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CURSO DE FISIOTERAPIA

1. Departamento de Fisioterapia da Universidade de Taubaté
O Curso de Fisioterapia da Universidade de Taubaté teve sua primeira
estrutura curricular aprovada em junho de 1997, por meio da deliberação CONSEP
n° 113/1997, a primeira turma foi constituída em 1998 e desde a sua data de
implantação já foram formadas vinte e uma turmas.
Inicialmente o curso foi reconhecido pela Portaria CEE GP 92/2002 de
15/03/02 e o reconhecimento foi renovado sucessivamente pelo prazo de cinco
anos, respectivamente, pelas Portarias CEE GP 411/06 de 09/10/2006, CEE GP
185/11 de 08/04/2011 e CEE/GP 650/17 de 15/12/2017.
Ao longo desse período reformas curriculares foram realizadas em
atendimento às constantes reflexões do corpo docente e da Comissão Especial
Permanente para Estudo de Currículo do Curso de Fisioterapia junto à Diretoria de
Departamento, embasadas nas diretrizes curriculares recomendadas para o curso.
As deliberações das matrizes curriculares de atualização dos currículos são:
CONSEP 50/1998, 454/2001, 619/2002, 620/2002, 355/2003, 292/2004, 147/2007,
187/2009 e 173/2012, a qual posteriormente foi alterada pela 273/2014.
O Projeto Pedagógico do Curso de Fisioterapia da Universidade de Taubaté,
atende à Resolução CNE/CES nº 04, de 6 de abril de 2009, que dispõe sobre carga
horária mínima e procedimentos relativos à integralização do curso de Fisioterapia,
além disso, apoia-se no parecer nº CNE/CES 1210/2001, aprovado em 12/09/2001 e
Resolução CNE/CES 4, de 19 de fevereiro de 2002.
Esses documentos foram baseados na Constituição Federal de 1988, no
Sistema Único de Saúde, nas Diretrizes e Bases da Educação, no Plano Nacional de
Educação, além de outros pareceres da própria CNE/CES, Secretaria de Educação
Superior – Comissão de Especialistas de Ensino de Fisioterapia (SESu/MEC –
CEEFisio), UNESCO, Conferência Nacional de Saúde, Plano Nacional de
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Graduação, dos documentos da OPAS/OMS, Rede UNIDA e dos instrumentos
legais que regulamentam o exercício das profissões de saúde. E ainda, são
acrescentadas as orientações estatutárias, regimentais, deliberações e normas da
Universidade de Taubaté, além dos documentos específicos emanados pela Próreitoria de Graduação.
Baseado na deliberação CONSEP 173/2012, que aprovou a alteração do
currículo do Curso de Fisioterapia, vinculado ao Departamento de Fisioterapia, da
área de Biociências, de regime anual para regime seriado aos novos ingressantes a
partir do ano letivo de 2013, o Departamento de Fisioterapia estabeleceu um novo
projeto pedagógico e criou uma matriz curricular que mantêm a preocupação do
indivíduo em sua totalidade e que tem o discente como um sujeito repleto de
possibilidades, crítico e ativo no processo de aprendizagem. Desse modo o
professor é facilitador e mediador do processo de ensino-aprendizagem, respeitando
os diversos cenários indicados pelas políticas de saúde do país.
Essa matriz permite maior mobilidade em relação ao conteúdo com o objetivo
de distribuir as disciplinas básicas, profissionalizantes e de humanidades. De forma
assegurar conhecimento generalista, porém equilibrado, que propicia encadeamento
entre as disciplinas e a integração entre a teoria e a prática.

2. Gestão Acadêmica
 Diretora: Profa. Dra. Alex Sandra Oliveira de Cerqueira
 Coordenações:
Os coordenadores de curso responsáveis por desempenhar funções de
Coordenação Pedagógica do Curso, Coordenação de Trabalho de Graduação (TG)
e

Coordenação

de

Atividades

Acadêmico-Científico-Culturais

(AACC)

e

Coordenação da Clínica escola, são:


Coordenadora Pedagógica: Profa. Ma. Nadiely Silva Barros Diniz



Coordenação de Trabalho de Graduação: Profa. Dra. Wendry Maria Paixão
Pereira
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Coordenação de AACC: Prof. Dr. Rodrigo Silva e Santos



Coordenação da Clínica Escola de Fisioterapia: Prof. Dr. Rodrigo Silva
Santos

 Corpo Técnico a Administrativo:
 Secretário do Departamento de Fisioterapia:

Antonio Olavo Nogueira

Arantes
 Corpo Docente: No curso de Fisioterapia , 36 professores ministram aulas. O
quadro docente conta com 17 doutores (47,2%), 15 mestres (41,7%), 4
(11,1%) especialista no ano de 2020. Ver quadro de professores no item 1.4.3
 Núcleo Docente Estruturante (NDE)
Instituído pela deliberação CONSEP n° 119/2013 de 27/06/2013 e
acompanhando seu regulamento CONSEP nº 231/2015, são membros do
NDE do Curso de Fisioterapia:


Presidente: Profa. Dra. Alex Sandra Oliveira de Cerqueira



Membros:

 Professora Ma. Karla Rodrigues Cavalcante
 Profa. Ma. Maria Cristina Prado Vasques Cunha
 Prof. Ma. Nadiely Silva Barros Diniz
 Profa. Dra. Wendry Maria Paixão Pereira
 Conselho Departamental (CONDEP) – Órgão que coordena e fiscaliza as
atividades do curso, aprovando as medidas propostas pelas Comissões do
Departamento; avalia os processos de estudo de currículo para transferência;
opina sobre aproveitamento das disciplinas; decide sobre casos disciplinares
apresentados pelo Diretor de Departamento; além de outras atividades que
lhe são conferidas pelo Regimento Geral da Universidade. De natureza
deliberativa, consultiva e fiscalizadora, na sua esfera de abrangencia, é
constituído pelos seguintes conselheiros:
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Presidente: Profa. Dra. Alex Sandra Oliveira de Cerqueira



Secretário: Antonio Olavo Nogueira Arantes



Representantes do Corpo Docente:

 Professor Esp. César Antonio Pinto
 Professora Ma. Juliana Cátia de Oliveira
 Professora Ma. Karla Rodrigues Cavalcante
 Professora Ma. Maria Daniela de Lima e Silva Bastos
 Professora Dra. Wendry Maria Paixão Pereira


Representantes do Corpo Técnico Administrativo: Tatiana Santos



Representantes do Corpo Discente:

 Diego Ortiz Romano
 Isabelle Garcez Castro Rodrigues
 Segurança / Serviços / Manutenção: O Departamento de Fisioterapia conta
com o apoio de funcionários de diferentes setores da UNITAU, como Diretoria
de Recursos Humanos, Serviço Médico, Biblioteca, Transporte, Obras e
Manutenção, Informática, entre outros. Os serviços de Limpeza e Segurança
são terceirizados.
3. Infraestrutura do Departamento
3.1.

Salas de Aulas

No campus Bom Conselho, o Departamento de Fisioterapia conta com quatro
salas de aula, duas para 60 alunos e duas para 40 alunos. Na clínica escola de
Fisioterapia, estão disponíveis três salas, uma para 40 alunos e as outras duas para
20 alunos.
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3.2.

Laboratórios

O Departamento de Fisioterapia utiliza de sete laboratórios de disciplinas
básicas localizados no Campus do Bom Conselho, vinculados ao Instituto Básico de
Biociências (IBB) sendo eles Laboratório de Anatomia Geral, Bioquímica,
Fisiologia/Farmacologia, Microbiologia, Histologia, Imunologia, Patologia. Conta
também

com

um

Laboratório

de

Habilidades

(simulação),

vinculado

ao

Departamento de Medicina e os Laboratórios de Informática, disponível para todos
os alunos da Universidade no Campus do Bom Conselho, situados na Av.
Tiradentes, 500, Bom Conselho, Taubaté-SP e para aulas práticas específicas em
fisioterapia, dois laboratórios, ambos com 40 macas e capacidade para 80 alunos,
situado na R. Pasqual Scalzoto Pastoreli, 30, Jardim das Nações, Taubaté/SP,
localizados no Anexo do Campus do Bom Conselho,
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3.3.

Biblioteca

Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBi
O SIBi foi criado pela Deliberação CONSUNI nº 28/01 e está inserido no
contexto de prestação de serviços à comunidade da Pró-reitoria de Extensão. É
composto por 17 unidades de informação incluindo as Bibliotecas Setoriais, o Centro
de Pesquisa Bibliográfica (CPB), o Centro Especial de Atendimento Bibliográfico
(CEAB) e o Setor de Obras Raras. No tocante à atualização do acervo, é política da
UNITAU a aquisição de títulos novos com frequência semestral, assim como a
assinatura de periódicos nacionais e internacionais solicitados pelos docentes.
No contexto de modernização, o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) traz
uma série de inovações que visam à prestação de um serviço de qualidade para o
usuário e em consonância com as novas exigências das tecnologias de informação,
como a informatização dos serviços e terminais de consulta ao acervo, que viabiliza
agilidade no atendimento e facilidade de acesso ao usuário. O SIBi é responsável
pelo acervo bibliográfico e pelos recursos técnicos e materiais, possuindo um quadro
de funcionários especializado. Nesse contexto, embora cada Departamento possua
uma biblioteca setorial, essa é, para o usuário, apenas a porta de entrada para todo
o Sistema.
A partir do "Cartão Pessoal", que possibilita a inscrição do usuário no SIBi,
todos

os

recursos

nele

existentes

são

disponibilizados

para

o

leitor,

independentemente do curso. Utilizando a tecnologia do software SophiA Biblioteca
todo o acervo pode ser acessado em quaisquer dos terminais de consulta instalados
nessas unidades, assim, o acervo total é aberto para consultas a todos os usuários
e, para empréstimos, a todos os alunos, professores e funcionários cadastrados.
Por meio do SIBi, são disponibilizados os seguintes serviços: consulta local;
atendimento telefônico, por correio e e-mail; página eletrônica na Internet; acesso
on-line às bases de dados para periódicos nacionais e internacionais e teses;
treinamento no uso de bases de dados para professores, alunos (de Graduação e
Pós-Graduação) e a comunidade; treinamento de utilização dos serviços do SIBi –
como utilizar sua biblioteca; normatização de trabalhos científicos; levantamentos
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bibliográficos; terminais de consulta ao acervo – Sistema Sophia; alerta bibliográfico
(sumários de periódicos correntes); catálogo de fitas de vídeo; pesquisa bibliográfica
por

e-mail;

visitas

monitoradas;

empréstimo

entre

bibliotecas;

comutação

bibliográfica (COMUT); Convênios e parcerias com Instituições de pesquisa
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES,
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, Instituto Tecnológico de
Aeronáutica e Centro Tecnológico Aeroespacial- ITA/CTA, entre outras).

Biblioteca Virtual
A biblioteca on-line permite ao aluno realizar reservas, renovar empréstimos de
livros

e

acessar

o

acervo,

por

meio

do

endereço

eletrônico:

http://sibi.unitau.com.br/sophia_web/index.html (software Sophia Biblioteca).
O aluno pode realizar o acesso da sua residência pelo portal de acesso
utilizando o perfil de usuário e a senha da rede UNITAU.
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O acervo do Departamento de Fisioterapia está integrado ao acervo da
Biblioteca da Biociências sob a responsabilidade da bibliotecária Ana Beatriz
Ramos, localizada no campus do Bom Conselho, na Avenida Tiradentes, 500 –
centro – cep: 12030-180 telefone (12) 3624-3133, e-mail: sibi.biociencias@unitau.br
e horário de funcionamento: seg. à sex 08h – 21:45h, sábado 08h – 11:30h.
Abaixo temos a descrição do acervo da Biblioteca/2020 com informações
específicas do acervo do curso de Fisioterapia.

BIBLIOTECA DE BIOCIÊNCIAS – Departamento de Fisioterapia

Tipo de acesso ao acervo

Livre

É específico para o curso

Sim

Total de livros da Biblioteca

Títulos:9.342 Volumes
31.360

Total de livros específicos para o curso

Títulos:1.173 Volumes
8.199

Periódicos

Títulos:58 Volumes 1.158

Consultas a Periódicos

147

Empréstimos de livros

38.091

Consultas a livros

2.587

ESPAÇO FÍSICO
1. Área construída
total (m²)
918,69 m²

2. Área destinada ao

acervo (m²)
674,99 m²

3. Área destinada aos

usuários (m²)
66, 21 m²

Nota: (1) Total de espaço físico, em m², de todas as bibliotecas e postos de atendimento. (2) Total de espaço físico, em m²,
destinado ao acervo circulante e depósito de material de baixa circulação, se houver. (3) Total do espaço, em m², destinado à
leitura e estudo (salas individuais e coletivas) e aos terminais para pesquisa em meios eletrônicos.
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NÚMERO DE SALAS DE LEITURA E ESTUDO
Tipo
1. Sala para estudo individual

Quantidade
01

2. Sala para estudo em grupo

02

Nota: (1) Entende-se como sala individual um ambiente físico com um (01) assento para usuário; (2) Entende-se como sala
coletiva um ambiente com dois (02) ou mais assentos para usuário.

