 
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Avaliação da atividade prática que compreende: realização de ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 
preenchimento correto do prontuário; cumprimento do plano de tratamento elaborado e 
aprovado; produtividade e qualidade; habilidade técnica e de comunicação;  
 
Avaliação da relação teórico/prática que compreende: conhecimento teórico-prático 
necessário para atendimento; estudo antecipado; planejamento dos procedimentos; 
conhecimento prévio com discussão de procedimentos com o professor/supervisor; 
participação em seminários, discussões teóricas e práticas e problematizações; 
pensamento crítico e análise de problemas. 
 
§1º as avaliações práticas serão independentes para cada área de estágio, para as 
quais o aluno receberá uma nota de 0 a 100. 
 
§ 2º Na avaliação prática, não caberá revisão de nota por parte do aluno, 
 
Art. 19 A avaliação teórica compreenderá: 
 
I. Avaliação teórica escrita, elaborada pelo professor supervisor de cada área do 
Estágio Supervisionado, valendo 70 pontos. 
 
II. Conferência para discussão de casos clínicos atendidos ao final de cada área de 
estágio, valendo 30 pontos. 
 
Art. 20 A composição da média final da área de estágio será através do seguinte 
cálculo: Média Final= Nota Prática (Peso 4) + Nota Teórica (Peso 2) / 6 
 
§1o Será aprovado o aluno que obtiver o rendimento igual ou superior a setenta (60), 
na média ponderada de acordo com a fórmula acima, entre as notas da avaliação 
teórica e da avaliação prática da área de estágio. 
 
§2o O aluno que não obtiver nota 60 na média final da área de estágio cursada, deverá 
cursa-la novamente no semestre seguinte de Estágio Supervisionado. 
 
§3º o aluno que obtiver nota inferior a 60 em 50% ou mais áreas de estágio estará 
automaticamente reprovado na disciplina, devendo cursá-la integralmente no semestre 
seguinte. 
 
§4º O Aluno que faltar a prova teórica terá direito a prova substitutiva de acordo com o 
regulamento vigente no curso. 
 
Art. 20 A última instância avaliativa dos alunos matriculados no estágio supervisionado 
será o Colegiado de Professores do estágio, quando os casos serão discutidos 
individualmente. 
 
            
 

 Reformulado e aprovado em reunião de NDE do Curso de Fisioterapia, em 18 
de abril de 2017. 
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ANEXO IV - REGULAMENTO DO PROGRAMA DE MONITORIA 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I – DA DEFINIÇÃO E DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE 
MONITORIA 

 
Art.1º O Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA 
adota um Programa de Monitoria como atividade acadêmica de natureza 
complementar, fundamentada na iniciação à docência e facultada aos estudantes 
regularmente matriculados, cumpridas as condições previstas neste regulamento. 
 
Art.2º As atividades de monitoria possibilitam ao discente a ampliação da experiência 
acadêmica na construção de um currículo personalizado, preparando-o para o futuro 
exercício profissional. 
 
Art.3º São objetivos da Monitoria: 
I - Estimular a formação de futuros docentes e profissionais não docentes, mediante 
cooperação entre aluno e o docente responsável pela disciplina, em atividades de 
ensino e extensão, articuladas com pesquisa. 
II - Despertar no aluno, que apresente rendimento escolar geral comprovadamente 
satisfatório, o interesse pelo exercício da carreira docente. 
III - Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, impulsionando o 
enriquecimento da vida acadêmica dos alunos; 
IV - Aprofundar conhecimentos teóricos e práticos dentro da disciplina a qual o Monitor 
estiver ligado. 
 
Parágrafo único: Como atividades de monitoria entendem-se todas as atividades 
desenvolvidas por acadêmicos que possam auxiliar os docentes nas atividades 
curriculares de ensino e extensão, articuladas com pesquisa, desenvolvidas nas 
disciplinas do curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Anápolis - 
UniEVANGELICA. 
 

CAPÍTULO II – DO NÚMERO DE VAGAS 
 
Art.4º O número de vagas para ingresso no Programa de Monitoria do Curso de 
Fisioterapia do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, será determinado 
a cada semestre letivo, através da Direção do Curso, mediante solicitação por escrito 
(ANEXO I) pelos professores à Secretaria Setorial do Curso. 
 

CAPÍTULO III – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
Art.5º O Processo de Seleção para ingresso no Programa de Monitoria Curso de 
Fisioterapia do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, será divulgado 
por Edital de Seleção promulgado pela Direção do Curso, no qual será estabelecido o 
seu período de inscrição, o número de vagas disponíveis para cada disciplina, a data 
de sua realização e demais informações sobre a seleção dos candidatos. 
 

Fixa normas para funcionamento das 
Atividades de Monitoria no Curso de 
Fisioterapia do Centro Universitário de 
Anápolis – UniEVANGÉLICA. 
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Parágrafo Único - O Período de Inscrição será de, no mínimo de 07 (sete) dias úteis 
após a promulgação do Edital de Seleção. 
 
Art.6º As inscrições para o Processo Seletivo de ingresso no Programa de Monitoria 
serão feitas na Secretaria Setorial do Curso de Fisioterapia, mediante requerimento 
específico, constante no ANEXO II deste regulamento. 
 
Art.7º As inscrições serão indeferidas, quando o candidato não atender qualquer um 
dos seguintes requisitos obrigatórios: 
I - Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Fisioterapia do Centro 
Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA; 
II - Estar aprovado na disciplina para qual deseja ingressar como monitor. 
 
Parágrafo Único – O aluno poderá cumprir até duas monitorias em disciplinas 
diferentes por semestre letivo. 
 
Art.8º O Processo Seletivo para o preenchimento das vagas do Programa de 
Monitoria será aplicado pelo docente da disciplina, a qual se destina as vagas. 
 
