
Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por 
atividades não presenciais, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus –COVID-19, em atenção à 
Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020, a Resolução 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020 e a Portaria  
nº 379/2020/GR de9 de novembrode 2020.

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: 
CÓDIGO NOME DA 

DISCIPLINA
NO DE HORAS-AULA

TEÓRICAS             PRÁTICAS
TOTAL DE 

HORAS-AULA
DCS8002 Recursos Terapêuticos 

Manuais e Fisioterapia 
Aquática

2
(horas/semana)

2
(horas/semana)

72
Carga total

HORÁRIO MÓDULO
TURMAS TEÓRICAS TURMAS PRÁTICAS

Não presencial até Fase 
Pandêmica 2, de acordo com 
Resolução 140/2020/CUn, de 
24 de julho de 202e Portaria n. 

379/2020/GR publicada 
09/11/2020.

05654 – 2.1620 – 2
Distribuídas em atividades síncronas 

e assíncronas

- 21 horas serão realizadas com 
atividades  práticas  adaptadas 
para o ensino não presencial. 
-  15 horas serão realizadas de 
maneira  presencial  na  Fase 
Pandêmica 2 

II. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)
Alessandro Haupenthal - alessandro.haupenthal@ufsc.br

III. PRÉ-REQUISITO(S)
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA
ARA 7419 Cinesiologia II  

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
Graduação em Fisioterapia

V. JUSTIFICATIVA
Possibilitar ao aluno a compreensão da terapia manual e fisioterapia aquática e sua aplicação como recurso 
para o processo de recuperação funcional, buscando fomentar no estudante o discernimento e a capacidade 
crítica para o desenvolvimento do raciocínio clínico na aplicação das técnicas estudadas.

VI. EMENTA



Estudo  dos  princípios  fisiológicos  e  biofísicos  dos  recursos  terapêuticos  manuais:  massoterapia, 
mobilizações,  trações,  manipulações  articulares  e  outras  modalidades  de  terapia  manual.  Fisioterapia 
aquática: métodos de aplicação, indicações e contraindicações.

VII. OBJETIVOS
Objetivo geral:
Compreender, analisar e praticar os recursos terapêuticos manuais e a fisioterapia aquática utilizados no 
processo de recuperação funcional terapêutico.
Objetivos Específicos:
• Fundamentar a utilização destes recursos terapêuticos;
• Habilitar para seleção e emprego dos procedimentos terapêuticos no tratamento de disfunções; 
• Desenvolver o senso crítico na busca permanente por melhores formas e diferentes possibilidades de 
tratamento;
• Contextualizar a utilização dos recursos terapêuticos na conduta profissional.

VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
INTRODUÇÃO À TERAPIA MANUAL
  Definição, condições básicas, indicações, contraindicações, efeitos, descrição das técnicas
  Massoterapia 
  Ponto gatilho 
  Cyriax
MOBILIZAÇÃO 
  Definição, condições básicas, indicações, contraindicações, efeitos, descrição e aplicação das técnicas
MANIPULAÇÃO
  Definição, condições básicas, indicações, contraindicações, efeitos, descrição e aplicação das técnicas
INTRODUÇÃO A REABILITAÇÃO AQUÁTICA
  Definição, condições básicas, indicações, contraindicações, efeitos, descrição e aplicação das técnicas
  Reabilitação aquática, princípios físicos e efeitos fisiológicos
  Reabilitação aquática do membro superior
  Reabilitação aquática do membro inferior
  Reabilitação aquática da coluna

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Atividades assíncronas utilizando AVEA-ambiente virtual de ensino e aprendizagem via Moodle. Serão 
disponibilizados vídeos e atividades no Moodle.
O  conteúdo  teórico  será  ministrado  através  de  webconferência  síncrona  e  atividades  assíncronas: 
disponibilização  de  videoaulas  gravadas  pelo  professor,  indicação  de  leitura  de  referencial  teórico  e 
realização de atividades no ambiente virtual (Moodle). 

As atividades práticas adaptadas para o ensino não presencial serão realizadas através de webconferência 
utilizando recursos para interação dos alunos (microfone, chat ou enquetes virtuais). Gravação de vídeos e 
webconferência com utilização de pacientes simulados também serão realizados para as atividades práticas 
adaptadas. 

Para realizar as atividades síncronas serão utilizadas as plataformas o BigBlueButton do Moodle, na impossibilidade 
ou travamento do sistema será substituído pelo Meet, RNP ou Zoom.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO



● A verificação do rendimento escolar  compreenderá  frequência e aproveitamento  nos estudos,  os 
quais  deverão  ser  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.

● A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis). (Art. 69 e 72 da Res. nº 17/CUn/1997).
● O aluno com frequência 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), exceto as atividades constantes no art.70,§ 
2º. 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. nº 17/CUn/1997).