CAPACIDADE BIBLIOTECA BIOCIÊNCIAS
Número total de assentos para usuários
Laboratório de Informática – Espaço Santander
Universidades
CEAB – Centro Especial de Atendimento Bibliográfico:
para portadores de necessidades especiais

Quantidade de pessoas que frequentam a biblioteca
Recurso Humanos

122
15 computadores
01 impressora
01 scanner
01 impressora laser
01 máquina de
escrever Braille
01 impressora Braille
01 computador
53.820
01 Bibliotecário
05 Auxiliares
05 Bolsistas
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3.4 Outros ambientes pedagógicos

3.4.1. Clínica de Fisioterapia

Vinculada ao Departamento de Fisioterapia, conta com uma área de 2000 m²
de construção, situada na Av. Marechal Arthur da Costa e Silva, 1055, Vila
Jaboticabeira, Taubaté/ SP, destinada ao desenvolvimento das atividades Práticas
Fisioterapêuticas Supervisionadas (PFSs) que acontecem nos últimos períodos do
curso e equipada com materiais próprios utilizados durante os atendimentos clínicos.
Contém ambulatórios de neurologia adulto, pediatria, grupos populacionais,
reabilitação cardíaca e pulmonar, piscina terapêutica, consultórios de atendimento
ortopédico e uroginecológico, além de possuir almoxarifado, lavanderia, três salas
de aula amplas e com ar condicionado, sala de coordenação de clínica, secretaria,
recepção e serviço social.
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Recursos Humanos da Clínica de Fisioterapia
 Coordenador da Clínica de Fisioterapia: Prof Dr. Rodrigo Silva e Santos
 Secretária: Renata Valéria Franco de Toledo
 Almoxarife: Marcos Paiva da Cruz
 Assistente Social: Oceana Donato da Silva
 Recepcionista: Tatiana dos Santos
 Zeladora: Maria Cristina Reichert
 Segurança: Sérgio Luiz Rodrigues Lima e outros vigilantes pertencentes ao
setor de segurança da Universidade.
 Hospital Municipal Universitário de Taubaté

Parte das atividades dos últimos períodos do curso são desenvolvidas no
Hospital Municipal Universitário de Taubaté. Os alunos desenvolvem suas atividades
nas enfermarias clínicas e pediátricas, além das UTIs adulto e pediátrica, utilizando
todos os recursos tecnológicos disponíveis para o atendimento de ampla população
de pacientes clínicos, desempenhando um papel fundamental na avaliação,
prevenção e tratamento desses pacientes.
 Hospital Regional do Vale do Paraíba

Além das atividades no Hospital Municipal Universitário de Taubaté, os alunos
desenvolvem ainda atividades no Hospital Regional do Vale do Paraíba que é um
centro de referência em cirurgias das mais diversas complexidades em todo o Vale
da Paraíba, enriquecendo a vivencia prática e profissional, aprimorando assim as
experiências e capacitando o futuro profissional fisioterapeuta para os principais
mercados.
Os alunos são capacitados para a atuação nos mais diversos ambientes
hospitalares, desde enfermarias até as unidades de terapia intensivas, tanto
pediátricas quanto adultos. A experiência é enriquecida pela atuação tanto no
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Hospital Municipal Universitário de Taubaté como no Hospital Regional do Vale do
Paraíba, desenvolvendo atividades que incidem desde avaliação, prevenção e
tratamento das mais amplas situações do cotidiano hospitalar, passando por
intervenções em pacientes clínicos até a atuação em pós operatórios de grande
complexidade.
3.4.2. Recursos de apoio didático-pedagógico
Os equipamentos das diversas áreas e recursos de atuação da fisioterapia,
bem como os modelos anatômicos, materiais didáticos e recursos audiovisuais ficam
alocados no almoxarifado e são disponibilizados aos docentes, conforme suas
necessidades.

4. Curso de Fisioterapia

4.1.

Objetivos do Curso
A Fisioterapia é uma ciência aplicada, cujo objeto de estudos é o

movimento humano em todas as suas formas de expressão e potencialidades,
quer nas suas alterações patológicas, quer nas suas repercussões psíquicas e
orgânicas, com objetivos de preservar, manter, desenvolver ou restaurar a
integridade de órgão, sistema ou função.
Dentro do campo de atuação profissional na área da saúde a
Fisioterapia é quem se responsabiliza principalmente pela prevenção e
tratamento das disfunções do movimento humano, seja por meio do próprio
movimento ou de outros recursos físicos, visando identificar e maximizar a
saúde funcional no contexto da promoção, prevenção, cura e reabilitação.
A Fisioterapia é também uma disciplina da área de saúde que partilha
com outros campos, desta e de outras áreas, com responsabilidade de produzir
os conhecimentos necessários ao desenvolvimento do saber relacionado ao
objeto de estudo em toda a sua potencialidade, dinamicidade e níveis de
abrangência.
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A função social da Fisioterapia é contribuir, de forma prática e teórica,
com a descoberta de novas e melhores soluções para os problemas reais ou
potenciais de movimento seja de um indivíduo ou de uma população,
entendendo o movimento como um evento multivariado e multideterminado,
interativo e dinâmico.
Neste projeto pedagógico são apresentados os parâmetros e diretrizes
da formação de fisioterapeutas para atuação em todos os níveis de assistência
à saúde, para que, em consonância com os princípios do Sistema Único de
Saúde (SUS) o profissional possa exercer as funções do fisioterapeuta na
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde funcional do
indivíduo.
A filosofia educacional do curso de Fisioterapia está, portanto, centrada
nas ações de manutenção, preservação e restabelecimento da saúde funcional
e prevenção de doenças, em seu campo, seja nas atividades de ensino, de
pesquisa ou de extensão, promovendo práticas formativas que respondam às
necessidades de atuação do fisioterapeuta.
Nesse contexto, o curso tem como objetivo geral formar profissionais
com as seguintes habilidades e competências:
a) desenvolver ações em todos os âmbitos de atenção a saúde atuando
na promoção,

prevenção, proteção e reabilitação, tanto em nível

individual quanto coletivo;
b) assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e
contínua com os princícipos diretrizes e instâncias do SUS;
c) pensar criticamente, analisar os problemas da sociedade e procurar
suas soluções;
d) realizar serviços dentro dos mais elevados padrões de qualidade e dos
princípios da ética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção
à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução
do problema de saúde;
e) tomar decisões visando ao uso apropriado da força do trabalho, de
equipamentos, de procedimentos e de práticas;
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f) avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas baseadas
em evidências cientificas;
g) comunicar-se de maneira clara e acessível tanto com outros
porfissionais de saúde como com o público em geral, mantendo a
confidencialidade das informações;
h) comprometer-se com a evolução da profissão seja assumindo
posições de liderança, produzindo conhecimentos cientifícos e
aprendendo continuamente.
Como objetivos específicos, o curso visa à formação de profissionais
com as seguintes habilidades e competências:
a) atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em
programas de promoção, prevenção, proteção e recuperação da
saúde,

sensibilizados

e

comprometidos

com

o

ser

humano,

respeitando-o e valorizando-o;
b) atuar

multiprofissionalmente,

interdisciplinarmente

e

transdisciplinarmente com extrema produtividade na promoção da
saúde baseada na convicção científica, na cidadania e em todas as
circunstâncias respeitando os princípios éticos;
c) garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema;
d) contribuir para a manutenção da saúde, bem-estar e qualidade de vida
das pessoas, famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias
éticas, políticas, sociais, econômicas, ambientais e biológicas;
e) realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente colhendo
dados, solicitando, executando e interpretando exames propedêuticos
e complementares que permitam elaborar um diagnóstico cinéticofuncional, para eleger e quantificar as intervenções e condutas
fisioterapêuticas apropriadas;
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f) exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social,
entendendo-a como uma forma de participação e contribuição social;
g) desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de
serviços de saúde públicos ou privados, além de assessorar, prestar
consultorias e auditorias no âmbito de sua competência profissional;
h) emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios;
i) prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o indivíduo e os seus
familiares sobre o processo terapêutico;
j) manter a confidencialidade das informações, na interação com outros
profissionais de saúde e o público em geral;
k) encaminhar o paciente, quando necessário, a outros profissionais;
l) manter controle sobre a eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes
à atuação fisioterapêutica garantindo sua qualidade e segurança;
m) conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de
trabalhos acadêmicos e científicos.
4.2.

Perfil do Profissional a ser formado
As incumbências atribuídas ao fisioterapeuta na legislação vigente estão

compreendidas a partir de uma visão que não restringe a atuação profissional
apenas ao tratamento de doenças ou de partes do corpo.
A formação do Fisioterapeuta deverá atender ao sistema de saúde
vigente no país, com a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e
hierarquizado de referência e o trabalho em equipe.
O fisioterapeuta educado pela Universidade de Taubaté tem sua
formação profissional generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado à
atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e
intelectual. Com visão ampla e global do ser humano, respeitando os princípios
éticos e culturais do indivíduo e da coletividade.
Tem como objeto de estudo o movimento humano em todas as suas
formas de expressão e potencialidades, seja nas alterações patológicas,
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cinético-funcionais, ou nas suas repercussões psíquicas e orgânicas,
objetivando promover, preservar, desenvolver e restaurar a integridade de
órgãos, sistemas e funções, elaboração do diagnóstico físico e funcional,
eleição e execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada
situação.
O profissional deverá apoiar-se em seguro conhecimento das ciências
básicas, das possibilidades de prevenir o aparecimento de anormalidades,
reconhecer a disfunção, diagnosticar, tratar e manter a saúde. Ainda, ter pleno
conhecimento do sistema de saúde vigente no país, exercer participação social
efetiva, integrar equipes multiprofissionais, valorizar a pesquisa e as atividades
de extensão como promotoras do bem-estar do próximo. Compreender a ética
como imprescindível nas relações humanas e o constante aperfeiçoamento
profissional como instrumento imprescindível e irrefutável para o progresso da
Fisioterapia e da sociedade.

4.3.

Campo de atuação
Na área de saúde o fisioterapeuta tem amplo campo de atuação

profissional, organiza e aplica programas de tratamento e trabalha, dentro do
campo da fisioterapia, na promoção, prevenção, cura, reabilitação, bem como
na diminuição do sofrimento de pessoas acometidas por problemas de diversas
naturezas, relacionados principalmente com as áreas de ortopedia e
traumatologia,

reumatologia,

neurologia,

cardiologia,

pneumologia,

uro-

ginecologia, obstetrícia, pediatria, além de ter uma atuação cada vez mais
solicitada na gerontologia e na área desportiva.
Nos ambientes laborais e em instituições de ensino (por exemplo, em
indústrias e escolas respectivamente), o fisioterapeuta analisa e intervém
preventivamente

em relação às doenças ocupacionais causadas por

movimentos repetitivos, acidentes de trabalho e disfunções posturais. O
profissional fisioterapeuta também atua em hospitais, clínicas ambulatoriais,
consultórios, domicílios, além de, como profissional da área de saúde e como
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terapeuta, exerce o papel de agente de promoção do bem-estar físico, psíquico
e social de sua comunidade.
Sua formação básica possibilita ainda, garantias de formação continuada
nos níveis de especialização, mestrado e doutorado em diversas áreas do
saber, tais como: Anatomia e Biomecânica, Fisiopatologia da Motricidade,
Bioengenharia, Educação Especial, Educação Física, Ciências da Motricidade
Humana,

Saúde

Pública

e

Ocupacional,

Ergonomia,

Neurociências,

Neuropsicologia, Administração em Saúde e na própria área de Ciências da
Reabilitação e Fisioterapia.
4.4.

Matriz Curricular – Deliberação CONSEP nº 173/2012 alterada pela
Deliberação CONSEP nº 273/2014

Matriz Curricular A
DISCIPLINAS

C/H
presencial

1º PERÍODO
Anatomia Humana
Anatomia Palpatória
Bases da Fisioterapia
Biologia
Histologia e Embriologia
Língua Portuguesa: Leitura e Produção de Textos
Psicologia e Atuação Profissional
Total do período

80
80
40
60
60
40
40
400

2º PERÍODO
Antropologia
Bases da Fisioterapia Clínica
Bioquímica
Introdução à Saúde Pública
Microbiologia e Imunologia
Neuroanatomia
Total do período

40
80
80
40
80
80
400

3º PERÍODO
Biomecânica
Cinesioterapia
Farmacologia
Fisiologia
Patologia
Próteses e Órteses
Total do período

80
80
40
80
80
40
400

C/H
a distância

40
40
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4º PERÍODO
Cinesiologia Clínica
Desenvolvimento Neuromotor
Fisioterapia Reumatológica
Fundamentos da Imaginologia
Recursos Terapêuticos Manuais
Recursos Terapêuticos: Hidroterapia e Eletroterapia
Total do período
5º PERÍODO
Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher
Fisioterapia Dermato Funcional
Fisioterapia do Trabalho
Fisioterapia em Disfunções Respiratórias
Fisioterapia em Neurologia Infantil
Fisioterapia Neurológica: patologias vasculares e traumáticas e
suas implicações no movimento humano.
Fisioterapia Ortopédica e Esportiva
Total do período
6º PERÍODO
Fisioterapia em Gerontologia
Fisioterapia em Pediatria
Fisioterapia em Saúde Coletiva
Fisioterapia nas Disfunções Cardiovasculares
Fisioterapia Neurológica: patologias desmielinizantes e
degenerativas e suas implicações no movimento humano.
Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica
Metodologia Científica
Total do período

80
40
40
40
80
120
400

40
40
40
80
40
80
80
400

40
40
40
80
80
80
40
400

7º PERÍODO
Atividades Fisioterapêuticas em Grupos Populacionais I
Ética e Deontologia para Fisioterapia
Total do período

100
60
160

8º PERÍODO
Atividades Fisioterapêuticas em Grupos Populacionais II
Fundamentos de Administração
Total do período

100
60
160

Carga horária total de aulas
Carga horária de aulas convertida em horas
Carga horária de aulas a distância
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC
Práticas Fisioterapêuticas Supervisionadas.
Trabalho de Graduação – TG
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

2.720
2.266
40
160
1.440
120
4.026
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Matriz Curricular B
DISCIPLINAS

C/H
presencial

1º PERÍODO
Antropologia
Bases da Fisioterapia Clínica
Bioquímica
Introdução à Saúde Pública
Microbiologia e Imunologia
Neuroanatomia
Total do período

40
80
80
40
80
80
400

2º PERÍODO
Anatomia Humana
Anatomia Palpatória
Bases da Fisioterapia
Biologia
Histologia e Embriologia
Língua Portuguesa: Leitura e Produção de Textos
Psicologia e Atuação Profissional
Total do período

80
80
40
60
60
40
40
400

3º PERÍODO
Cinesiologia Clínica
Desenvolvimento Neuromotor
Fisioterapia Reumatológica
Fundamentos da Imaginologia
Recursos Terapêuticos Manuais
Recursos Terapêuticos: Hidroterapia e Eletroterapia
Total do período

80
40
40
40
80
120
400

4º PERÍODO
Biomecânica
Cinesioterapia
Farmacologia
Fisiologia
Patologia
Próteses e Órteses
Total do período

80
80
40
80
80
40
400

5º PERÍODO
Fisioterapia em Gerontologia
Fisioterapia em Pediatria
Fisioterapia em Saúde Coletiva
Fisioterapia nas Disfunções Cardiovasculares
Fisioterapia Neurológica: patologias desmielinizantes e
degenerativas e suas implicações no movimento humano.
Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica
Metodologia Científica
Total do período

C/H
a distância

40
40

40
40
40
80
80
80
40
400
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6º PERÍODO
Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher
Fisioterapia Dermato Funcional
Fisioterapia do Trabalho
Fisioterapia em Disfunções Respiratórias
Fisioterapia em Neurologia Infantil
Fisioterapia Neurológica: patologias vasculares e traumáticas e
suas implicações no movimento humano.
Fisioterapia Ortopédica e Esportiva
Total do período

40
40
40
80
40
80
80
400

7º PERÍODO
Atividades Fisioterapêuticas em Grupos Populacionais I
Ética e Deontologia para Fisioterapia
Total do período

100
60
160

8º PERÍODO
Atividades Fisioterapêuticas em Grupos Populacionais II
Fundamentos de Administração
Total do período

100
60
160

Carga horária total de aulas
Carga horária de aulas convertida em horas
Carga horária de aulas a distância
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC
Práticas Fisioterapêuticas Supervisionadas – PFS
Trabalho de Graduação – TG
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

2.720
2.266
40
160
1.440
120
4.026
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4.5.