§ 1º Compete ao professor no processo seletivo: 
I- Avaliar o desempenho pregresso do aluno; 
II- Elaborar e aplicar avaliação conforme previamente estabelecidos pela(s) 
disciplina(s) no edital; 
III- Atribuir notas; 
IV- Lavrar a Ata de prova circunstanciada da seleção, que será encaminhada à 
Secretaria Setorial do Curso de Fisioterapia. 
 
Art.9º Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de notas 
finais, divulgada em listagem oficial pela Secretaria Setorial, para ocuparem as vagas 
de monitoria, homologada pela Direção do Curso de Fisioterapia. 
 
Parágrafo Único – No caso de empate entre candidatos aprovados, serão usados os 
seguintes critérios para o desempate, abaixo dispostos em ordem decrescente de 
prioridade: 
I - Candidato com maior Média na disciplina cursada, para a qual se destina a vaga de 
monitor; 
II - Candidato que esteja cursando o semestre mais adiantado. 
 
Art.10 Os candidatos que forem selecionados e não apresentarem compatibilidade 
satisfatória de horário, para exercer as atividades de monitoria, será imediatamente 
substituído pelos seus subsequentes na classificação da listagem oficial. 
 
Parágrafo Único – Em caso de não haver outros classificados, caberá ao professor a 
decisão de modificar o horário da monitoria ou realizar nova seleção. 
  
Art.11 Para assumir oficialmente a vaga do Programa de Monitoria, os candidatos 
selecionados deverão assinar Termo de Compromisso específico, constante no 
ANEXO III deste regulamento, juntamente com a Direção do Curso de Fisioterapia e o 
Professor da Disciplina. 
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Parágrafo Único – O Termo de Compromisso ficará arquivado na Secretaria Setorial 
do Curso e será válido como cadastro dos monitores. 
 
Art.12 O exercício de monitoria terá a duração de um semestre letivo, prorrogável por 
no máximo um ano letivo. 
 

CAPÍTULO IV – DO MONITOR E SUAS ATRIBUÇÕES 
 
Art. 13 As atribuições do Monitor compreendem a dedicação das horas semanais 
definidas em edital, podendo envolver: 
I - Realização supervisionada de tarefas didáticas, inclusive o auxílio na preparação de 
aulas teóricas e práticas, de acordo com o conteúdo programático da disciplina; 
II - Desenvolvimento de tarefas de pesquisa e extensão compatíveis com o seu grau 
de conhecimento e experiência na disciplina; 
III - Auxílio aos estudantes que estejam apresentando dificuldades no aprendizado da 
disciplina; 
IV - Participar dos encontros de pesquisa e extensão do Curso de Fisioterapia, bem 
como de outros eventos promovidos pela UniEVANGÉLICA tais como: seminários, 
cursos, debates, sessões de estudo e experiências de trabalhos acadêmicos diversos. 
 
Parágrafo Único: É proibido ao monitor substituir, em qualquer hipótese, o docente 
orientador em aulas teóricas ou práticas, bem como desempenhar atividades 
administrativas e avaliativas. 
 
Art. 14 São direitos do monitor: 
I- Receber orientação do professor ou dos professores; 
II- Pedir afastamento da função com antecedência mínima de 15 dias; 
III- Receber certificado pela monitoria após parecer favorável do professor da 
disciplina. 
 
§ 1º Só receberá certificado o monitor que comprovadamente obtiver 75% de 
frequência nas atividades de monitoria, bem como obtiver por parte do professor 
parecer favorável ao seu rendimento enquanto monitor. 
 
Art. 15 São deveres do monitor: 
I - cumprir o plano de atividades estabelecido pelo professor da disciplina; 
II- exercer atividades de, no mínimo, 2 (duas) horas, e no máximo 8 horas semanais, 
de acordo com a necessidades da disciplina; 
III- submeter-se às normas atinentes ao setor de atividades onde atuar e às normas 
específicas do exercício da monitoria; 
IV- Assinar a frequência semanal, especificando horário e dia que foi realizada a 
monitoria (ANEXO IV) 
V- apresentar no final do período que exerceu a monitoria um relatório (ANEXO V) de 
suas atividades com parecer do professor, que deverá ser enviado à Secretaria 
Setorial do Curso de Fisioterapia. 
 
Parágrafo Único – No caso de insatisfação por parte dos alunos monitorados, estes 
devem comunicar ao professor e/ou a coordenação de extensão suas queixas. 
 
Art. 16 A monitoria é voluntária e não caracterizará vínculo empregatício. 
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Art. 17 O monitor será desligado de suas funções: 
I- Caso apresente desempenho insatisfatório (a ser julgado pelo docente da disciplina 
juntamente ao coordenador de extensão), ou reprovação por frequência ou nota em 
qualquer das disciplinas que esteja cursando durante a vigência da monitoria; 
II - Por indisciplina; 
III - Por baixa assiduidade e pouco interesse pela atividade de monitor, a critério do 
professor orientador; 
IV- Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no plano de atividades e/ou 
regulamento do programa. 
V - Relacionamento inadequado com os professores, acadêmicos, e pessoal técnico 
administrativo. 
 

CAPÍTULO V – DO DOCENTE ORIENTADOR E SUAS ATRIBUIÇÕES 
 
Art. 18 O orientador deverá ser docente do Curso de Fisioterapia do Centro 
Universitário de Anápolis- UniEVANGÉLICA, em situação funcional regular, 
responsável pela disciplina que recebe os monitores no Programa de Monitoria. 
 
Art. 19 São atribuições do Docente Orientador: 
I - Determinar o início das atividades de monitoria; 
II - Elaborar, juntamente com o monitor, o plano de atividades semestral;  
III - Organizar, com o monitor, horário de trabalho que garanta prática conjunta de 
monitoria com a parte acadêmica, a ser entregue na Secretaria Setorial do curso no 
início de cada semestre; 
IV - Orientar e acompanhar as atividades do monitor discutindo com ele as questões 
teóricas e práticas, fornecendo-lhe subsídios a sua formação; 
V - Controlar a frequência do monitor às atividades de monitoria; 
VI - Encaminhar à coordenação de extensão, relatório semestral das atividades do (s) 
monitor (es), informando a frequência e avaliando o desempenho como satisfatório ou 
insatisfatório (ANEXO VI). 
 
