
11. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S
Angélica Cristiane Ovando

IV.CURSO(S)PARDO(S yAL(!$)A pISÇIPI.INA É OFERECIDA
Graduação cm Fisioterapia

V}'}.OBJETIVOS
Obietivos G
Proporcionar ao académico infom)ações sobre a procissão da Hlsloterapia desde sua concepção até a

atualidade, com aspectos relacionados as áreas de atuação e integração nas áreas da saúde

Discutir sobre a História e a Evolução da Fisioterapia
Destacar o papel do fisioterapeuta na equipe multiprofissional e a prática clínica baseada em

evidência
Apresentar ao acadêmico as áreas de atuação da Hlsioterapia dentro dos diversos níveis de atenção à

saúde
Estudar as entidades que regulamentam e fojnentam a proülssão
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1.11)ENTIFICACAO DADISCiPLINA:

COMIGO

DCS7418

NOME DA
DISCIPLINA

FUNDAMENTOS DE
FISIOTERAPIA

NaDEHORAS-AULA
TEORICAS
PRATICAS

18 1 }8

TOTALDEHORAS-AULA

36

HORÁRIO MÓDULO
TURMAS TEORICAS TURMAS PRATICAS PRESENCIAL  01654 4.0820-2

lll.PRE-REQUISITO(S)
COMIGO NOME DA DISCIPLINA

V.JUSTIFICATIVA
Conhecer os fundamentos básicos da Fisioterapia, promovendo uma formação gcncrallsta articulada com as
demais ciências afins e correlatas, aperfeiçoando o seu perfil profissional, numa visão ética-crítica-reflexiva
criativa. de fomla intearalizadora com o homem e a sociedade.

VI. EMENTA
Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos da fisioterapia. Definição do perüi] profissional do
fisioterapeuta, suas áreas de atuação e integração nas áreas de saúde. Atuação enquanto membro de ul-na
equipe mu]tiDroHissional, em todos os níveis de atenção à saúde. Graduação e pós-g]aduaçõg çln $g!!!!glÊ1]21g:



X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
e A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os

quais deverão scr atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes
a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75% das mesmas.

8 A nota mínima para aprovação na discip]ina será 6,0(seis).(Art. 69 e 72 da Res. n'] 7/CUn/1997).
e O aluno com sequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 e 5,5 terá

direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), excito as atividades constantes no art.70,9 2'.
A nota será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais
(MF) e a nota obtida na nova avaliação(REC).(Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

NF P+REC)/2
e Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será

atribuída nota 0 (zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

e Avaliações
Apresentação do trabalho áreas de atuação: Nota lO (peso 5)
Presença e Participação: Nota 1 0 (peso 2)
Relatórios apresentação estágios: Nota lO (peso 3.)

Obs: se detectado plágio será atribuída nota zero ao trabalho
Observações:
Avaliação de segunda chamada:
Para pedido de segunda avaliação somente em casos em que o aluno, por motivo de força maior e
plenamente justificado. Deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido
de avaliação à coordenação do curso dentro do prazo de 3 dias úteis apresentando comprovação.

Horário de atendimento ao aluno: 3. 1 5 10-2 - Coordenação do curso de Fisioterapia
Obs.: Em caso dc ausência do professor para participação em evento cientíHlco a carga horária c o conteúdo
da disciplina serão repostos conforme acordado? coD gli glppg$ plçW:amente

vlii. CONTEÚDO PROGRAMATlçQ
História da Fisioterapia
Perfil do Fisioterapeuta
órgãos regulamentadores
Áreas de atuação da Fisioterapia

ix. METOnOLOG]A nE 11$

As aulas utilizarão o uso de projetor multimédia para exibição áudio-visual, a exposição oral para
abordagem dos conceitos e dlii

XI. CRONOGRAMA TEORICO
Semanas Datas Assunto

i " 11,'03 a }5/03/20]9 111 Semana dc Recepção Integrada aos Caloiros de 2019- 1 do CTS
2' 18/03 a 22,'03/2019 Introdução à disciplina, apresentação do plano de Ensino.
3' 25/03 a.29/03/20}9 Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos da fisioterapia
4' O1/04 a 05/04/2019 Feriado

5' 08/04 a 12/04/20]9 Informações sobre o Curso de Fisioterapia (Pesquisa, Extensão e
Atividades Comolementares)



Os livros acima citados constam na Biblioteca Setorial de Araranguá. Algumas bibliografias

também podem ser encontradas no acervo da discBJipa, ipB{Í;gB ou em CD, disponíveis para

'!H:::llllTl:l.ll=1'n
Aprovado na Reunião do Colegiado do Curso Z

Coordapia

X[[. Feriados previstos para o semestre 2019.]
DATA
03/04/20 19 Aniversário da cidade de Araranguá
19/04/2019 Sexta-feira Santa
O1/05/201 9 Dia do trabalhador

20/06/2019 Corpus Christi
21/06/2019 Dia não letivo

 
XIII.BIBLIOGRAFIABASICA
Bibliografia Básica
1. D]C]ONAR]O DE F]S]OTERAPIA: GUIA DE REFE]R.ENCIA. 2. ed. São Pau]o: Roca, 2007.
2. BARROU, F.B.M. Profissão fisioterapeuta: história social, ]egis]ação, problemas e desafios. ] . ed. Rio de
Janeiro: agbook,2011.
3.THURLER, L.; TERRA, N. SUS: Sistema União de Saúde: legislação e questões comentadas. 3. ed. rev. e
atual. Rio de Janeiro: Elsevier. 20 13.

XIV. BIBLIOGjtAFIA COMPLEMENTAR
l-BERTOLLI FILHO, C. HistóHa da saúde pública no Brasil. 5. ed. São Paulo: Anca, 201 1 .
2-DELIBERATO, P.C.P. Fisioterapia Preventiva, fundamentos e aplicações. 1 . ed. Barueri: Manole, 2002.
3- PELICIONE, M.C.F. Educação e promoção da saúde: teoria e prática. São Paulo: Santos, 2012
4- Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. Resolução n' 424, de 08 de Julho de 2013 -- (D.O.U. n'
147, Seção l de 01/08/2013).

5-JUNIOR, J. P. B. Fisioterapia e saúde coletiva: desafios e novas responsabilidades profissionais. Ciência
& Saúde Coletiva. v. 15, n. 1. p. 1627 1636, 2010.

6' 15/04 a 19/04/2019 Apresentação Estágio - 8" Fase - Coordenação de Estágios
7' 22/04 a 26/04/2019 Apresentação Estágio - 9" Fase - Coordenação de Estágios
8' 29/04 a 03/05/2019 Feriado
9' 06/05 a l0/05/2019 Áreas de atuação da Fisioterapia - Neurologia
10' 13/05 a 17/05/2019 Áreas de atuação na Fisioterapia - Pediatria
1 1' 20/05 a 24/05/2019 Áreas de atuação na Fisioterapia - Desportiva
12' 27/05 a 31/05/2019 Áreas de atuação na Fisioterapia Saúde Coletiva
13' 03/06 a 07/06/2019 Áreas de atuação na Fisioterapia Saúde da Mulher
14' l0/06 a 14/06/2019 Áreas de atuação na fisioterapia - Traumato-Ortopedia
15' 17/06 a 21/06/2019 Áreas de atuação na Fisioterapia - Geriatria
16' 24/06 a 28/06/2019 Áreas de atuação na Terapia Intensiva
17' O1/07 a 05/07/2019 Pós-Graduação em Fisioterapia
18' 08/07 a 12/07/2019 Divulgação das notas