Quadro de Professores
Regime
de
Trabalho

NOME

Vínculo Titulação

Endereço do Lattes

ALEX SANDRA OLIVEIRA DE
CERQUEIRA

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/2831954108297946

P

ALEXANDRE PRADO
SCHERMA

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/0582078058815661

P

AMANDA LUCCI FRANCO DA
MATTA CAMPOS

Efetivo

Especialista http://lattes.cnpq.br/0944347035241974

I

ANDRÉ LUÍS DA SILVA

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/1130631872986412

P

CAMILA YOUNG VIEIRA

Efetivo

Mestre

http://lattes.cnpq.br/3559223762806907

P

CÉSAR ANTÔNIO PINTO

Efetivo

Especialista http://lattes.cnpq.br/8852600600989340

P

DANIELA MACHADO FARIA
PAES DE BARROS

Efetivo

Mestre

http://lattes.cnpq.br/6039524668606519

P

ELIANE STEVANATO

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/1266817158438187

P

FERNANDA PASSOS DOS
REIS ERVILHA

Efetivo

Mestre

http://lattes.cnpq.br/9494577029376914

P

GLAUCE GONZAGA SILVA

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/2803651802855447

P

IVAN DA SILVA FARIA

Efetivo

Mestre

http://lattes.cnpq.br/0756310307681447

P

JULIANA CATIA DE OLIVEIRA

Efetivo

Mestre

http://lattes.cnpq.br/1458557404983397

P

KARLA GARCEZ CUSMANICH Efetivo

Mestre

http://lattes.cnpq.br/4168890514522898

P

KARLA RODRIGUES
CAVALCANTE

Efetivo

Mestre

http://lattes.cnpq.br/3516386181659600

P

LUCIANA CRISTINA STEINLE
CAMARGO

Efetivo

Mestre

http://lattes.cnpq.br/5837708284706120

I

MÁRCIA TORNIZIELLO BRÁZ
DA SILVA

Efetivo

Mestre

http://lattes.cnpq.br/5582241976201945

P

MARIA CRISTINA PRADO
VASQUES CUNHA

Efetivo

Mestre

http://lattes.cnpq.br/8199648043732718

P

MARIA DANIELA DE LIMA E
SILVA

Efetivo

Mestre

http://lattes.cnpq.br/1697932623350927

P
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MARIA DO CARMO SOUZA
DE ALMEIDA

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/9006016651621287

P

MARIA STELLA AMORIM DA
COSTA ZÖLLNER

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/6036208273970199

H

MARIANA FEIJÓ DE OLIVEIRA Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/3580775357077075

P

MARÍLIA HIDALGO UCHÔAS

Efetivo

Especialista http://lattes.cnpq.br/8729053672557727

P

MARIO ADRIAN MISAILIDIS
LERENA

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/4944462042028702

P

MARISA CARDOSO

Efetivo

Mestre

http://lattes.cnpq.br/9172368517078035

H

MÁYRA CECÍLIA DELLÚ

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/8227552966779496

I

MOACIR JOSÉ DOS SANTOS

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/3987800501488137

H

NADIELY SILVA BARROS
DINIZ

Efetivo

Mestre

http://lattes.cnpq.br/8479866186830327

P

NAIRA CORREIA CUSMA
PELOGIA

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/2248274668481408

I

ODALÍCIO VIEIRA DE
SIQUERA

Efetivo

Mestre

http://lattes.cnpq.br/6019208949478984

I

RENATO JOSE SOARES

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/2585110775568503

P

RICARDO FERREIRA SALLES Efetivo

Especialista http://lattes.cnpq.br/4529569564607967

P

RODRIGO SILVA E SANTOS

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/4419166141771086

P

RUBENS CORREA ARAUJO

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/5151940513863281

P

SILVANA SOLÉO FERREIRA
DOS SANTOS

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/2324027743005858

P

VALMIR CARNEIRO
CESCHINI

Efetivo

Mestre

http://lattes.cnpq.br/6500636495901057

P

WENDRY MARIA PAIXAO
PEREIRA

Efetivo

Doutor

http://lattes.cnpq.br/4150791035974467

I
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4.6.

COMPONENTES CURRICULARES
 Atividades Acadêmico Científico Culturais – AACC
As Atividades Complementares e as Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais atendem ao disposto na Resolução n 01/2004, do Conselho Nacional de
Educação - Parecer n CES/CNE 0134/03.
Tem como objetivo geral propiciar aos acadêmicos a possibilidade de
aprofundamento temático e interdisciplinar, contribuir para formação sociocultural,
além de reforçar e complementar as atividades de graduação.
As práticas acadêmicas AACC devem ser realizadas fora da grade curricular
obrigatória e dependem da iniciativa e dinamismo de cada aluno. Valoriza-se a
participação do aluno em eventos acadêmico-científico-culturais desde que
relacionados à área de formação e devidamente aprovados pelo professor
coordenador. Essas atividades integralizam uma carga horária de 160 (cento e
sessenta) horas.
 Estágio Supervisionado – Prática Fisioterapêutica Supervisionada
(PFS)
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O estágio supervisionado é desenvolvido dentro das disciplinas de práticas
fisioterapêuticas supervisionada que proporcionam a complementação do processo
ensino-aprendizagem nas diversas áreas da Fisioterapia.
Cada disciplina de PFS apresenta carga horária de 240 horas. O total de
horas desenvolvidas nas disciplinas é de 1440h, sendo que 1008 horas são
destinadas ao estágio supervisionado curricular e está de acordo com o preconizado
no artigo 7º, da Diretriz Curricular Nacional do Curso de Graduação em Fisioterapia
(Resolução CNE/CES 04/2002) e as demais 432 horas das disciplinas de PFS são
destinadas às reuniões clínicas, aos seminários, à discussão de casos clínicos e à
organização de cada setor de prática fisioterapêutica supervisionada, requisitos
necessários à execução das disciplinas.
As disciplinas de Práticas Fisioterapêuticas Supervisionadas – PFS, a saber:
PFS Cardiorrespiratória, PFS em Gerontologia, Saúde da Mulher e Saúde Coletiva,
PFS em Pediatria, PFS Hospitalar, PFS Neurológica em Adultos e PFS Ortopédica e
Traumatológica têm carga horária total de 1.440 (um mil quatrocentos e quarenta)
horas, a serem cumpridas pelo acadêmico do 7º e 8º períodos em sistema de
rodízio.
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As práticas fisioterapêuticas supervisionadas respeitam às necessidades
estruturais e metodológicas do ensino baseadas nas ações sociais e políticas da
saúde, com orientações generalistas e ênfase nas demandas regionais e são
desenvolvidas sob orientação e supervisão dos docentes do Departamento de
Fisioterapia, conforme regulamento aprovado pela Pró-reitoria de Graduação.
O

calendário

acadêmico

especial

das

Práticas

Fisioterapêuticas

Supervisionadas é elaborado pela Diretoria do Departamento de Fisioterapia
juntamente com o coordenador da clínica e com a coordenação pedagógica, e então
submetido à apreciação do Conselho de Departamento e da Pró-reitoria de
Graduação.

 Trabalhos de Graduação:

O Trabalho de Graduação busca instrumentalizar o aluno no tocante à
especificidade do trabalho científico, demonstrar a importância da pesquisa sobre o
objeto de estudo da Fisioterapia em todas as suas áreas de atuação e à necessidade
de atualizar os conhecimentos vigentes, modificá-los dentro dos limites apoiados na

PROJETO PEDAGÓGICO I FISIOTERAPIA I UNITAU I 2021

ciência e fortalecer o processo terapêutico baseado em evidências. (Anexo o
Regulamento do TG)
4.7.

Eventos

4.7.1. Eventos Institucionais Anuais
 Recepção aos Ingressantes: Realizada anualmente, ocorre nos três
primeiros dias letivos. No primeiro dia ocorre uma recepção conjunta de todos os
cursos de Biociências, envolvendo atrações culturais da região, a partir do segundo
dia o departamento realiza diversas atividades acadêmicas, como Acolhimento
Festivo, distribuição de camisetas dos cursos, aula inaugural, apresentação de vídeo
institucional com mensagem de boas-vindas do Reitor da Universidade, palestras de
professores dos cursos e do Centro Acadêmico, visita aos laboratórios do Campus,
apresentação dos professores do Departamento e visita monitorada ao laboratório de
informática e também à biblioteca, para conhecimento do acervo disponível para os
alunos e recebimento de instruções para uso do sistema SIBI.
 Jogos Universitários – JUTA: Previstos para o mês de maio, é um evento
esportivo que busca a inclusão e socialização dos universitários. Tradicionalmente, o
Departamento de Biologia participa dos jogos com muita competitividade e alegria,
promovendo, assim, a integração de seus alunos com toda a comunidade
acadêmica.
 Feira de Oportunidades e do Empreendedorismo: Realizada no mês de
maio, tem o principal objetivo de que os acadêmicos conheçam os diversos setores
do mercado de trabalho e as oportunidades de estágio e emprego no âmbito das
suas especialidades.
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 Feira das Profissões: Realizada no mês de setembro, tem como objetivo
divulgar os cursos de graduação da Universidade e apresenta-los para a comunidade
escolar de Ensino Médio da cidade de Taubaté e região. Os cursos do Departamento
de Biologia têm ampla participação, com envolvimento de alunos e professores na
exposição de pesquisas e projetos em andamento. É uma oportunidade também de
incentivar nossos próprios alunos a valorizarem sua profissão.
 Congresso internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento
(CICTED): Previsto para ser realizado no mês de outubro (com exceção do ano de
2016, em que o Congresso ocorreu em setembro), é composto por eventos como:
Encontro de Iniciação Científica – ENIC, Mostra de pós-graduação – MPG, Seminário
de Extensão Universitária – SEMEX e Seminário de Docência Universitária –
SEDUNI / PIBID. Anualmente a UNITAU promove esse grande evento, de caráter
internacional, que congrega desde a iniciação científica até a extensão universitária.
Todos os anos, alunos e docentes do Curso tem participação expressiva no evento,
apresentando nas modalidades painel e comunicação oral, com publicação de artigo
ou resumo expandido.
 Meeting Universidade-Empresa: Evento que reúne profissionais do mercado
e diretores/coordenadores e professores da Unitau para debater questões referentes
ao mercado de trabalho, com o objetivo de alinhar as necessidades das empresas
com a reestruturação do currículo dos cursos e contribuir para a melhor preparação
dos futuros 54 profissionais a partir de experiências e vivências de mercado. O
encontro é composto por mesas simultâneas com os temas: “Saúde e vida”,
“Tecnologia”,

“Educação”,

“Comunicação”,

“Gestão

de

Negócios”,

“Ciências

Jurídicas” e “Meio Ambiente e Sustentabilidade”.
4.7.2. Avaliação institucional – CPA
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O Sistema de Avaliação da Universidade de Taubaté foi regulamentado
pela Deliberação CONSUNI 009/2009, na qual se destaca que o processo de
avaliação tem por objetivo analisar periodicamente a atuação e o nível de
desempenho da Instituição por meio de atividades, cursos, programas, projetos e
setores, considerando as diferentes dimensões institucionais. Nesse sentido, foi
criada a Comissão Própria de Avaliação (CPA) para proceder, segundo os 10
indicadores do SINAES, a organização e implementação do processo de avaliação
institucional da Universidade.
Cabe ressaltar que a Universidade de Taubaté, embora esteja incluída no
Sistema Estadual de Avaliação, opta por desenvolver seu processo interno de
avaliação seguindo os parâmetros nacionais estabelecidos pelo MEC/INEP. Para
construir a sistemática desse processo organiza-se os procedimentos segundo dois
eixos:
Elaboração de questionário/roteiro aos gestores e dirigentes institucionais,
estabelecidos a partir do desdobramento das 10 dimensões da avaliação situada e
formulação de pesquisa de opinião direcionada aos estudantes de graduação,
docentes e servidores técnico-administrativos.
4.7.3. Rendimento escolar – formato da avaliação do aluno
A Deliberação CONSEP 136/2020 dispõe sobre a verificação escolar nos
cursos de graduação, em regime seriado semestral, para o ano letivo de 2018.
Para

conhecer

a

deliberação

na

íntegra,

acessar

o

link:

https://unitau.br/arquivos/deliberacoes/consep_136_2020.pdf
4.7.4. Espaço Virtual de Aprendizagem – EVA
O Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA) é o “local virtual” da Universidade
de Taubaté no qual professores e alunos podem interagir, fazendo uso de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para as disciplinas com carga
horária a distância.
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Esse é um tipo de ambiente que utiliza plataformas especialmente
planejadas para abrigar cursos. No caso do Curso de Letras/Espanhol, as aulas a
distância são ministradas no EVA e a plataforma utilizada é o Moodle. Nela,
existem áreas para apresentação de conteúdos em vídeo, animações, textos,
atividades de verificação da aprendizagem – não avaliativas e avaliativas. Também
estão disponíveis espaços para interação síncrona, por meio de chats, e interação
assíncrona, como os fóruns de discussão.
A organização do ambiente virtual permite ao aluno um acompanhamento
organizado e sistematizado daquilo que é estudado a cada semana. A recuperação
da informação e dos conteúdos estudados também é um dos benefícios
proporcionados pelos cursos a distância.
O EVA foi criado pela Deliberação CONSUNI 051/2014, que pode ser
acessada

no

link:

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSUNI/

Consuni_2014/ consuni_051_2014_1415736133.pdf.