Art. 20 A concessão do exercício da monitoria poderá ser cancelada pelo docente 
orientador, desde que haja a justificativa a qual deverá ser encaminhada por escrito a 
coordenação de extensão do Curso de Fisioterapia, através da Secretaria Setorial. 
 
Art. 21 É vedado ao professor orientador usar o monitor como substituto em atividades 
práticas ou teóricas e demais funções docentes, inclusive preenchimento de diários e 
atividades avaliativas. 
 

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 22 A coordenação geral do Programa de monitoria caberá a Coordenação de 
Extensão do Curso de Fisioterapia. 
 
Art. 23 Sem prejuízo das disposições anteriores, a Direção do Curso de Fisioterapia 
juntamente com o Núcleo Docente estruturante são os órgãos competentes para: 
I - encaminhar relatórios para a Coordenação de Extensão da UniEVANGÉLICA para 
expedição dos certificados de monitoria; 
II - emitir declarações; 
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III - elaborar normas, regulamentos e editais necessários ao Programa de Monitoria do 
Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA; 
IV – resolver os casos omissos. 
 
Art. 24 Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.  
 
            Reformulado e aprovado em reunião de NDE do Curso de Fisioterapia, em 22 
de maio de 2017. 
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ANEXO V - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
 

Fixa normas para o funcionamento das 
Atividades Complementares no Curso de 
Fisioterapia do Centro Universitário de 
Anápolis – UniEVANGÉLICA. 

 
SEÇÃO I – DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar as Atividades 
Complementares como componente curricular do Curso de Fisioterapia do Centro 
Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. 

Art. 2º As Atividades Complementares, cuja obrigatoriedade está em consonância 
com o Projeto Pedagógico do Curso e as Diretrizes Curriculares vigentes, têm a 
finalidade de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem privilegiando: 

Complementar a formação profissional e social; 

 Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além 
da sala de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 
sociais no contexto regional em que se insere a instituição; 

 Propiciar a inter e a transdisciplinaridade no currículo, horizontal e 
verticalmente; 

 Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva 
autonomia profissional e intelectual do aluno; 

 Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 
adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem às 
experiências profissionalizantes julgadas relevantes para a fisioterapia; 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 
individual e coletiva e a participação em atividades de extensão; 

 Contribuir para a flexibilidade curricular na formação individual. 

 

Art. 3º As Atividades Complementares deverão ser realizadas pelo aluno a partir de 
seu ingresso no curso, devendo cumprir o número de horas previsto no Projeto 
Pedagógico vigente no momento de seu ingresso para a conclusão do Curso de 
Fisioterapia; 

Art. 4º A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para a 
colação de grau. 

 

 

SEÇÃO II – DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
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Art. 5º A organização, supervisão, acompanhamento e a convalidação das Atividades 
Complementares ficarão sob a responsabilidade dos seguintes componentes: 

Direção do Curso de Fisioterapia; 

Coordenação Pedagógica do Curso de Fisioterapia; 

Funcionário técnico-administrativo do Curso de Fisioterapia; 

Art. 6º Compete ao Diretor do Curso: 

Supervisionar as ações da Coordenação Pedagógica, solicitando e avaliando os 
relatórios semestrais; 

Emitir relatórios e enviá-los a Secretaria Geral, caso seja necessário. 

Art. 7º Compete ao Coordenador Pedagógico:  

Supervisionar e estimular a realização de Atividades Complementares pelos alunos do 
curso; 

Receber semestralmente cópias dos certificados, conferindo-os, vistando-os e 
contabilizando-os; 

Regulamentar as atividades não previstas; 

Validar as atividades complementares realizadas pelos alunos concluintes; 

Validar atividades complementares não previstas neste regulamento, definindo a carga 
horária a ser aproveitada; 

Supervisionar a totalização das horas de Atividades Complementares dos alunos 
concluintes, conforme registrado no Lyceum; 

Encaminhar o Relatório à Direção do Curso. 

Art. 8º Compete ao Funcionário Técnico-administrativo:  

Registrar as horas das atividades complementares na plataforma Lyceum, dos 
certificados que foram protocolados e conferidos pelo coordenador pedagógico; 

SEÇÃO III – DO ALUNO 

Art. 9º O aluno regularmente matriculado do Curso de Fisioterapia deverá: 

Conhecer o regulamento e as normas referentes às Atividades Complementares do 
Curso; 
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Desenvolver o número de horas de atividades complementares necessárias para 
integralização curricular, previsto no Projeto Pedagógico vigente no momento de seu 
ingresso no curso; 

Realizar, durante a vigência do curso de Fisioterapia, pelo menos três categorias 
diferentes de atividades complementares; 

Entregar as fotocópias dos documentos e certificados comprobatórios ao Coordenador 
Pedagógico em data e horário estipulados pela Direção do Curso, para validação das 
horas; 

Art. 10 O aluno deverá desenvolver as Atividades Complementares segundo sua 
própria conveniência, oportunidade, interesse e compatibilidade de horário com 
disciplinas curriculares. 

Parágrafo único. A realização de atividades complementares não abona falta em 
disciplinas regulares. 

 

SEÇÃO IV - DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E PONTUAÇÃO ESPECÍFICA 

Art. 11 Poderão ser consideradas Atividades Complementares: 

Realização de Disciplina Optativa, exceto aquelas previstas na matriz vigente para 
integralização curricular - serão consideradas no máximo 80 horas. 

Participação nos Programas de Iniciação Científica da UniEVANGÉLICA 
(PBIC/UniEVANGÉLICA, PIBITI/CNPq) – serão consideradas no máximo 80 horas. 

Participação no Programa de Monitoria Voluntária do Curso de Fisioterapia - serão 
consideradas no máximo 80 horas nessa categoria. 