NF = (MP+REC)/2
● Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será 

atribuída nota 0 (zero). (Art. 70, § 4º da Res. nº 17/CUn/1997)

● Avaliações
Avaliação 1 – Introdução a terapia manual e massoterapia (peso 1)
Avaliação 2 – Mobilização e manipulação (peso 1)
Avaliação 3 – Reabilitação Aquática (peso 1)
Avaliação 4 – Questionários ao longo do semestre (peso 1)
Avaliação 5 – Prova teórico prática após o retorno das atividades (peso 1)

● Frequências 

Identificação do controle de frequência das atividades. Para o controle de frequência presencial deverá haver lista de 
chamada. Nos momentos a distância a participação e a postagem das atividades serão computadas na frequência do 
aluno.

Obs: Se detectado plágio em qualquer atividade será atribuída nota zero.

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 chefia de departamento dentro do prazo de 3 dias úteis apresentando comprovação.

Horário de atendimento ao aluno: Segunda-feira entre 10 a 12 horas e sexta-feira 16:30 as 18:00, com 
agendamento prévio pelo aluno a partir de e-mail.

Obs.: 
1) Em caso de manutenção da realização das atividades práticas apenas quando do retorno presencial e isso 
ultrapassar a finalização do semestre, os alunos receberão menção “P”na disciplina conforme previsto na 
Resolução 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020”.
2) A utilização indevida da imagem de professores e colegas é considerada crime previsto na constituição. 
Sendo assim,      não é permitido compartilhar e/ou gravar imagens e falas dos docentes e discentes. Além 
disso, não deve ser compartilhado ou publicado materiais que sejam de propriedade intelectual do professor 
sem prévia autorização.  

XI. CRONOGRAMA TEÓRICO

Semana Datas Assunto Carga 
horária 
síncrona

Carga 
horária 
assíncrona



1a 01/02 a 
05/02/21

Introdução  e  explanação  do  andamento  da  disciplina  e 
avaliações.

1 h 3 h 

2a 
08/02 a 

12/02/21
INTRODUÇÃO à TERAPIA MANUAL
Definição,  condições  básicas,  indicações,  contraindicações, 
efeitos, descrição das técnicas.

1 h 2 h 

3ª
15/02 a 

19/02/21
Massoterapia 1 h 2 h 

4ª
22/02 a 

26/02/21
Massoterapia 1 h 2 h

5ª
01/02 a 

05/03/21

Ponto gatilho e cyriax
Avaliação 1
Envio de vídeos de treinamento das técnicas

1 h 2 h

6ª 
08/02 a 

12/03/21
MOBILIZAÇÃO  Definição,  condições  básicas,  indicações, 
contraindicações, efeitos, descrição e aplicação das técnicas

1 h 2 h

7ª
15/02 a 

19/03/21
MOBILIZAÇÃO Mobilização de membro superior, 
Mobilização da coluna e membro inferior

1 h 2 h

8ª 
22/02 a 

26/03/21

MANIPULAÇÃO Definição,  condições  básicas,  indicações, 
contraindicações, efeitos, descrição e aplicação das técnicas

1 h 2 h

9ª
29/02 a 

02/04/21
MANIPULAÇÃO manipulação coluna
Avaliação 2

1 h 3 h 

10ª
05/04 a 

09/04/21

INTRODUÇÃO A REABILITAÇÃO AQUÁTICA
Definição, condições básicas, indicações, contraindicações
Contato com a água, entrar, sair e relaxamento

1 h 3 h 

11ª 
12/04 a 

16/04/21

INTRODUÇÃO A REABILITAÇÃO AQUÁTICA
Reabilitação aquática, princípios físicos e efeitos fisiológicos
Prática dos princípios físicos e seus efeitos na imersão

1 h 2 h 

12ª
19/04 a 

23/04/21

Feriado/
INTRODUÇÃO A REABILITAÇÃO AQUÁTICA
Efeitos, descrição e aplicação das técnicas.

     3 h 

13ª
26/04 a 

30/04/21

Reabilitação aquática do membro superior
Prática da reabilitação do membro superior
Reabilitação aquática do membro inferior
Prática da reabilitação do membro inferior

1 h 2 h 

14ª
03/05 a 

07/05/21

Reabilitação aquática da coluna 
Prática da reabilitação da coluna 

1 h 2 h 

15ª
10/05 a 

14/05/21

Exercícios de condicionamento, fortalecimento, equilíbrio.
Prática demais exercícios
Avaliação 3
Envio de vídeos de treinamento das técnicas

1 h 2 h 

16ª
17/05 a 

21/05/21

Prova de Recuperação/ Fechamento e Divulgação das notas 1 h  



XII. Feriados previstos para o semestre 2020.1

DATA
15/02/21 – Ponto facultativo
16/02/21 – Carnaval
02/04/21 – Sexta feira Santa
03/04/21 – Aniversário da cidade
21/04/21 – Tiradentes
01/05/21 – Dia do trabalho
04/05/21 – Dia da Padroeira da Cidade
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Outras bibliografias poderão ser sugeridas pelo professor ao longo do semestre. 

Prof. Alessandro Haupenthal
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