4.7.5. Programa de Formação Continuada - PROFOCO
Por compreender que o professor é o responsável por transmitir
conhecimento, incentivar a pesquisa e orientar de maneira eficiente os futuros
profissionais para uma infinidade de oportunidades, posicionando-se na linha de
frente com o nosso aluno, a outra ponta do processo ensino-aprendizagem, a
UNITAU, por meio da sua Pró-reitoria de Graduação, criou desde 2012 o PROFOCO
(Programa de Formação Continuada) para despertar cada vez mais no professor a
paixão pela docência, a mesma paixão que o fez eleger a Universidade de Taubaté
como seu espaço de “ser docente”.
O PROFOCO consiste numa série de ações e projetos voltados aos
professores e coordenadores pedagógicos dos cursos, que oferece encontros de
formação, com participação voluntária e inscrição on-line, sob forma de oficinas,
minicursos e seminários de docência universitária, conduzidos por docentes da
Instituição com reconhecido conhecimento na área ou professores convidados.
Dessa forma, visa promover, de modo efetivo, a melhoria da qualidade de ensino da
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Universidade de Taubaté, pela valorização docente. Também é uma oportunidade
para que o professor se atualize e possa aprimorar-se a cada dia no exercício da
docência.
A Universidade preocupa-se em investir em sua equipe, em colaborar com a
melhoria técnica da qualidade das aulas e em encantar nosso aluno. Mais
informações: http://web.unitau.br/profoco/

5. INTEGRAÇÃO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO
A indissolubilidade dos pilares ensino, pesquisa e extensão garante a
formação

de

profissionais preocupados em adquirir,

manter

e

expandir

conhecimentos e habilidades que lhes favoreçam plena realização pessoal e
efetiva inserção de seu trabalho na promoção do bem-estar social. Assim, com o
intuito de promover a articulação entre esses três pilares e atender às Diretrizes do
Plano Nacional de Extensão (PNE), a direção do Departamento, a Coordenação e
os professores do Curso de Fisioterapia operacionalizam:
5.1.

Programas / Projetos de Extensão
Com o objetivo de estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico
dos estudantes, bem como a atuação profissional pautada na cidadania e na
função social da educação superior e, nos processos interdisciplinares,
educativos, culturais e políticos que promovam a interação transformadora entre
a universidade e outros setores da sociedade, a clínica de Fisioterapia da
UNITAU atua por meio de atendimento à comunidade, na estratégia da Saúde da
Família e com os dos projetos de extensão como:
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5.1.1. PROJETO DE EXTENSÃO LUZ, CÂMERA E MOVIMENTO

O presente projeto de extensão busca uma intervenção pioneira de
educação, com foco na saúde coletiva, para estudantes do ensino fundamental, de
tal forma a agregar valor à educação rotineira dos mesmos. Com ações dinâmicas,
por meio de atividades lúdicas, busca-se o pensamento crítico e jornalístico, com
foco no tema da dor, seus mitos e verdades.
Em adição, busca-se a melhora da autoestima e valorização do convívio
familiar, características relevantes e que agregam valor na educação básica dos
jovens, refletindo na qualidade de vida deles. A base metodológica é norteada pela
construção de conhecimento de forma coletiva e produção de material digital, o
PROJETO PEDAGÓGICO I FISIOTERAPIA I UNITAU I 2021

qual será divulgação em redes sociais do projeto, da escola envolvida e da
Universidade. Desta forma, fomenta-se o disseminar do conhecimento e favorece a
educação em massa da população sobre dor crônica, característica esta que mais
gera anos de vida perdidos e de incapacidade na população brasileira. Tais ações
envolvem esforços coletivos de docentes e discentes dos Departamentos de
Comunicação Social e Fisioterapia, junto à comunidade representada por
oficineiros e coordenadoria de escolas municipais do Ensino Fundamental da
Cidade de Taubaté.

Responsáveis: Prof. Dr. Renato José Soares, Profa. Dra. Alex Sandra Soares, Prof.
Me. João Rangel Marcelo, Prof. Thiago Molina.
Alunos envolvidos: Departamento de Fisioterapia: 04 bolsistas e 04 voluntários.
Departamento de Comunicação Social: 04 bolsistas.
Apoio: Ministério da Educação - FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação Básica); Secretaria de Educação do Município de Taubaté; Pró-reitoria de
Extensão da Universidade de Taubaté.
5.1.2. PROJETO DE EXTENSÃO INFORMADOR
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Tem sido muito discutido no ambiente científico formas de minimizar os
danos que as dores crônicas na coluna vertebral têm causado à população. O nível
de capacidade funcional cai de forma acentuada nesta parcela da população. Por
meio de orientações e atitudes corretas, as dores podem ser controladas. Sendo
assim, o presente projeto tem como objetivo orientar a população com informações
pautadas na ciência, por meio de uma abordagem coletiva e construir material de
educação em massa sobre o assunto. Além do projeto realizar atividades na
Universidade de Taubaté, buscamos extrapolar esse ambiente, atingindo a
população do Vale do Paraíba.
As ações de educação sobre manejo e controle da dor crônica são
oferecidas em empresas parceiras, instituições e unidades de saúde, por meio de
apresentações de vídeos e palestras. O projeto ainda desenvolve material para
informar e educar a população acerca do tema dor crônica. O conhecimento aborda
que o manejo correto da dor é o primeiro passo para a solução dos problemas
relacionados a mesma. As informações podem ser divulgadas por meio de vídeos,
posts, cartazes e cartilhas, por exemplo.
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Responsáveis: Profa. Dra. Alex Sandra Soares, Prof. Dr. Renato José Soares,
Prof. Me. João Rangel Marcelo, Prof. Thiago Molina e equipe da Rádio e TV
UNITAU.
Alunos envolvidos: Departamento de Fisioterapia: 02 bolsistas e 10 voluntários.

5.1.3. PROJETO DE EXTENSÃO: ESTIMULAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
NEUROPSICOMOTOR DE BEBÊS
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Este projeto de extensão, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade de Taubaté, faz parte do Programa de Educação Infantil Integral,
convênio 62.834/2017, estabelecido entre a Secretaria Municipal de Educação do
Município de Taubaté com a Universidade de Taubaté. Participam atualmente do
referido projeto alunos de graduação dos cursos de Fisioterapia (6 bolsistas e 1
voluntário) e Educação Física (2 bolsistas), sob supervisão de docente do
Departamento de Fisioterapia.
O projeto tem como objetivos estimular o desenvolvimento neuropsicomotor
de crianças de zero a 24 meses de idade, em berçários de creches do município de
Taubaté/SP, e orientar pais/responsáveis e profissionais quanto à estimulação
global do desenvolvimento infantil.
Teve início em 2018, atuando em duas escolas de educação infantil do
município, totalizando aproximadamente 60 alunos, e atualmente inserido em
novas duas escolas, desenvolvendo as atividades com aproximadamente 68
crianças e 13 agentes de desenvolvimento infantil.
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Responsáveis: Profa. Ma. Juliana Cátia de Oliveira
Alunos envolvidos: Departamento de Fisioterapia: 06 bolsistas; Departamento da
Educação Física: 02 bolsistas e 04 voluntários.

5.1.4. PROJETO DE EXTENSÃO ATIVA A MELHOR IDADE

Envelhecer de forma saudável depende de vários aspectos que vão desde
fatores

biológicos

até

psicológicos

de

cada

indivíduo

pois

apesar

do

envelhecimento acometer o organismo como um todo, seus sistemas apresentam
alterações diferenciadas com o passar da idade.
O declínio funcional é a principal manifestação de vulnerabilidade e é o foco
da intervenção da Gerontologia a partir das avaliações globais, fundamentais para
o planejamento das ações em saúde principalmente na Atenção Básica,
possibilitando uma melhor qualidade de vida aos idosos. Assim, a oportunidade de
estabelecer uma relação de troca de saberes entre a Universidade e a Atenção
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Básica e, ainda, oferecer ao discente uma vivência fisioterapêutica na área de
Gerontologia identificando os marcadores de envelhecimento são propostas de
suma importância

pois promovem uma melhor qualidade de vida aos idosos,

informação aos cuidadores e experiência para os discentes.
O projeto ATIVA melhor IDADE do Curso de Fisioterapia é estruturado em
quatro dimensões (cognição, capacidade funcional, socialização e educação em
saúde) com encontros temáticos envolvendo atividades físicas, cognitivas, lúdicas,
a fim de estimular coordenação, propriocepção, cognição, equilíbrio dos idosos e
melhora na capacidade funcional. O Projeto Ativa Melhor Idade está vinculado ao
Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE), o qual está instituído há
18 anos na UNITAU.
Coordenação: Profa. Ma. Luciana Cristina Steinle Camargo
Alunos Envolvidos: Departamento de Fisioterapia: 01 bolsista e 10 alunos
voluntários.

5.2.

Ligas Acadêmicas:
As Ligas de Estudo em Fisioterapia são associações criadas e organizadas

pelos discentes que visam complementar a formação acadêmica em uma área
específica da Fisioterapia, são coordenadas por um professor do Departamento de
Fisioterapia indicado pela Diretoria do Departamento após aprovação do CONDEP.
Cada Liga poderá ter uma diretoria formada pelos discentes do curso de Fisioterapia
e áreas afins. No início do ano, o professor coordenador apresenta um plano anual
de atividades, bem como os critérios que serão utilizados para avaliação dos
membros. Os encontros deverão ser semanais e o aluno deverá comparecer a pelo
menos 75% das atividades propostas para ter direito a certificado de participação.
As ligas visam a cumprir objetivos de ensino, pesquisa e extensão, de forma
integrada:
Na área de ensino são objetivos das Ligas de Estudo em Fisioterapia:


Antecipar e Complementar a vivência teórico-prática dos alunos da
graduação;

PROJETO PEDAGÓGICO I FISIOTERAPIA I UNITAU I 2021



Estimular a elaboração e a apresentação de relatos de casos clínicos;



Organizar e participar de cursos, palestras, jornadas, congressos,
simpósios e outras atividades informativas relacionadas com as áreas de
atuação das Ligas de Estudo em Fisioterapia.

Na área de pesquisa são objetivos das Ligas de Estudo em Fisioterapia:


Desenvolver o hábito de leitura de literatura científica;



Desenvolver o hábito de observação, registro e divulgação de
informações coletadas;



Apoiar e participar de projetos de pesquisa que possam contribuir para o
desenvolvimento científico do acadêmico.

Na área de extensão são objetivos das Ligas de Estudo em Fisioterapia:

5.3.

Visitas pedagógicas:
O objetivo da visita é não somente apresentar ao aluno as mais recentes

tecnologias

disponíveis

em

fisioterapia,

como

também

mostrar

diversas

oportunidades de negócio que podem ser desenvolvidas em sua vida profissional,
incentivando assim o empreendedorismo. Ao longo do curso são propostas visitas
pedagógicas, como por exemplo à feira Hospitalar, que acontece anualmente, tem
caráter profissional, e é voltada à apresentação de produtos e ao desenvolvimento
de negócios no setor da saúde. Essa visita destina-se principalmente aos alunos do
último ano, que já estão em atuação na clínica de Fisioterapia.
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5.4.

Apoio ao discente

Projeto de Apoio Psicossocial – PAPS
O Projeto, realizado pela Pró-reitoria Estudantil, oferece suporte, orientação
e acompanhamento para os alunos que apresentam questões e necessidades
relacionadas à adaptação ao universo acadêmico. Os alunos recebem atendimento
personalizado com uma equipe composta por professores de pedagogia e
psicologia.

Programa de Apoio a Estudantes com Necessidades Especiais – PAENE
Este programa, também realizado pela Pró-reitoria Estudantil, conta com
profissionais capacitados em diferentes áreas e oferece, por exemplo, assistência
educacional, psicopedagógica e psicológica aos acadêmicos com necessidades
especiais da UNITAU, desde o momento em que se inscreve para o vestibular.
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O principal objetivo é oferecer aos acadêmicos os recursos necessários para
o seu acesso, permanência e sucesso na vivência universitária, disponibilizando a
infraestrutura da Universidade a fim de atender às suas necessidades específicas.
Recepção aos alunos ingressantes e veteranos
Tanto no Processo Seletivo de Verão como no de Inverno, a Pró-reitoria
Estudantil promove, em parceria com os Diretores de Unidade e com a Pró-reitoria
de Graduação (PRG), a recepção aos alunos, dando ênfase ao acolhimento de
alunos ingressantes.
Atendimento e apoio aos Diretórios e Centros Acadêmicos
A Pró-reitoria Estudantil apoia as ações dos Órgãos Estudantis da
Universidade, principalmente em eventos como os Jogos Universitários de Taubaté
(JUTA), a Copa Calouro e as viagens de cunho esportivo, acadêmico e cultural.
Atendimento socioeconômico
Busca acompanhar e extinguir a evasão dos alunos de graduação, em
qualquer ano de estudo, diagnosticando seus maiores desafios e colaborando nas
possíveis soluções. Vários acadêmicos são surpreendidos, muitas vezes, por
problemas alheios a sua vontade. A Pró-reitoria Estudantil conhece esses desafios
e, no atendimento personalizado, caminha junto com o aluno no alcance de
melhores alternativas.
O atendimento realizado pelos assessores e pela própria Pró-reitora
Estudantil aos alunos que buscam informações sobre pleiteio nas modalidades de
bolsa de estudo, quando disponibilizadas, requer procedimentos como entrevistas
e análise de documentos que comprovem a situação socioeconômica do aluno.
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Programas de bolsas e financiamento
Para que o aluno tenha a chance de permanecer no curso escolhido, a Próreitoria Estudantil oferece uma variedade de bolsas de estudo, tais como: Bolsa
Licenciatura e Serviço Social, Bolsa Cursos Superiores em Tecnologia, Bolsa
Mérito, Bolsa Fidelidade, Bolsa Familiar, Bolsa Atleta, Bolsa Liderança Estudantil,
Bolsa de Incentivo ao Pagamento (BIP), Bolsa Atividade Monitoria, Bolsa 2ª
Graduação, Bolsa Convênios e Bolsa Estágio Interno e Bolsa de Iniciação
Científica (esta última oferecida pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação).
Os alunos também têm acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil –
FIES (federal), ao Programa Bolsa Escola da Família (estadual) e Sistema
Municipal de Bolsas de Estudos – SIMUBE (municipal).
Núcleo de Oportunidades
O Núcleo de Oportunidades organiza e realiza atividades direcionadas para
a preparação dos alunos dos cursos de graduação, tendo em vista, especialmente,
a inserção desses alunos no mercado de trabalho.
O Núcleo também atende, secundariamente, o ex-aluno UNITAU e também
apoia sua inserção no mercado de trabalho. A partir de um mailing de e-mails e por
intermédio de convênios com empresas da região, vagas de estágio e emprego são
encaminhadas para os cadastrados.
Portais do Aluno e do Professor
Os dois portais são disponibilizados no site da UNITAU como um ambiente
de apoio ao processo ensino-aprendizagem online.
Para os alunos, este ambiente possui ferramentas que permitem acessar
notas e faltas, planos de ensino, calendário, notícias da IES, Espaço Virtual de
Aprendizagem, Biblioteca Online, boletos, etc. Para os professores, é possível
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disponibilizar plano de ensino, cronogramas de aulas, resultados das avaliações,
bem como acessar notícias, cursos, etc.
O sistema pode ser acessado por docentes e alunos pelo endereço eletrônico
www.unitau.br e tem se revelado uma ferramenta bastante vantajosa do ponto de
vista da comunicação com os alunos.
Projeto de Apoio à Construção do Conhecimento
Nos últimos anos, a Universidade recebe muitos alunos com dificuldades
nas disciplinas básicas de matemática (e física também nos casos dos cursos de
engenharia) e língua portuguesa, principalmente em leitura e interpretação de
texto.
No sentido de minimizar tais dificuldades, a Pró-reitoria Estudantil em
parceria com a Pró-reitoria de Graduação e os Institutos Básicos de Exatas e de
Humanas apresentam a proposta de Projeto de Apoio à Construção do
Conhecimento para os alunos Ingressantes.
O objetivo do projeto é oferecer a revisão de conteúdo do ensino médio que
servem de base para as disciplinas da graduação por meio de: uma semana de
integração/revisão no início do semestre; produção e oferta de conteúdos e
material de apoio online: videoaulas; exercícios; plantão de dúvidas com
professores e alunos monitores.
As atividades estão em fase de experiência, com a implantação do Projeto
Piloto de Matemática, inicialmente, no Departamento de Engenharia, com os
alunos do primeiro semestre, com o apoio do Instituto Básico de Exatas.
Programa de Monitoramento da Evasão
Muitos são os motivos que levam os estudantes a solicitar o trancamento de
suas matrículas. Dificuldades de adaptação ao curso, incerteza sobre a carreira
escolhida, problemas de saúde, problemas familiares, mudança de cidade e
problemas financeiros, entre outros.
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Com o objetivo de acompanhar, mapear e tentar revertes tais trancamentos
a Pró-reitoria Estudantil, em parceria com a Pró-reitoria de Graduação, realiza o
Programa de Monitoramento da Evasão. Todos os alunos que solicitam
trancamento são contactados, os motivos do trancamento são levantados e é
oferecido um atendimento presencial, na tentativa de auxiliar o aluno em possíveis
questões que impeçam a permanência no curso ou para dar apoio, orientação e
encaminhamento das necessidades apresentadas.
Programa de incentivo à participação responsável no ENADE
A Pró-reitoria Estudantil, em parceria com a Pró-reitoria de Graduação, com
o apoio de diretores e coordenadores de curso, realiza um Programa de incentivo à
participação responsável dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (ENADE). O principal objetivo é conscientizar os alunos sobre os
objetivos e importância do ENADE.
Entre as principais atividades estão: reuniões de orientação sobre os
objetivos do Exame, estrutura da avaliação, obrigatoriedade da participação e
apresentação do calendário anual de atividades; orientação e atendimento aos
alunos com dúvidas sobre sua participação no Exame; recepção e acolhimento do
aluno pelos diretores e coordenadores de seu curso no dia prova, com distribuição
de água, barras de cereal, caneta, lápis e camiseta personalizada da Universidade.
Programas de Mobilidade Acadêmica Nacionais e Internacionais