Estágio Voluntário, remunerado ou não, realizado sob supervisão e intermediado pela 
UniEVANGÉLICA – serão consideradas no máximo 80 horas nesta categoria. 

Cursos frequentados, inclusive Cursos de Extensão Universitária, Cursos em Eventos 
Científicos, Palestras, Visitas Técnicas, Workshops, Cursos de Línguas, Informática, 
etc. – serão consideradas no máximo 80 horas nesta categoria. 

Participação em Congresso, Jornada, Simpósio, Seminário, Seminário de Iniciação 
Científica, Semana Acadêmica e similar, local, estadual, nacional e internacional – 
serão consideradas no máximo 80 horas nesta categoria. 

Como congressista ou membro efetivo: em eventos locais e estaduais 5 horas, 
nacionais 10 horas e internacionais (realizados fora do Brasil) 20 horas. 

Membro de Comissão Organizadora de Evento - cada participação equivalerá a 20 
horas. 
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Apresentação (tema livre, fórum ou pôster) em eventos científicos ou publicação de 
resumo em anais – serão consideradas no máximo 80 horas nesta categoria, 
considerando-se apresentação ou publicação em eventos locais e estaduais 10 horas 
cada, nacionais 20 horas cada e internacionais (realizados fora do Brasil) 40 horas 
cada. 

Elaboração de artigo científico completo em periódico especializado, já publicado ou 
com aceite final de publicação, sem a necessidade de ser o primeiro autor, em que 
conste a participação de docente e referência à UniEVANGÉLICA – serão 
consideradas no máximo 80 horas nesta categoria. 

Em periódico Qualis A - 80 horas. 

Em periódico Qualis B 1, 2 ou 3 - 60 horas. 

Em Periódico Qualis B 4 ou 5 - 40 horas. 

Em periódico Qualis C ou sem Qualis - 20 horas. 

Participação em Atividades de Extensão e/ou Ação Comunitária (Projetos ou Eventos 
de Extensão), certificadas pela Coordenação de Extensão e Ação Comunitária da 
UniEVANGÉLICA – serão contabilizadas as horas de participação e consideradas no 
máximo 80 horas nesta categoria. 

Representação acadêmica junto aos Órgãos Colegiados da UniEVANGÉLICA, 
entidades de Classe ou Profissionais (Diretório Acadêmico, Comissões, 
Representantes de sala, e outros) – cada representação equivalerá a 5 horas e serão 
consideradas no máximo 20 horas nessa categoria. 

Participação em eventos esportivos, artísticos, culturais, sociais e humanísticos tais 
como torneios, campeonatos, coral, grupos de teatro, cinema, dança, música, 
Clubinho Bíblico – cada participação equivalerá a 2 horas e serão consideradas no 
máximo 10 horas nessa categoria. 

Participação em atividades de voluntariado, campanhas beneficentes e beneméritas – 
cada participação equivalerá a 2 horas e serão consideradas no máximo 10 horas 
nessa categoria; 

Participação em Grupos ou Ligas de Estudo ou Pesquisa registrados – serão 
consideradas no máximo 20 horas nessa categoria. 

Participação em processo eleitoral oficial como mesário – serão consideradas 20 
horas por dia de trabalho. 

Art. 12 Atividades complementares realizadas em Curso de Fisioterapia de outra 
Instituição de Ensino Superior serão aproveitadas mediante comprovação em histórico 
escolar ou apresentação de certificação comprobatória, segundo os critérios definidos 
no artigo 10º deste regulamento. 
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Art. 13 Casos omissos ou específicos de atividades não contempladas na lista anterior 
serão avaliados pela Coordenação Pedagógica, juntamente com a Direção do curso. 

Art. 14 Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do 
Curso de Fisioterapia. 

 

            Reformulado e aprovado em reunião de NDE do Curso de Fisioterapia, em 22 
de maio de 2017. 
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ANEXO VI – REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
(TCC) 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1° O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades 
relacionadas com o Trabalho de Conclusão de Curso, indispensável para a colação de 
grau, do Curso Fisioterapia da UniEVANGÉLICA. 

 

Art. 2° O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em pesquisa orientada, 
relatada sob a forma de um artigo científico, na área do conhecimento. 

 

§ 1º O TCC será executado em duas etapas: a primeira, na disciplina denominada 
Fisioterapia Baseada em Evidências VII (projeto), em que o aluno será orientado, em 
sala de aula sobre as técnicas de elaboração do projeto de pesquisa e conteúdos do 
projeto; na segunda, nas disciplinas Fisioterapia Baseada em Evidências VIII e IX, o 
aluno desenvolverá sua pesquisa e elaborará o artigo para posterior defesa. 

 

Art. 3°. Os objetivos gerais do Trabalho de Conclusão de Curso são: propiciar aos 
alunos do Curso de Graduação a ocasião de demonstrar o grau de habilitação 
adquirido, aprofundamento temático, estímulo à produção científica, consulta de 
bibliografia especializada, aprimoramento da capacidade de interpretação e análise 
crítica do conhecimento adquirido. 

 

CAPÍTULO II - DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

 

Art. 4° O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido sob a orientação de um 
professor do curso, sendo vetada a participação de co-orientação de profissionais sem 
vínculo empregatício com a Instituição.  

 

Parágrafo único. O Trabalho de Conclusão de Curso é atividade de natureza 
acadêmica e pressupõe a alocação de parte do tempo de ensino dos professores à 
atividade de orientação. 

 

Art. 5° O aluno pode escolher o professor orientador quando estiver cursando a 
disciplina denominada Fisioterapia Baseada em Evidências VII (projeto), juntamente 
com professor da disciplina.  

 

Art. 6° Na escolha do professor orientador deve-se levar em consideração, sempre 
que possível, as áreas de interesse dos professores, bem como a distribuição 
equitativa de orientados entre eles. 

 

Art. 7° Cada professor pode orientar até 4 (quatro) trabalhos por turma. 
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Art. 8º A substituição de orientador só é permitida quando outro docente assumir 
formalmente a orientação, mediante aquiescência expressa do professor substituído. 

 

Parágrafo único. É da competência do professor da disciplina Fisioterapia Baseada 
em Evidências VII (projeto) a solução de casos especiais, podendo, se entender 
necessário, encaminhá-los para análise da direção do curso. 

 

Art. 9º O professor orientador tem, entre outros, os seguintes deveres específicos: 

I - frequentar as reuniões convocadas pelo diretor do curso; 

II - atender seus alunos orientados, em horário previamente fixado; 

III - analisar e avaliar os textos parciais que lhes forem entregues pelos 
orientandos; 

IV - assinar, juntamente com os demais membros das bancas examinadoras, as 
atas finais das sessões de defesa; 

V - requerer ao coordenador do curso a inclusão dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso de seus orientados na pauta semestral de defesas; 

VI - Colaborar juntamente com a coordenação da disciplina à composição da 
banca examinadora do TCC; 

VII - cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

Art. 10º A responsabilidade pela elaboração do artigo 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. 

 

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto nos artigos 14 e 23 deste 
Regulamento autoriza o professor a desligar-se dos encargos de orientação, através 
de comunicação oficial ao professor da disciplina de Fisioterapia Baseada em 
Evidências. 

 

CAPÍTULO III - DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 11 O aluno em fase de realização do TCC tem, entre outros, os seguintes deveres 
específicos: 

I - frequentar as reuniões convocadas pelo diretor do curso, pelo seu orientador ou 
pelo professor da disciplina de Fisioterapia Baseada em Evidências; 

II - manter contatos no mínimo quinzenais com o professor orientador para discussão 
e aprimoramento de sua pesquisa, devendo justificar eventuais faltas; 

III - cumprir o calendário divulgado para entrega de projetos, relatórios parciais e 
versão final do artigo; 
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IV - elaborar a versão final de seu TCC, de acordo com o presente Regulamento e as 
instruções de seu orientador; 

V - entregar ao professor de Fisioterapia Baseada em Evidências IX na data 
estabelecida 3 (três) cópias de seu TCC encadernadas em espiral para composição 
das bancas. Após a defesa, as correções deverão ser atendidas e entregues: 1 (uma) 
cópia em CD, 1 (uma) cópia impressa com encadernação em capa dura e 1 (uma) 
cópia sem encadernação. 

VI - comparecer em dia, hora e local determinado para apresentar e defender o TCC; 

VII - cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

CAPÍTULO IV- DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Art. 12. O aluno deve elaborar seu projeto de TCC de acordo com este Regulamento e 
com as recomendações do seu professor orientador. 

 

Parágrafo único. A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos 
estabelecidos nas normas da ABNT. 

 

Art. 13. Elaborar o projeto com a seguinte estrutura: 

I – Tema; 

II - Problemática (incluir uma caracterização da área de estudo); 

III – Objetivos (geral e específicos); 

IV – Justificativa; 

V – Referencial Teórico; 

VI – Metodologia; 

VII – Cronograma; 

VIII – Orçamento; 

IX – Referências Bibliográficas. 

 

Art. 14. O projeto do trabalho de conclusão de curso (TCC) deve ser entregue, em 
uma via assinada pelo orientador responsável, até o dia estabelecido pelo professor 
de acordo com o calendário acadêmico da IES. 

 

§ 1°. Cabe aos Professores Orientadores, juntamente com o professor da disciplina de 
Fisioterapia Baseada em Evidências VII, a avaliação e aprovação dos projetos 
apresentados pelos alunos. 

 

§ 2°. Os projetos devem ser apresentados em fórum de debates com participação dos 
professores da disciplina e de professores convidados do curso de Fisioterapia.  

 

§ 3°. Os projetos que envolvam a participação de seres humanos deverão ser 
encaminhados a um Comitê de ética com os documentos (folha do CONEP) 
devidamente assinados pelo orientador e setor/instituição responsável. O 
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desenvolvimento da pesquisa só poderá ser iniciada com a aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa. 

 

Art. 15. Aprovado o projeto de TCC, a mudança de tema só é permitida mediante a 
elaboração de um novo projeto e preenchimento dos seguintes requisitos: 

I – ocorrer à mudança dentro de um prazo não superior a 15 (quinze) dias, contados 
da data de início do segundo semestre letivo com a devida aprovação do professor 
orientador; 

II – existir a concordância do professor orientador em continuar com a orientação, e/ou 
a concordância expressa de outro docente em substituí-lo; 

 

Parágrafo único. Pequenas mudanças que não comprometam as linhas básicas 
do projeto são permitidas a qualquer tempo, desde que com autorização do orientador. 

 

CAPÍTULO V – DO ARTIGO CIENTÍFICO 

Art. 16 O artigo científico, expressão formal do Trabalho de Conclusão do Curso, deve 
ser elaborado considerando-se: 

I - na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT 
sobre documentação, no que forem a eles aplicáveis; 

II - no seu conteúdo, as finalidades estabelecidas no artigo 3° deste Regulamento e a 
vinculação direta do seu tema com um dos ramos do conhecimento na área de 
Fisioterapia e áreas afins, preferencialmente aqueles identificados pelas linhas de 
pesquisa definidas pelo NDE. 

 

Art. 17 A estrutura do artigo compõe-se de: 

I – Título e subtítulo (se tiver); 

II – Nome do autor e orientador 

III – Resumo; 

IV – Palavras-chaves 

V – Introdução; 

VI – Desenvolvimento, 

VII – Considerações Finais (ou conclusões); 

VIII – Título, resumo e palavras-chaves em outra língua (Inglês, Espanhol, 
Francês) 

IX – Referências Bibliográficas; 

X – Anexos e Apêndices (quando for o caso); 

Art. 18 As cópias do artigo encaminhadas às bancas examinadoras devem ser 
apresentadas segundo a ABNT vigente. 