A Pró-reitoria Estudantil no intuito de complementar, ainda mais, o currículo
do aluno UNITAU promove e divulga Programas de Mobilidade e Intercâmbio
Nacionais/Internacionais. Entre os principais programas estão:
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 Programa de Mobilidade Nacional ABRUEM

Programa de mobilidade nacional que promove o intercâmbio de alunos de
graduação que podem cursar um ou dois semestres em instituições de ensino
filiadas à Associação Brasileira dos Reitores de Universidades Estaduais e
Municipais (ABRUEM). Os editais são publicados no site da UNITAU, geralmente
nos meses de dezembro e maio.
 Programa Fórmula Santander

Com o objetivo de promover o intercâmbio cultural e fomentar a pesquisa e o
desenvolvimento tecnológico, o Banco Santander criou em 2010 o Programa
Fórmula Santander. O aluno aprovado em processo seletivo interno da UNITAU
concorre a uma bolsa de 5 mil euros para cursar um semestre fora do Brasil. Além
da bolsa em dinheiro, o aluno fica isento das mensalidades da Universidade
durante o período do intercâmbio.


Programa

de

Bolsas

Ibero-Americanas

Santander

Universidades

O Programa de Bolsas Ibero-Americanas é uma iniciativa do Banco
Santander criado com o objetivo de promover o intercâmbio acadêmico anual de
estudantes de graduação entre universidades de 10 países da região da IberoAmérica: Brasil, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, México, Peru, Portugal,
Porto Rico e Uruguai. A bolsa de estudo tem valor equivalente a 3 mil euros por
aluno de graduação.
Este valor deve ser utilizado como bolsa-auxílio para cobrir custos com
transporte, hospedagem e alimentação, já que o curso é um investimento que deve
ser concedido como resultado de um acordo estabelecido entre a universidade de
origem e a de destino. Além da bolsa em dinheiro, o aluno fica isento das
mensalidades da Universidade durante o período do intercâmbio.
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 Programa Top Espanha Santander Universidades
Oferece, por meio de uma parceria entre a Pró-reitoria Estudantil e o banco
Santander, bolsas de estudos de 3 semanas na Universidad de Salamanca, na
Espanha para aprimorar a formação acadêmica e promover o intercâmbio cultural,
além de contribuir com a capacitação para o mercado de trabalho.


Programa para o Fortalecimento da Função Pública na

América Latina

O Programa tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico,
político e social da América Latina, impulsionando a criação de redes de servidores
públicos altamente capacitados e comprometidos com os interesses da sociedade
latino-americana. Ao mesmo tempo, pretende prestigiar o exercício da função
pública – e o papel do Estado – entre jovens universitários ibero-americanos.
As atividades ocorrem no período de oito semanas, oferecidas inicialmente
na sede da Fundação Botín em Madrid, na Espanha e posteriormente em outras
cidades do país até serem encerradas no Brasil, na Fundação Getúlio Vargas.


“Trainincoming Program” Università Degli Study Di Parma

- Itália
O programa oferece a oportunidade de estudar por três meses na
Universidade de Parma, na Itália, e apenas 30 estudantes do mundo todo são
selecionados para participar.

Programa de Iniciação à Docência (PID)
O PID tem por finalidade oferecer aos seus participantes, das diversas áreas
do conhecimento, a oportunidade de vivenciar atividades de magistério na
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educação básica ou superior e de refletir sobre os princípios que as norteiam e
sobre práticas pedagógicas inovadoras, por meio de uma relação estreita entre
professor mentor-iniciante à docência-estudante, de forma a promover, num
espaço de profissionalização progressiva, a troca de saberes na matéria de
competência do professor mentor, escolhida como possibilidade futura de atuação
pelo iniciante à docência.
O Programa prevê a participação de iniciantes à docência, doravante
referido como Monitor, em três categorias, nos respectivos campos de atuação:
Monitor Junior, para alunos de graduação, e Monitor Pleno e Monitor Sênior, para
egressos ou alunos de pós-graduação.
O monitor na categoria “júnior”, devidamente matriculado no PID, poderá
concorrer à Bolsa Atividade Monitoria, por indicação do Diretor da Unidade de
Ensino à Pró- reitoria de Graduação, que se incumbirá dos procedimentos junto à
Pró-reitoria Estudantil, para a concessão do benefício.
O Programa, além de beneficiar o participante (o monitor), com a aquisição
de todas as habilidades citadas, beneficia os acadêmicos de todo o Curso, uma vez
que possibilita a presença de auxiliares, contribuindo para melhoria

no

desenvolvimento das aulas e para supressão das necessidades de aprendizado
dos alunos.
O programa de iniciação à docência tem por finalidade oferecer aos seus
participantes, das diversas áreas do conhecimento, a oportunidade de vivenciar
atividades de magistério na educação básica ou superior e de refletir sobre os
princípios que as norteiam e sobre práticas pedagógicas inovadoras, por meio de
uma relação estreita entre docente-supervisor–iniciante à docência, de forma a
promover, num espaço de profissionalização progressiva, a troca de saberes na
matéria de competência de um Docente-supervisor, escolhida como possibilidade
futura de atuação pelo iniciante à docência.
O programa é regido pela deliberação CONSEP 106/2014. O iniciante à
docência poderá atuar no Programa, como monitor, em uma das seguintes
categorias: Monitor Júnior (alunos de graduação da UNITAU), Monitor Pleno
(graduados da UNITAU e alunos de cursos de especialização da UNITAU) ou
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Monitor Sênior (alunos de programas de pós-graduação stricto sensu da UNITAU e
de outras Instituições de Ensino Superior – IES).
Programa

de

Estágio

de

Enriquecimento

Curricular

em

Práticas

Fisioterapêuticas Supervisionadas, vinculadas à Clínica do Departamento de
Fisioterapia da Universidade de Taubaté

O programa tem como escopo propiciar ao discente o contato com a prática
clínica, de forma educativa e supervisionada, com estímulo ao aprendizado de
competências próprias da atividade profissional durante sua formação acadêmica,
antecedente ao último ano do curso, conforme recomendado na Resolução
CNE/CES 4, de 19 de fevereiro de 2002.
O referido programa - estágio caracteriza-se como não obrigatório e,
portanto, desenvolve-se como atividade opcional oferecida aos alunos do curso de
fisioterapia. Durante as atividades propostas por este programa, o aluno deve
realizar tarefas compatíveis com sua formação acadêmica, conforme perfil
profissional.
Os estágios são divididos em dois diferentes tipos, e em ambos os alunos
passam por todas as PFS’s: Estágio de Reconhecimento e Estágio de Preparação.
O estágio de reconhecimento tem carga horária de 100 horas e destina-se aos
alunos do 1º ao 4º períodos do curso e tem como objetivo o contato inicial do aluno
com a atuação profissional, já o estágio de preparação, com carga horária de 300
horas, destina-se aos alunos do 5º e 6º períodos do curso e tem como objetivo o
contato maior com as ações de domínio do fisioterapeuta.
O programa tem regulamento próprio, aprovado anualmente pela Pró-reitoria
de Graduação.
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6. ANEXOS
6.1.

Deliberação - Calendário Escolar

https://unitau.br/arquivos/deliberacoes/consep_093_2020.pdf
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6.2.

Regulamento de Trabalho de Graduação

Regulamentado pela portaria PRG 079/2020

PORTARIA PRG-079/2020

ANGELA POPOVICI BERBARE, Pró-reitora de Graduação da Universidade de Taubaté,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em face do contido no Processo nº FST0031/2020,................................................................................................................................
...........

CONSIDERANDO:
A necessidade de regulamentar o Trabalho de Graduação (TG) do Curso de
Graduação de Fisioterapia do Departamento de Fisioterapia da Universidade de Taubaté.

R E S O L V E:

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O Trabalho de Graduação (TG), componente curricular obrigatório constante da
matriz curricular a partir do 7º período do Curso de Fisioterapia, conforme Deliberação
CONSEP Nº 273/2014, terá seu sistema de desenvolvimento e avaliação regidos por este
documento.
Art. 2º - De acordo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Fisioterapia (Resolução CNE/CES 04/2002), no art. 12 para conclusão do Curso de
Fisioterapia, o aluno deverá elaborar um trabalho sob orientação de um docente. Assim, o
TG poderá desenvolver-se na forma de monografia ou de redação científica para
publicação, por meio de estudos de revisão, casos clínicos relevantes ou trabalho
experimental, a critério do orientador.
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Art. 3º - Em caso de trabalhos que envolvam seres vivos ou qualquer tipo de risco ao
ambiente, a outrem ou ao aluno, é imprescindível a aprovação prévia por um Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP), ligado a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

DA COORDENAÇÃO DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO

Art. 4º - O Diretor de Departamento deverá indicar 01 (um) professor para Coordenar a
Comissão Coordenadora dos Trabalhos de Graduação, o qual terá direito à atribuição de
acordo com o previsto na Deliberação de Atribuição de Aulas vigente.
§ 1º. O Coordenador será nomeado por portaria pelo Diretor do Departamento, o qual
estabelecerá os critérios de nomeação, sendo que o nomeado deverá ser um professor
efetivo, com, no mínimo, o título de mestre.
§ 2º. O Coordenador de que trata o caput deste artigo terá as seguintes competências:
I.

Aprovar e organizar os grupos de alunos a partir do 7º período e seus respectivos
orientadores;

II.

Disponibilizar aos alunos e orientadores, por pelo menos uma hora por semana,
oportunidades de consultas mesmo que por via remota acerca das recomendações e
normas que regem a elaboração dos TG;

III.

Organizar o calendário das apresentações;

IV.

Organizar a ação dos orientadores para as avaliações das diferentes etapas do TG;

V.

Gerenciar conflitos entre alunos de um mesmo grupo e/ou entre orientandos e

orientadores;
VI.

Proceder à avaliação prévia (primeira e segunda etapas da avaliação) de todos os
Trabalhos de Graduação;

VII.

Na avaliação das primeiras etapas, quando for o caso, recomendar as alterações
necessárias para verificação do fiel cumprimento das correções;

VIII.

Nomear a banca examinadora para a apresentação final dos Trabalhos de Graduação e
confeccionar os respectivos certificados de participação;

IX.

Organizar as fichas da Avaliação Final e fazer a entrega da versão final à secretaria do
Departamento de Fisioterapia;
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X.

Organizar uma sala no Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA), o qual será meio de

comunicação entre os alunos, orientadores e a coordenação do TG;
XI.

Na sala do TG, no EVA, será disponibilizado todo material de apoio e o calendário do
componente curricular.

Art. 5º. O Coordenador deverá entregar à Direção do Departamento indicação de pelo
menos 02 (dois) professores do Departamento para compor Comissão Coordenadora dos
Trabalhos de Graduação.
§ 1º. A Comissão Coordenadora dos Trabalhos de Graduação será nomeada por portaria
do Diretor do Departamento após a aprovação dos nomes pelo CONDEP.
§ 2º. A Comissão Coordenadora dos Trabalhos de Graduação será composta
preferencialmente por professores doutores, exigindo-se, no mínimo, o título de Mestre.
§ 3º. A Comissão que trata o caput deste artigo terá a seguinte competência:
I. Avaliar os projetos de pesquisa em conjunto com o Coordenador de TG para análise da
sua viabilidade de execução e verificação dos princípios da ética em pesquisa
II. Escolher pelo menos três trabalhos para receber menção honrosa pela relevância do
trabalho e qualidade científica.
III - DA ORIENTAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DOS ALUNOS

Art. 6º O TG poderá ser desenvolvido por no máximo 03 (três) alunos.