 

CAPÍTULO  VI - DA BANCA EXAMINADORA 
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Art. 19 O Trabalho de Conclusão de Curso (artigo científico) é defendido pelo aluno 
perante banca examinadora composta pelo professor orientador, que a preside, e por 
outros 2 (dois) membros com qualificação adequada para o julgamento do trabalho. 

Art. 20 A Banca examinadora somente pode executar seus trabalhos com 3 (três) 
membros presentes. 

Parágrafo único: em caso de ausência de um dos membros da banca esse deverá 
ser substituído por um professor suplente. 

 

VII - DA DEFESA DO ARTIGO 

 

Art. 21 A sessão de defesa do artigo científico é pública e obrigatória. 

 

Parágrafo único. Não é permitido aos membros das bancas examinadoras tornarem 
públicos os conteúdos dos artigos científicos antes de suas defesas. 

 

Art. 22 O Diretor do curso junto com o professor da disciplina de Fisioterapia Baseada 
em Evidências devem elaborar calendário semestral fixando prazos para a entrega 
dos TCCs (artigos científicos), designação das bancas examinadoras e realização das 
defesas. 

 

§ 1°. Quando o artigo científico for entregue com atraso, a relevância do motivo deve 
ser avaliada pelo Orientador, Diretor do Curso e professor da disciplina de Fisioterapia 
Baseada em Evidências e, se for necessário, pelo NDE. 

 

§ 2°. Se no prazo de 07 (sete) dias após a data da defesa, o acadêmico não justificar 
sua ausência, estará automaticamente reprovado. 

 

Parágrafo único: são justificativas de faltas às previstas em lei. 

 

§ 3°. Não haverá calendário especial de defesa fora do semestre letivo. 

 

Art. 23. Ao término da data limite para a entrega das cópias dos artigos, o Diretor do 
curso divulgará a composição das bancas examinadoras, os horários e as salas 
destinadas às suas defesas. 

 

Art. 24. Os membros das bancas examinadoras, a contar da data de sua designação, 
têm o prazo de até 7 (sete) dias para procederem a leitura dos artigos. 

 

Art. 25. Na defesa, o aluno tem até 20 (vinte) minutos para apresentar seu trabalho e 
cada componente da banca examinadora até 10 (dez) minutos para fazer sua 
argüição, dispondo ainda o discente de igual tempo para responder a cada um dos 
examinadores. 
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Art. 26. A atribuição dos resultados será após o encerramento da etapa de argüição 
informando: APROVADO (nota 99), APROVADO COM CORREÇÕES (nota 60 a 98), 
RECUPERAÇÃO (nota 30 a 59), REPROVADO (nota de 0 a 29).  A atribuição de 
notas será individual por examinador, levando em consideração o texto escrito, a sua 
exposição oral e a defesa na argüição pela banca examinadora. 

 

§ 1º. A nota final do aluno é o resultado da média aritmética das notas atribuídas pelos 
membros da banca examinadora e será divulgada após a entrega da versão final do 
artigo – 1(uma) cópia com encadernação em capa dura, 1(uma) cópia sem 
encadernação e 1(uma) cópia em CD. 

 

Parágrafo único: caso o acadêmico fique de exame final deverá apresentar em banca 
e o prazo será estipulado pelo professor da disciplina de Fisioterapia Baseada em 
Evidências.   

 

Art. 27. A banca examinadora, após a defesa oral, pode sugerir ao aluno que 
reformule aspectos de seu artigo científico. 

 

Art. 28. O aluno que não entregar o artigo, ou que não se apresentar para a sua 
defesa oral, sem motivo justificado na forma da legislação em vigor, estará 
automaticamente reprovado na disciplina atinente ao Trabalho de Conclusão do 
Curso. 

 

Art. 29. A avaliação final, assinada pelos membros da banca examinadora, deve ser 
registrada no livro de atas respectivo, ao final da sessão de defesa. 

 

Parágrafo único. Compete ao NDE analisar os recursos das avaliações. 

 

Art. 30. Em caso de reprovação na defesa do artigo científico:  

 

§ 1º. Fica a critério do acadêmico e do orientador continuar ou não com o mesmo tema 
de pesquisa. 

 

§ 2º. Optando por mudança de tema, deverá o acadêmico reiniciar todo o processo 
para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, desde a elaboração do projeto 
de pesquisa. 

 

§ 3º. Fica a critério do orientador e orientando continuarem o processo de orientação. 

 

Art. 31. Ao aluno matriculado na disciplina de Fisioterapia Baseada em Evidências, 
cujo artigo haja sido reprovado, é vetada a defesa do mesmo ou de novo artigo, 
qualquer que seja a alegação, fora do calendário de defesa do curso.  
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CAPÍTULO VIII - DA ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DO ARTIGO 

 

Art. 32 A versão definitiva do artigo deve ser encaminhada à Coordenadoria de 
pesquisa em 1 (um) exemplar que, além dos demais requisitos exigidos nos artigos 24 
a 26 deste Regulamento, devem também vir encadernados em cor verde musgo (capa 
dura), com gravação em dourado: nome do autor, orientador, título, local e data de 
aprovação; uma versão em CD e uma versão sem encadernação. 

 

Art. 33 Para conclusão da disciplina, o aluno deve atender as recomendações 
apresentadas na Ata de Defesa, compondo a versão final do artigo, que deve ser 
revisto pelo orientador e então ser entregue ao professor da disciplina de Fisioterapia 
Baseada em Evidências, na data prevista no Calendário.  

 

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 34 Os professores participantes das Bancas receberão certificações expedidas 
pela Direção do curso. 

 

Art. 35 Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE do curso. 

 

Art. 36 Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.  

 

Reformulado e aprovado em reunião de NDE do Curso de Fisioterapia, em 22 de 
maio de 2017. 
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ANEXO VII - REGULAMENTO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DO CURSO DE 
FISIOTERAPIA 
 
 

CAPÍTULO I 
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

 
Art. 1º Constituem órgãos colegiados do Curso de Fisioterapia da UniEVANGÉLICA 
todas as instâncias colegiadas com objetivo de deliberar, normatizar as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito do curso, em consonância com 
o previsto no Regimento Geral do Centro Universitário de Anápolis, em seu Artigo 4º e 
parágrafo 1º. 
 
Art. 2º Constitui instância colegiada maior do Curso de Fisioterapia o Colegiado de 
Curso.  
Parágrafo Único. Constituem outras instâncias colegiadas do Curso de Fisioterapia o 
Conselho Docente, o Núcleo Docente Estruturante, e o Conselho Discente. 
 

CAPÍTULO II 
DA NATUREZA E COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO 

 
Art. 3º O Colegiado de Curso é órgão normativo, deliberativo, executivo e consultivo 
do Curso de Fisioterapia, que exerce as atribuições previstas neste Regulamento, 
subordinando-se ao Conselho Acadêmico Superior – CAS. 
 
Art. 4º O Colegiado de Curso é composto: 
I. Pelo(a) Diretor(a) do Curso; 
II. Pelos docentes que compõem o Núcleo Docente Estruturante; 
III. Pelos demais docentes do Curso de Fisioterapia; 
IV. Pelo Conselho Discente; 
V. Por dois representantes técnico-administrativos, eleitos por seus pares. 
 
§ 1º O(a) Diretor(a) dos curso e demais professores são membros natos do colegiado 
de curso e não há duração mínima dos mandatos. 
 
§ 2º O Conselho Discente é composto pelos representantes de turma e presidente do 
Diretório acadêmico e um representante da Atlética, que são eleitos por seus pares e 
seus mandatos no Colegiado de Curso são concomitantes com os do Conselho 
Discente. 
 
§ 3º Os representantes técnico-administrativos deverão ser um da Clínica Escola 
UniFISIO e um da Secretaria Setorial, terão mandato de 2 (dois) anos e poderão ser 
reeleitos uma vez. 
 
§ 4º O Reitor e Pró-Reitores podem participar das reuniões quando acharem 
conveniente, e sempre que participarem das mesmas terão os mesmos direitos dos 
demais membros do Colegiado. 
 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 
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SEÇÃO I 

DAS COMPETÊNCIAS DO COLEGIADO DE CURSO 
 
Art. 5º Compete ao Colegiado de Curso: 
Rever e discutir periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso, bem como a matriz 
curricular vigente e suas alterações, sempre em consonância com o Estatuto, o 
Regimento Geral, o Projeto Pedagógico Institucional, o Plano de Desenvolvimento 
Institucional do Centro Universitário de Anápolis, assim como as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso de Fisioterapia vigentes; 
 
Revisar e modificar os regulamentos internos do Curso de Fisioterapia sempre que 
necessário; 
 
Definir as ações de melhoria no curso à luz da avaliação institucional; 
 
Propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão no 
âmbito do curso, assim como sua articulação, de maneira coerente com as políticas 
vigentes na instituição; 
 
Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas no Regimento Geral do Centro 
Universitário de Anápolis, ou que, por sua natureza, lhe sejam conferidas. 
 

SEÇÃO II 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 
 
Art. 6º A presidência do Colegiado de Curso é exercida pelo(a) Diretor(a) do Curso. 
Parágrafo Único. Na ausência ou impedimento do(a) Diretor(a) de Curso, a 
presidência das reuniões é exercida pelo(a) Coordenador(a) Pedagógico(a), e, na 
ausência deste(a), pelo Coordenador membro do NDE com maior carga horária 
destinada à função. 
 
Art. 7º São atribuições do (a) Presidente, além de outras expressas neste 
Regulamento, ou que decorram da natureza de suas funções: 
a) convocar e presidir as sessões; 
b) cumprir e fazer cumprir este Regulamento; 
c) manter a ordem; 
d) submeter à apreciação e à aprovação do Colegiado a ata da sessão anterior; 
e) anunciar a pauta e o número de membros presentes; 
f) conceder a palavra aos membros do Colegiado e delimitar o tempo de seu uso; 
g) decidir as questões de ordem; 
h) submeter à discussão e, definidos os critérios, à votação a matéria em pauta e 
anunciar o resultado da votação; 
i) fazer organizar, sob a sua responsabilidade e direção, a pauta da sessão seguinte, 
anunciá-la se for o caso, ao término dos trabalhos; 
j) convocar sessões extraordinárias e solenes; 
k) dar posse aos membros do Colegiado; 
l) julgar os motivos apresentados pelos membros do Colegiado para justificar sua 
ausência às sessões; 
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m) baixar comunicados, editais e ordenar matérias a ser divulgadas. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DO FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO 
 

Art. 8º O Colegiado de Curso funciona em sessão plenária, com no mínimo um terço 
de seus membros, reunindo-se ordinariamente uma vez por ano e, 
extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocado pelo(a) seu(ua) Presidente, 
por sua própria iniciativa ou a requerimento de, no mínimo 1/3 (um terço) de seus 
membros. 
 
§ 1º A convocação é feita por escrito, com antecedência mínima de 72 (setenta e 
duas) horas. 
 
§ 2º Em caso de urgência, a critério do(a) Presidente do Colegiado, a convocação 
pode ser feita com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
§ 3º A ausência de representantes de determinada categoria ou classe não impede o 
funcionamento do Colegiado, nem invalida as decisões. 
 
Art. 9º É obrigatória, prevalecendo a qualquer outra atividade acadêmica, o 
comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso, vedada qualquer 
forma de representação. 
Parágrafo Único. A cessação do vínculo empregatício, bem como afastamentos das 
atividades docentes, discentes e/ou técnico-administrativas, independentemente do 
motivo, acarreta a perda do mandato no Colegiado. 
 