§ 1º.- Os alunos de que trata o caput deste artigo terão as seguintes competências:

I. Desenvolver o TG segundo as Normas apresentadas neste documento;
II. Preencher no início do semestre letivo o Termo de Orientação (Apêndice I) junto com o
orientador;
III. Zelar pelo cumprimento do cronograma proposto no Termo de Orientação (Apêndice I);
IV. Entregar ao coordenador do TG o projeto para análise, assim que o mesmo estiver
finalizado;
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V. Agendar reuniões, periodicamente, com os orientadores para tratar dos assuntos
referentes ao TG;
VI. Realizar as alterações e correções apresentadas pelo Orientador e Coordenador nas
primeiras e segundas etapas de avaliações do TG;
VII. Realizar as alterações e correções propostas pela banca examinadora antes da confecção
e entrega da versão final do TG, arquivada na Biblioteca da Universidade de Taubaté.
Art. 7º São orientadores naturais todos os professores em exercício na Universidade de
Taubaté, preferencialmente, os portadores do título de doutor, sendo obrigatório, no mínimo,
o grau de especialista.
§ 1º. O Orientador de que trata o caput deste artigo terá as seguintes competências:

I.

Orientar e supervisionar os alunos durante todo o semestre letivo, em cada uma das
etapas do trabalho e nas atividades propostas (atendimentos e/ou coletas experimentais);

II.

Preencher no início do semestre letivo o Termo de Orientação (Apêndice I), expressando
sua aprovação e disponibilidade para orientação dos alunos durante todo período;

III.

Zelar pelo cumprimento do Cronograma proposto no Termo de Orientação (Apêndice I);

IV.

Apresentar feedback escrito ao orientando a respeito do seu desempenho regularmente
e, nos casos de baixo desempenho, deixar claro que são necessárias mudanças para que
não ocorra reprovação, o feedback deverá ser entregue aos alunos para ciência;

V.

Zelar pelo cumprimento do cronograma proposto pelo coordenador do TG;

VI. Disponibilizar aos orientandos horários para reuniões periódicas;
VII.

Realizar a avaliação periódica do TG e, quando for o caso, recomendar as alterações
necessárias;

VIII.

Instruir o orientando a respeito das correções propostas pela banca examinadora no
momento da apresentação e arguição do TG;

IX.

Antes da confecção e entrega da versão final, arquivada na Biblioteca da Universidade,
verificar se foram seguidas as correções propostas.

§ 2º. Fica proibida a troca de orientador, salvo a pedido do orientador ou por
orientação do Coordenador de TG.
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IV - DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO
Art. 8º A avaliação dos Trabalhos de Graduação durante os semestres letivos terá três
etapas, quais sejam:
I. Primeira etapa de acompanhamento (a ser concluída no 7º período): avaliação do projeto
realizada pela Comissão Coordenadora dos Trabalhos de Graduação do Departamento em
data a ser estipulada pela Coordenação do TG;
II. Segunda etapa de acompanhamento (a ser concluída no 8º período): avaliação realizada
pela Comissão Coordenadora dos Trabalhos de Graduação do trabalho anteriormente a sua
conclusão final em data estipulada pela Coordenação do TG.
III. Terceira etapa- avaliação final, consiste na apresentação à Banca examinadora e entrega
da versão final à Coordenação do TG.
§ 10 As etapas de acompanhamento abrangerão, no que couber, pela ordem:

I. Na etapa 1: verificar se o projeto de pesquisa atende aos princípios da ética em pesquisa;
II. Na etapa 2: verificar os itens Introdução, Método, Resultados e Referências.
III. Na etapa 3: apreciação oral e escrita do TG pela banca.

§ 2º No início do semestre letivo, o Coordenador de TG entregará aos alunos e
orientadores o cronograma geral do componente curricular, incluindo as datas referentes às
etapas de acompanhamento.
Art. 9º O aluno deverá fazer a entrega para a banca do TG no 8º semestre em 03 (três)
vias impressas, contra a emissão de recibo na data estipulada pelo Coordenador, data esta
que deverá ser, no máximo, o 20º (vigésimo) dia anterior ao final do ano letivo.
Parágrafo único – Nesta fase, o TG poderá ser encadernado com fio espiral e
obedecerá, na sua forma, no que couber, o Guia Prático para Elaboração e Apresentação
de Trabalhos Acadêmicos: TCC, Monografia, Dissertação, Tese e Artigo Científico
elaborado em 2019 pelas bibliotecárias da UNITAU.

Art. 10. A Avaliação Final (terceira etapa) do TG será realizada no 8º semestre por
uma banca composta por 03 (três) examinadores, nomeados pelo Coordenador de TG em
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conjunto com os orientadores, dentre os quais podem ser incluídos, no máximo, 02 (dois)
professores ou profissionais externos.
§ 1o. A Avaliação Final (Apêndice II) realizada pela banca examinadora dos
Trabalhos de Graduação abrangerá, pela ordem:

I. Avaliação do documento escrito (TG): Nesta etapa a banca examinadora atribuirá nota de

0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo considerados aprovados para apresentação oral os trabalhos
que obtiverem nota igual ou superior a 4,0 (quatro). Os trabalhos que obtiverem conceito
inferior a 4,0 (quatro) serão automaticamente reprovados e impedidos de realizar a
apresentação oral. Nesse caso, o aluno será considerado reprovado no Componente
Curricular. As notas desta etapa devem ser entregues à Coordenação de TG uma semana
antes da apresentação dos trabalhos.
II. Apresentação oral (15 minutos) para banca examinadora sendo considerados aprovados
os Trabalhos de Graduação que obtiverem grau igual ou superior a 7,0 (sete). Essa nota
final equivale à média entre os conceitos atribuídos pelos membros da banca ao documento
escrito e à apresentação oral.
III. As notas serão publicadas oficialmente somente após a entrega da versão final do TG à
coordenação em data estipulada.
§ 2º. Na sessão de apresentação oral, a banca examinadora devolverá o TG corrigido e
realizará sua arguição (15 minutos por avaliador). As correções propostas, em comum
acordo com o parecer do orientador (05 minutos), deverão ser realizadas e apresentadas na
versão final.
§ 3º. A nota final do TG será atribuída pela banca examinadora, composta
exclusivamente da média entre a nota atribuída à avaliação do documento escrito e a nota
obtida na apresentação oral (Apêndice II).
§ 4º. O orientador do TG pode atribuir a sua nota final do trabalho de forma individual aos
alunos.
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§ 5º. Não haverá sessão formal em segunda chamada, salvo quando realizada
remotamente e houver algum imprevisto tais como: queda de energia, ausência de sinal de
internet entre outros.
Art. 11. Em decorrência da disseminação comunitária da COVID-19, caracterizada
como pandemia, em várias partes do mundo, medidas sanitárias foram adotadas como o
isolamento e o distanciamento social. Por isso, caso essas medidas estejam em vigor no
município de Taubaté, na Avaliação Final, a apresentação oral do TG à banca examinadora
poderá ocorrer de forma remota.
§ 1º. As bancas deverão ser agendadas previamente pelo Coordenador de TG.

§ 2º. Somente será permitido o uso de salas virtuais via agendamento pela
Universidade de Taubaté;
§ 3º. Cabe ao orientador a distribuição do link da sala aos membros da banca após
recebido pelo Coordenador de TG;
§ 4º. Os protocolos de apresentação e arguição serão os mesmos das bancas
presenciais;
§ 5º. A Avaliação Final (Apêndice II) deverá ser preenchida pelo orientador e enviada
ao Coordenador de TG datada e com a assinatura digital de todos membros (Apêndice II).
Art. 12.

A versão final do TG deverá ser encadernada no formato brochura e

obedecerá, na sua forma, no que couber, ao padrão estabelecido pelo Guia Prático para
Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos: TCC, Monografia, Dissertação, Tese
e Artigo Científico elaborado em 2019 pelas bibliotecárias da UNITAU, disponibilizado na
Biblioteca e na sala do EVA.

Art. 13. Serão julgados apenas os conteúdos dos Trabalhos de Graduação que
atenderem às exigências do artigo 12.
Art. 14. Os alunos que obtiverem nota final inferior a 7,0 (sete) deverão cursar
novamente o componente curricular em regime de dependência.
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V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. Serão nulos de pleno direito os atos praticados por acadêmicos com
intencional objetivo de desvirtuar, modificar, alterar ou fraudar preceitos contidos no
presente Regulamento, bem como a ocorrência de PLÁGIO de fontes digitais ou impressas
na elaboração do TG. Caso o plágio seja comprovado, o acadêmico será considerado
REPROVADO.
Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do TG em conjunto
com a Comissão Coordenadora dos Trabalhos de Graduação e o Diretor de Departamento.
Art. 17. Este regulamento entra em vigor a partir da sua aprovação pelo Conselho de
Departamento (CONDEP) e homologação com emissão de Portaria pela Pró-reitoria de
Graduação (PRG).

A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO, aos 20 de agosto de 2020
Profa. Ma. Angela Popovici Berbare
Pró-reitora de Graduação

Publicada na Secretaria da Pró-reitoria de Graduação, aos 20 de agosto de 2020
Claudia Eliane Cardoso Querido
Secretária
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APÊNDICE I
Termo de Orientação
Caros orientadores:
Este termo deve ser preenchido e entregue ao Coordenador do “TRABALHO DE GRADUAÇÃO” até
o dia ....... de..... . No presente ano, o trabalho deverá ser entregue no dia ......................................... e as
apresentações ocorrerão no dia .................................. . O compromisso firmado pelo presente termo segue
as Normas para os Trabalhos de Graduação, que se encontram disponíveis na secretaria do Departamento
de Fisioterapia.
Atenciosamente,
Professora Dra. Wendry Maria Paixão Pereira

Cadastro do Trabalho de Graduação desenvolvido no Departamento de Fisioterapia:

Ideia Inicial Do TG
Sub-Área
De
Conhecimento
Tipo De Trabalho
Trabalho De Graduação
Orientador
(matrícula)
Orientador Nome
Alunos (matrícula)
Enviado
Para
Comitê De Ética

O (
(

) Sim, Qual? ________________________, aprovado (
) Não / ( ) Não Se Aplica (ex. Revisão)

) Sim (

) Não

Data De Inicio
Data De Prazo Da
Entrega
Data Da Entrega
Forma Da Entrega

Impressa

Data Da Defesa
Hora Da Defesa
Tema Final Do TG
Situação
Resultado

De

Nota Conceito
Cronograma do Trabalho de Graduação desenvolvido no Departamento de Fisioterapia:
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Etapas a serem cumpridas
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.

1. ____________________________

_________________________________

2. ____________________________
3. ____________________________
Assinatura dos alunos

Assinatura do orientador
Data
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APÊNDICE II
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
FICHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO – ANO: xxxx.
Nome dos alunos:
1).....................................................................................................................................................
2).....................................................................................................................................................
3).....................................................................................................................................................
TÍTULO DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO (TG):.......................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
BANCA EXAMINADORA
1) ORIENTADOR (A)..............................................................................................................................................................
2)................................................................................................................ .............................................................................
3).............................................................................................................................................................................................

Examinadores

Redação do TG

Apresentação oral, arguição e
participação

nota

Nota

1.
2.
3.
Média das etapas
Redação
Apresentação oral
Nota final / 2
Obs.: Esta nota será válida mediante apresentação do trabalho corrigido segundo sugestões da banca examinadora.
ASSINATURA DOS ALUNOS

ASSINATURA DA BANCA EXAMINADORA

1.

_____________________________________

1. ______________________________________

2.

_____________________________________

2. ______________________________________

3.

____________________________________

3. ______________________________________

Data: _____/ _____/ __________
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6.3.

Regulamento do programa de formação prática complementar vinculada à
clínica do Departamento de Fisioterapia da Universidade de Taubaté

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O presente regulamento normatiza o programa deformação prática
complementar desenvolvido por alunos do curso de Fisioterapia da Universidade de Taubaté
na Clínica do Departamento de Fisioterapia.

Art. 2º O referido programa tem como escopo propiciar aos alunos do primeiro ao
sexto período do curso de Fisioterapia o contato com a prática clínica, de forma educativa e
supervisionada, com estímulo ao aprendizado de competências próprias da atividade
profissional durante sua formação acadêmica, conforme recomendado na Resolução
CNE/CES 4, artigo 13, de 19 de fevereiro de 2002.

CAPÍTULO II
DAS NORMAS GERAIS

Art. 3º O referido programa caracteriza-se como não obrigatório e, portanto,
desenvolve-se como atividade opcional oferecida aos alunos do curso de fisioterapia.
Art. 4º Nos termos do artigo 4º da Lei Federal no 6.494/77, não haverá vínculo
empregatício do aluno com a Universidade ou unidade preceptora da atividade em questão,
caracterizando-se como atividade de ensino realizada pelo aluno de forma voluntária e
gratuita.
Art. 5º Durante as atividades propostas por este programa, o aluno deve realizar
tarefas compatíveis com sua formação acadêmica, conforme o perfil profissional e de acordo
com o apresentado no projeto pedagógico e nas Diretrizes Curriculares do Curso de
Fisioterapia - CNE/ MEC.
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Art. 6º As atividades propostas neste regulamento são oferecidas para os alunos
matriculados nos semestres que antecedem os dois últimos períodos do curso de
Fisioterapia da Universidade de Taubaté.

Art. 7º Os alunos desenvolvem suas atividades durante cinco horas por dia,
respeitando os dias letivos e horários dos locais de desenvolvimento das Práticas
Fisioterapêuticas Supervisionadas (PFSs).
Art. 8º As atividades serão desenvolvidas na Clínica do Departamento de
Fisioterapia da Universidade de Taubaté, vinculadas às PFSs, componentes curriculares
obrigatórios dos 7º e 8º períodos do curso de Fisioterapia.
Parágrafo único - As disciplinas envolvidas com a presente atividade são: PFS
Ortopédica e Traumatológica, PFS em Pediatria, PFS Neurológica em Adultos, PFS em
Gerontologia, Saúde da Mulher e Saúde Coletiva e PFS Cardiorrespiratória.