Art. 10 O Colegiado de Curso funciona, para deliberar, com maioria absoluta de seus 
membros, e as decisões são tomadas por maioria relativa dos votos. 
Parágrafo Único. O (A) Presidente, além do seu voto, tem, também, direito ao voto de 
qualidade, em caso de empate, independentemente do previsto no parágrafo anterior. 
 
Art. 11 Verificado o quorum mínimo exigido, instala-se a reunião e os trabalhos 
seguem a ordem abaixo elencada: 
a) expediente da Presidência; 
b) apreciação e votação da ata da reunião anterior; 
c) apresentação da pauta; 
d) leitura, discussão e votação dos pareceres relativos aos requerimentos incluídos na 
pauta; 
e) encerramento, com eventual designação da pauta da reunião seguinte. 
Parágrafo único. Mediante aprovação do Plenário, por iniciativa própria ou a 
requerimento de qualquer membro, pode o(a) Presidente inverter a ordem dos 
trabalhos, ou atribuir urgência a determinados assuntos dentre os constantes da 
pauta. 
 
Art. 12 De cada sessão do Colegiado de Curso lavra-se a ata, que, depois de votada e 
aprovada, é assinada pelo (a) Presidente. 
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§ 1º As reuniões do Colegiado de Curso são secretariadas por um de seus membros, 
designado pelo (a) Presidente. 
 
§ 2º As atas do Colegiado, após sua aprovação são arquivadas na secretaria setorial 
do curso, com livre acesso aos membros do Colegiado. 
 
Art. 13 Das decisões do Colegiado de Curso cabe recurso ao Conselho Acadêmico 
Superior (CAS). 
 

CAPÍTULO V 
 

DO CONSELHO DOCENTE 
 
Art. 14 O Conselho Docente é uma instância colegiada do Curso de Fisioterapia, 
subordinada ao Colegiado de Curso, composto por: 

I. Diretor (a) do curso, que o preside; 

II. Docentes membros do NDE; 

III. Demais docentes do curso. 

Art. 15 Constituem funções do Colegiado Docente: 
I. Deliberar acerca do calendário acadêmico semestral, definindo datas de 

Verificações de Aprendizagem e provas substitutivas e Verificação de 

Aprendizagem Integrada (VAI); 

II. Discutir os planos de ensino, primando por sua coerência com o Projeto 

Pedagógico do Curso, a inter, trans e multidisciplinaridade; 

III. Deliberar acerca de metodologias de ensino, recursos pedagógicos e formas 

de avaliação adotadas no âmbito do curso, propondo ações de melhoria; 

IV. Avaliar periodicamente, sob orientação da SEA, as atividades docentes e 

pedagógicas desenvolvidas no curso, propondo ações de melhoria. 

 
 Art. 16 O Conselho Docente reúne-se ordinariamente duas vezes no semestre, uma 
no início, para planejamento pedagógico e outra ao final, para avaliação das atividades 
desenvolvidas, ou extraordinariamente, a qualquer momento, por convocação de seu 
(ua) presidente, ou por solicitação de qualquer coordenador do NDE mediante 
autorização do (a) presidente. 
 
Art. 17 As deliberações do Conselho Docente são lavradas em atas, aprovadas nas 
reuniões subsequentes e armazenadas na secretaria setorial do curso. 
 
Art. 18 Decisões não rotineiras referentes ao desenvolvimento das atividades do curso 
deverão ser levadas para deliberação e aprovação pelo Colegiado de Curso. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
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Art. 19 As atribuições e critérios de composição do Núcleo Docente Estruturante do 
Curso de Fisioterapia seguem a Resolução CAS n. 44 de 17 de dezembro de 2010. 
 
Art. 20 O NDE do Curso de Fisioterapia reúne-se ordinariamente uma vez por mês, ou 
extraordinariamente, a qualquer momento, por convocação do(a) Diretor(a) ou 
solicitação de qualquer um de seus membros. 
 
Art. 21 As deliberações do NDE são lavradas em atas, aprovadas nas reuniões 
subsequentes e armazenadas na secretaria setorial do curso. 
 
Art. 22 Decisões não rotineiras referentes ao desenvolvimento das atividades do curso 
são levadas para deliberação e aprovação pelo Conselho Docente e/ou Colegiado de 
Curso. 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

DO CONSELHO DISCENTE 
 
Art. 27 O Conselho Discente é composto pelo (a) presidente do Diretório Acadêmico, 
que o preside, representantes de turma do primeiro ao décimo período e representante 
da Atlética Estudantil. 
 
Art. 28 A composição, formas de eleição, duração do mandato, atribuições, do 
Conselho Discente seguem regulamento próprio. 
 
Art. 29 O (a) Diretor (a) do Curso e/ou os coordenadores membros do NDE podem 
participar das reuniões do Conselho Discente, a convite ou por solicitação do 
presidente do Conselho Discente. 
Parágrafo Único. Em caso de necessidade, o (a) Diretor (a) do Curso e/ou 
coordenadores membros do NDE podem convocar reunião do Conselho Discente, 
quando então a presidem. 
 
Art. 30 As deliberações do Conselho Discente são lavradas em atas, aprovadas nas 
reuniões subsequentes e armazenadas na secretaria setorial do curso. 
 
Art. 31 Solicitações, reivindicações, decisões referentes ao desenvolvimento das 
atividades do curso são levadas para deliberação e aprovação pelo NDE, Conselho 
Docente e/ou Colegiado de Curso. 
 

 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 32 Este Regulamento pode ser modificado pelo Colegiado de Curso, por um terço 
dos membros, por iniciativa do Presidente, ou mediante proposta fundamentada de, no 
mínimo, um terço dos seus membros. 
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Art. 33 Este regulamento entra em vigor na data de aprovação pelo Colegiado de 
Curso. 
 
 
 
Atualizado e aprovado em reunião de NDE do Curso de Fisioterapia, em 22 de maio 
de 2017. 
 
 
 
 
 