CAPÍTULO III
DO PROGRAMA

Art. 9º O Programa é dividido em dois diferentes tipos, e, em ambos, os alunos
passam por todos os setores de atuação (PFSs) apontados no Parágrafo único do Art. 8º
deste regulamento:
I – Programa de Reconhecimento (Anexo 1);
II – Programa Preparatório (Anexo 2).
Art. 10. O Programa de Reconhecimento, com carga horária de 100 horas (5h/dia),
destina-se aos alunos regularmente matriculados do 1° ao 4° período do curso e tem como
objetivo o contato inicial do aluno com a atuação profissional.
§ 1º O aluno vinculado ao referido programa tem as seguintes obrigações:
I– Acompanhar os atendimentos realizados, de forma observacional;
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II– Realizar atividades referentes à organização dos setores de atendimento e
participar das reuniões clínicas desenvolvidas, de acordo com as orientações dos
professores das práticas fisioterapêuticas supervisionadas;
III – Auxiliar na organização de atividades gerais desenvolvidas para a comunidade,
organizadas pelo serviço social e pelos setores de atendimento.
Art. 11. O Programa Preparatório, com carga horária de 300 horas (5h/dia), destinase aos alunos dos 5° e 6° períodos do curso e tem como objetivo o contato maior com as
ações de domínio do fisioterapeuta.
§ 1º O aluno vinculado ao referido programa tem as seguintes obrigações:
I – Contribuir para a organização dos prontuários, fichas de avaliações e evoluções,
artigos

e

demais

atividades

que

os

professores

das

práticas

fisioterapêuticas

supervisionadas acharem importantes para a formação do aluno;
II – Auxiliar os alunos dos 7º e 8º períodos do curso na organização e limpeza dos
materiais de atendimento, de acordo com as recomendações dos professores. Ressalta-se
que o aluno, em hipótese alguma, pode retirar ou devolver materiais do almoxarifado e que
todos os equipamentos utilizados nos atendimentos são de total responsabilidade dos
alunos dos 7° e 8° períodos do curso;
III – Participar das reuniões clínicas desenvolvidas pelos setores de atendimento,
com a possibilidade de participar ativamente das discussões;
IV – Recepcionar os pacientes e acompanhá-los ao setor de atendimento junto aos
alunos dos 7° e 8° períodos do curso;
V – Quando requisitado pelo professor, aferir os sinais vitais dos pacientes;
VI – Quando solicitado pelo professor, auxiliar nas transferências dos pacientes.
CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO DO ALUNO

Art. 12. O aluno tem as seguintes obrigações:
I – Obter ao término do programa, em cada setor, rendimento de 75% dos critérios
de desempenho avaliados pelo docente, conforme Relatório de Desempenho (Anexos 1 e
2);
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a) O Relatório de Desempenho será composto pelos itens: postura profissional, pró-atividade
no auxílio dos atendimentos, participações em discussões clínicas e respeito às normas
gerais (frequência, pontualidade, uniforme);
b) Cada item avaliado será conceituado em Apto ou Não Apto, sendo seu peso igual a 25%
para mais (Apto) ou para menos (Não Apto) no rendimento total do aluno;
c) O rendimento total será composto pela somatória dos pesos obtidos conforme conceitos dos
itens avaliados;
II – Assinar o livro de presença diariamente;
III – Respeitar os horários preestabelecidos;
IV – Comparecer no mínimo em 75% da carga horária em cada setor do programa.
No caso de faltas, o aluno deve comunicar o professor com antecedência, se possível;
V – O aluno só pode ausentar-se do local de execução das práticas, durante seu
horário de realização, com a devida autorização do professor supervisor;
VI – Os alunos devem estar devidamente uniformizados (roupa branca por completo
e / ou jaleco);
VII – Os alunos devem participar de todas as atividades propostas pelo professor
responsável, descritas no presente regulamento;
VIII – Seguir os princípios éticos da profissão.

CAPÍTULO V
DA INSCRIÇÂO

Art. 13. Alunos regularmente matriculados no período matutino do curso de
Fisioterapia podem realizar o programa apenas no período vespertino. Os alunos
regularmente matriculados no período noturno do curso de Fisioterapia podem realizar o
programa no período matutino ou vespertino.

Art. 14. As inscrições para os interessados pelos programas são realizadas em
datas definidas pelo Coordenador da Clínica do Departamento de Fisioterapia em cada ano
letivo.
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§ 1º As inscrições devem ser realizadas pessoalmente na Clínica do Departamento
de Fisioterapia, em seu horário de funcionamento.
§ 2º No momento da inscrição, o aluno deve informar seus dados pessoais, o
programa de interesse, o período do ano e o horário que deseja (matutino ou vespertino)
para sua realização.

CAPÍTULO VI
DA QUANTIDADE DE VAGAS E DA SELEÇÃO DOS ALUNOS

Art. 15. Ao início de cada período letivo será definido pelo Coordenador da Clínica
do Departamento de Fisioterapia a quantidade máxima de alunos para cada tipo de
programa.
Art. 16. Quando a procura pelo programa for maior do que o permitido, a seleção
será por ordem de inscrição, com preferência ao interessado que se inscrever primeiro.
Art. 17. Os alunos que ficarem em lista de espera para participar do programa
deverão aguardar abertura de novas vagas no decorrer do ano, quando houver esta
possibilidade.

CAPÍTULO VII
DO CERTIFICADO DO ALUNO

Art. 18. Após o término do programa receberão certificado emitido pela Clínica do
Departamento de Fisioterapia, no qual constarão a carga horária e os setores em que foram
realizadas as atividades, àqueles alunos que cumprirem os itens I e IV do Art. 12 deste
Regulamento.
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Art.19. Caso o aluno ultrapasse o limite de faltas permitido ou infrinja qualquer outro
item desse regulamento, automaticamente será desligado do programa e não receberá
certificação pelos dias frequentados.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Os casos omissos serão analisados pela Coordenação da Clínica do
Departamento de Fisioterapia.
Art.21. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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6.4.

Regulamento das Práticas Fisioterapêuticas
PORTARIA PRG-065/2016

ANGELA POPOVICI BERBARE, Pró-reitora de Graduação da Universidade de Taubaté,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em face do contido no Processo nº
FST177/15.....................................................................................................................................
.............................

CONSIDERANDO:

-

A

necessidade

de

regulamentar

as

PRÁTICAS

FISIOTERAPÊUTICAS

SUPERVISIONADAS, componente curricular obrigatório do 7º e 8º períodos, do Curso de
Fisioterapia do Departamento de Fisioterapia da Universidade de Taubaté (UNITAU).
R E S O L V E:

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.

1º

As

Práticas

Fisioterapêuticas

Supervisionadas

(PFS)

proporcionam

a

complementação do processo de ensino-aprendizagem, para os acadêmicos do 7º e 8º
períodos do curso de Bacharel em Fisioterapia, conforme Deliberação CONSEP Nº
273/2014, por meio da prática clínica nas diferentes áreas da Fisioterapia supervisionada
por docentes vinculados ao Departamento de Fisioterapia da Universidade de Taubaté
(UNITAU). A PFS respeita as necessidades estruturais e metodológicas do ensino
baseadas nas ações sociais e políticas de saúde, com orientações generalistas e ênfase
nas demandas regionais.
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Art. 2º O presente documento normatiza o regulamento das PFS, componente curricular
obrigatório, que deverão ser cumpridas no 7º e 8º períodos do curso de Fisioterapia da
Universidade de Taubaté.
II - DAS DISCIPLINAS DE ATUAÇÃO NAS PRÁTICAS FISIOTERAPÊUTICAS
SUPERVISIONADAS

Art. 3º As disciplinas que compõem as PFS são:
Disciplinas

Carga Horária

Prática Fisioterapêutica Supervisionada Cardiorrespiratória

240 horas

Prática Fisioterapêutica Supervisionada Hospitalar

240 horas

Prática Fisioterapêutica Supervisionada Neurológica em Adultos

240 horas

Prática

Fisioterapêutica

Supervisionada

Ortopédica

e 240 horas

Traumatológica
Prática Fisioterapêutica Supervisionada em Gerontologia, Saúde 240 horas
da Mulher e Saúde Coletiva
Prática Fisioterapêutica Supervisionada em Pediatria

240 horas

Total

1440 horas

Parágrafo único O plano de ensino de cada disciplina de PFS encontra-se no Projeto
Pedagógico do Curso de Fisioterapia.
III

-

DA

CARGA

HORÁRIA

DAS

PRÁTICAS

FISIOTERAPÊUTICAS

SUPERVISIONADAS
Art. 4° A carga horária total a ser desenvolvida no componente curricular é de 1440 horas
divididas entre as seis disciplinas vinculadas à PFS.

IV - DA DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DAS PRÁTICAS FISIOTERAPÊUTICAS
SUPERVISIONADAS
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Art. 5º Para realização das disciplinas de PFS os discentes são divididos em grupos.
I – Os discentes ingressantes nas PFS provenientes do período matutino e noturno são
unidos em uma única turma em período integral;
II - Os discentes ingressantes nas PFS são divididos em seis grupos os quais cursam as
disciplinas de PFS em sistema de rodízio;
IIl - Os discentes do sexo masculino são distribuídos igualmente entre os grupos.
V – DAS MODALIDADE E LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS
FISIOTERAPÊUTICAS SUPERVISIONADAS

Art. 6º As disciplinas de PFS são desenvolvidas na Clínica escola do Departamento de
Fisioterapia da UNITAU, no Hospital Universitário de Taubaté, no Hospital Regional do
Vale do Paraíba e na Atenção Básica da cidade de Taubaté. Podem ser desenvolvidas
também em outros hospitais, Atenção Básica de outros municípios, postos de trabalho,
creches, bem como em outros setores, desde que conveniados com a Universidade de
Taubaté e julgados de interesse para o aprimoramento da formação de nossos discentes.
Parágrafo único Os atendimentos clínicos ocorrem na modalidade presencial, contudo,
em decorrência da disseminação comunitária da COVID-19, caracterizada como
pandemia, medidas sanitárias mundiais foram adotadas, entre elas o uso da teleconsulta,
telemonitoramento e teleconsultoria para o atendimento clínico de pacientes em
Fisioterapia, procedimentos permitidos pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (COFFITO) por meio da Resolução no 516/2020. Assim, caso o professor
julgue necessário e pertinente, os discentes realizarão os atendimentos clínicos em
Fisioterapia via teleatendimento sob supervisão docente.
VI

–

DOS

HORÁRIOS

DE

DESENVOLVIMENTO

DAS

PRÁTICAS

FISIOTERAPÊUTICAS SUPERVISIONADAS.

Art. 7º Os discentes podem desenvolver as atividades das Práticas Fisioterapêuticas
Supervisionadas nas segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, das 7h30 às
12h30 e das 13h30 às 18h30.
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Parágrafo único Dentro da carga horária das disciplinas de Práticas Fisioterapêuticas
Supervisionadas 70% são voltadas à prática profissional (1008 horas no total, 168 horas
em

cada

disciplina

de

PFS),

incluindo

atualização/evolução

das

fichas

de

avaliação/evolução dos pacientes e/ou prontuários, e 30% (432 horas no total, 72 horas
em cada disciplina de PFS), destinadas às reuniões clínicas, aos seminários, à discussão
de casos clínicos e à organização de cada setor de PFS como, por exemplo, retirada e
entrega

de

equipamentos

fisioterapêuticos

no

almoxarifado,

higienização

dos

equipamentos e mobiliários destinados ao atendimento de pacientes.

VII - DOS OBJETIVOS DAS DISCIPLINAS DE PRÁTICAS FISIOTERAPÊUTICAS
SUPERVISIONADAS

Art. 8º Os objetivos gerais das disciplinas de PFS estão de acordo com as orientações
descritas no Projeto Pedagógico do curso de Fisioterapia da Universidade de Taubaté no
item “Objetivos do Curso”. Em adição, têm-se como objetivos específicos:
I - Aplicar, em situações práticas, os conhecimentos teóricos e habilidades manuais
ensinados;
II - Fixar os conceitos da ética profissional;
III - Aperfeiçoar a relação do discente com outros profissionais, pacientes e familiares;
IV - Aperfeiçoar a comunicação do discente com os pacientes, familiares, colegas,
professores e demais profissionais envolvidos;
V - Despertar o interesse do discente por investigações científicas e aspectos de
liderança.
VIII - DO INGRESSO DO DISCENTE PARA REALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS
FISIOTERAPÊUTICAS SUPERVISIONADAS
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Art. 9º Até o primeiro dia letivo, o discente deverá assinar o documento “Termo de
Compromisso” com o intuito de possibilitar a realização de atividades curriculares no
Hospital Municipal Universitário de Taubaté e Hospital Regional do Vale do Paraíba.
Art. 10. Até o primeiro dia letivo, o discente deverá entregar, na secretaria da Clínica de
Fisioterapia, três fotos 3X4, três cópias do RG, CPF, comprovante de endereço e da
carteira de vacinação, com comprovação da realização das vacinas contra Hepatite B
(esquema vacinal completo, ou seja, ter tomado as 3 doses da vacina) e Tétano. Além
disso, apresentar três cópias de sorologia anti HBS, atestado de saúde ocupacional
(ASO) e ainda uma cópia de atestado médico para utilização da piscina terapêutica da
Clínica.
Parágrafo único Caso o discente não realize as obrigações descritas nos Art. 9 e 10, não
poderá frequentar as atividades curriculares e, consequentemente, receberá falta a cada
dia em que tais documentações continuarem em atraso.

IX - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DOS DISCENTES

Art. 11. Os discentes deverão:
I - Seguir as normas determinadas no Código de Ética Profissional;
II - Estar devidamente uniformizados (roupa branca por completo e jaleco), salvo em
atendimento de casos especiais, a critério do professor. Não será permitido uso de
camisetas coloridas ou de estampas, blusas decotadas, camisetas regata, bermudas,
roupas transparentes, roupas demasiadamente justas, shorts, saias ou miniblusas;
III - Assinar, diariamente, a lista de presença, a qual ficará sob a responsabilidade dos
professores da disciplina e, caso o nome do discente não esteja na lista ou a lista não
esteja no setor, imediatamente o discente deverá comunicar o professor da disciplina, o
qual tomará as devidas providências;
IV - Estar identificados com crachá;
V – Usar o equipamento de proteção individual (EPI) recomendado para cada
atendimento clínico realizado e seguir os guias e protocolos sanitários desenvolvidos pela
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UNITAU, pelos órgãos competentes bem como pelos locais de atendimento em que os
discentes atuarem.
X - DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DOS DISCENTES NA ROTINA DOS
ATENDIMENTOS

Art. 12. Os discentes deverão:
I - Estar preparados para a realização de avaliações de novos pacientes em horários
previamente estipulados, salvo em casos de emergência;
II - Elaborar o plano de tratamento, que será submetido à avaliação e aprovação do
professor.
III - Utilizar, em seus atendimentos, o seu próprio estetoscópio, esfigmomanômetro e
óculos de proteção;
IV - Seguir as orientações de higienização do local de atendimento, bem como dos
procedimentos de esterilização e desinfecção de materiais utilizados, conforme Memorial
de Atividades com base na Vigilância Sanitária, procedimentos estes que serão
orientados pelos professores responsáveis pelas disciplinas;
V - Anotar nas fichas de Avaliação e Evolução do Paciente todos os procedimentos
realizados bem como possíveis intercorrências que envolvam os atendimentos e assinar a
respectiva evolução;
VI - Preencher adequadamente a ficha de estatística e devolvê-la ao professor ao final de
cada mês.
Parágrafo único Caso o plano de tratamento elaborado, Inciso II deste artigo, não seja
aceito pelo professor, o discente deverá refazê-lo e entregá-lo no prazo requisitado pelo
docente, para nova avaliação, e somente após a aprovação poderá ser realizado o
atendimento ao paciente.
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XI - DAS RESTRIÇÕES AOS DISCENTES NA ROTINA DOS ATENDIMENTOS
CLÍNICOS

Art. 13. Fica vedado ao discente:
I - Telefonar para os pacientes, exceto no caso da realização da teleconsulta;
II - Receber dinheiro dos pacientes;
III - No local da PFS, e na presença de pacientes, tratar de assuntos particulares, bem
como promover manifestações barulhentas e inadequadas;
IV - Ausentar-se do local de atendimento, durante seu horário de realização, sem
autorização do professor;
V - Fumar, comer ou beber nos locais dos atendimentos clínicos;
VI - Entrar em locais restritos aos funcionários e docentes sem prévia autorização.

XII - DAS OBRIGAÇÕES DOS DOCENTES NA ROTINA DOS ATENDIMENTOS
CLÍNICOS

Art. 14. Os docentes deverão:
I - No primeiro dia, apresentar aos discentes o Plano de Ensino, os aspectos gerais da
disciplina em questão, os locais das práticas, as rotinas realizadas no(s) setor(es) de
atendimento(s), a bibliografia básica e complementar adotadas, as formas e critérios de
avaliação e a metodologia utilizada para a avaliação fisioterapêutica;
II - Realizar discussões de casos clínicos, com abordagem de métodos de tratamento em
fisioterapia referentes à área temática da referida disciplina;
III - Estimular o discente ao pensamento crítico por meio de situações-problema, com
estímulo à aplicação prática junto ao paciente, profissionais da saúde, funcionários, dentre
outros;
IV - Discutir com os discentes as condutas referentes às avaliações e tratamentos dos
pacientes;
V - Dar conhecimento aos discentes do desempenho durante o andamento da disciplina,
de preferência no meio do período total da prática fisioterapêutica supervisionada em
questão;
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VI - Proceder na avaliação do discente segundo os critérios preestabelecidos no início do
ano letivo em questão, conforme Plano de Ensino, aprovados pela Pró-reitoria de
Graduação;
VII - Agendar novas avaliações de pacientes aos discentes;
VIII - Instruir os discentes quanto ao preenchimento do documento “Ficha de Estatística”;
IX - Informar ao discente a data da prova oficial, com no mínimo oito dias de
antecedência;
X - Manter atualizados os documentos referentes às disciplinas de PFS na Coordenação
da Clínica de Fisioterapia;
XI - Estar presentes no local das práticas durante a permanência do discente, salvo por
motivo de convocações, nesse caso, devidamente autorizados pelo Coordenador da
Clínica de Fisioterapia. Se por motivo imperioso o docente tiver que se ausentar do local
das práticas, outro docente deverá ficar responsável pelos discentes durante a sua
ausência, fato este que deverá ser comunicado previamente aos discentes;
XII - Verificar diariamente a frequência dos discentes;
XIII - Entregar no último dia da disciplina em questão, na secretaria da Clínica de
Fisioterapia, a relação de frequência e de notas obtidas pelos discentes;
XIV - Participar das reuniões organizadas pela coordenação da Clínica do Departamento
de Fisioterapia;
XV - Fazer contatos com profissionais da área da saúde que possam gerar benefícios
para eventuais atendimentos ou esclarecimentos que se fizerem necessários no campo
da prática fisioterapêutica.
Parágrafo único Em decorrência da disseminação comunitária da COVID-19,
caracterizada como pandemia, medidas sanitárias mundiais foram adotadas, entre elas a
adoção do ensino remoto para conteúdos teóricos das disciplinas do curso de Bacharel
em Fisioterapia (segundo Artigo 2º, §3º do Ato Executivo 009/2020). Nesse caso, todas as
atividades pedagógicas desenvolvidas durante o ensino remoto devem ser registradas na
plataforma institucional de ensino da UNITAU denominada “Espaço Virtual de
Aprendizagem – EVA”.

XIII - DAS RESTRIÇÕES AOS DOCENTES NA ROTINA DOS ATENDIMENTOS
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Art. 15. Quando não for do interesse do ensino, ficará vedado aos docentes supervisores
das práticas o atendimento clínico de funcionários, discentes e demais docentes dentro do
espaço destinado ao desenvolvimento das disciplinas.

XIV - DA UTILIZAÇÃO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Art. 16. O discente será responsável por todo o material utilizado no atendimento do
paciente.
Art. 17. O discente deverá informar ao professor e ao responsável pelo almoxarifado
sobre possíveis danos ocorridos durante o manuseio de materiais e/ou equipamentos.
Parágrafo único O responsável pelo dano ao material e/ou equipamento deverá repor ou
consertar o bem em questão.
Art. 18. Na ocorrência e necessidade da utilização de equipamentos de proteção
individual (EPI), além dos previstos neste Regulamento, o fornecimento destes aos
discentes e professores fica sob responsabilidade da Universidade de Taubaté.
XV - DA FREQUÊNCIA DOS DISCENTES NAS PRÁTICAS FISIOTERAPÊUTICAS
SUPERVISIONADAS

Art. 19. Em face da característica principal de ensino prático, com atendimento de
pacientes, para o desenvolvimento de habilidades específicas, não se aplicarão para o 7º
e 8º períodos do curso de Fisioterapia os termos do Art. 85, § 1° do Regimento Geral da
UNITAU, ficando obrigatório o comparecimento em sua carga horária de 90% do número
de horas letivas definidas para cada disciplina.
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Art. 20. A falta não justificada, mesmo dentro dos 10% tolerados, acarretará diminuição
da nota final no aspecto de responsabilidade, conforme critérios de avaliação da
disciplina.
Art. 21. No caso de gravidez e/ou doenças infecto-contagiosas, o discente comunicará a
secretaria da Clínica de Fisioterapia no prazo máximo de 48 horas e deverá apresentar o
atestado médico o mais breve possível. Dessa maneira, dentro dos 10% permitidos, a
critério do professor, este poderá solicitar uma atividade complementar para suprir essas
faltas.

Art. 22. Após cada falta, com exceção das justificadas por gravidez e/ou doenças infectocontagiosas, o discente poderá realizar, a critério do professor, uma prova por escrito.
Art. 23. No caso de faltas, o discente deverá comunicar o professor o mais brevemente
possível e tomar as providências cabíveis para que não haja prejuízo para os pacientes.
Art. 24. Quando for de extremo interesse do ensino, a critério dos professores, os
discentes serão autorizados a participar de conferências, frequentar cursos, congressos,
encontros e provas de seleção. Nesses casos, as faltas serão compensadas a critério do
professor.
XVI - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DISCENTES NAS PRÁTICAS
FISIOTERAPÊUTICAS SUPERVISIONADAS

Art. 25. Em cada disciplina de PFS, a avaliação dos discentes é o resultado da somatória
dos itens constantes na Ficha de Avaliação do Aluno, conforme Anexo I – AVALIAÇÃO
DOS

ALUNOS

NAS

DISCIPLINAS

DE

PRÁTICAS

FISIOTERAPÊUTICAS

SUPERVISIONADAS - PFS.
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Art. 26. Será aprovado nas disciplinas de PFS o discente que obtiver NOTA FINAL
(avaliação teórica + prática clínica) igual ou superior a 7,0 (sete) e comparecer a, pelo
menos, 90% (noventa por cento) das horas/atividades programadas.
Art. 27. Não haverá Avaliação Suplementar nas disciplinas relacionadas às PFS do 7º e
8º períodos do Curso de Fisioterapia.

Art. 28. Para as avaliações dos discentes será aplicada, no que couber, a Deliberação
CONSEP do ano vigente que dispõe sobre a verificação do rendimento escolar dos
cursos de graduação.
XVII - DA REPROVAÇÃO DAS PRÁTICAS FISIOTERAPÊUTICAS SUPERVISIONADAS

Art. 29. Nos casos de reprovação, em alguma das disciplinas de PFS, o discente poderá
requisitar a realização dessa dependência somente no período letivo subsequente.
XVIII

-

DO

CALENDÁRIO

OFICIAL

DAS

PRÁTICAS

FISIOTERAPÊUTICAS

SUPERVISIONADAS

Art. 30. Como a carga horária das disciplinas vinculadas às PFS é distribuída de forma
diferente das demais disciplinas do curso de Fisioterapia, fica estabelecido um calendário
próprio das atividades a serem desenvolvidas no 7º e 8º semestres aprovado previamente
pela Pró-Reitoria de Graduação.
Parágrafo único As atividades desenvolvidas nas PFS seguirão calendário especial,
definido semestralmente pelo Departamento de Fisioterapia, aprovado pela Pró-Reitoria
de Graduação e, posteriormente, anexado aos Planos de Ensino das disciplinas de PFS.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO, 14 de outubro d 2020
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Profa. Ma. Angela Popovici Berbare
Pró-reitora de Graduação

Publicada na Secretaria da Pró-reitoria de Graduação, 14 de outubro de 2020
Claudia Eliane Cardoso Querido
Secretária
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6.5.

Regulamento de Atividades Complementares (ou de AACC)

Regulamentada pela portaria PRG 025/2015

PORTARIA PRG-025/2015

NARA LUCIA PERONDI FORTES, Pró-reitora de Graduação da Universidade de Taubaté, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, e em face do contido no Processo nº FST177/14,........................................................................................................................................
CONSIDERANDO:

- A necessidade de regulamentar as Atividades-Acadêmico-Científico-Culturais –
AACC do Curso de Fisioterapia, regime semestral, do Departamento de Fisioterapia da
Universidade de Taubaté (UNITAU).

R E S O L V E:
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES


O presente documento institui e regulamenta as normas que disciplinam as Atividades
Acadêmico-Científico-Culturais – AACC do curso de Fisioterapia da Universidade de
Taubaté (UNITAU), para o ano de 2015.



As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais devem ser desenvolvidas ao longo do curso,
nas séries e períodos indicados na deliberação pertinente. O não cumprimento da carga
horária proposta, não constituirá disciplina em regime de dependência, desde que o aluno
cumpra integralmente a carga horária até o final do curso. As Atividades AcadêmicoCientífico-Culturais constituem atividades de ensino, pesquisa, extensão e outras
atividades de cunho sociocultural.

II - DOS OBJETIVOS
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 As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais têm como objetivo geral propiciar aos alunos
a possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar, além de reforçar e
Complementar as atividades de graduação. As práticas acadêmicas devem ser
realizadas fora da grade curricular obrigatória e dependerão da iniciativa e dinamismo
de cada aluno. As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais atendem ao disposto na
Resolução n 01/2004, do Conselho Nacional de Educação - Parecer n CES/CNE
0134/03.

III - DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS
 São Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, para fins de integralização da carga horária
do currículo pleno do curso de Fisioterapia:

1- Disciplinas extracurriculares.
2- Monitorias em disciplinas pertencentes ao currículo pleno do curso de Fisioterapia.
3- Participação em atividades, projetos e programas de pesquisa com documentação
comprobatória.
4- Participação em atividades, projetos e programas de extensão com documentação
comprobatória.
5- Eventos diversos na área de Fisioterapia (seminários, simpósios, encontros, cursos de
atualização, conferências, etc.).
6- Estágios extracurriculares na forma permitida pelo Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional (CREFITO-3).
7- Outras Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e atividades não previstas.


A validação de disciplinas extracurriculares cursadas em outros cursos da UNITAU ou em
outras instituições de ensino superior dependerá da prévia autorização da Coordenação
das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais para que o aluno possa cursá-las. Se
específicas da área da saúde, essas atividades valerão até 30% do total de horas de
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais.



Para o item 2, a validação será de 40%.
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As atividades previstas nos itens 3 e 4 terão, obrigatoriamente, um professor
responsável, e serão comprovadas por meio de relatório das atividades cumpridas,
acompanhado do parecer do professor responsável. Se diretamente relacionadas com as
disciplinas curriculares do curso de Fisioterapia, será computada carga horária completa
(30%). Para as demais áreas da saúde, até 30%. Para áreas de pesquisa em geral, até
30%.



As atividades previstas no item 5, quando promovidas pela UNITAU, serão consideradas
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais válidas. Quando promovidas por outras
instituições, precisarão de prévio parecer favorável da Coordenação. Em ambos os casos
será computada a carga horária total equivalente à atividade realizada (50%).



As atividades previstas no item 6 deverão ser comprovadas por meio de Relatório das
atividades cumpridas, elaborado pelo estagiário, acompanhado do parecer do supervisor
responsável. As atividades cumpridas valerão até 50%.



As atividades previstas no item 7 compreenderão: cursos de línguas, cursos de
informática e outras quaisquer atividades previamente analisadas e autorizadas pela
Coordenação das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, e valerão até 30%.



A quantidade de horas a serem computadas para cada aluno será independente do total
de horas constante no certificado de participação para qualquer Atividade AcadêmicoCientífico-Cultural desenvolvida. A validação dependerá da avaliação da Coordenação,
com base nos itens acima descritos.

IV - DO COORDENADOR DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS


O

coordenador

das

Atividades

Acadêmico-Científico-Culturais,

preferencialmente

portador do título de Mestre, será o responsável pela supervisão dessas atividades.


O coordenador das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais será indicado anualmente
pelo Diretor do Departamento de Fisioterapia.
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Competirá ao professor coordenador das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais:
administrar e supervisionar as atividades de acordo com este Regulamento; apresentar
este Regulamento aos alunos e orientá-los sobre o integral cumprimento das Atividades
Acadêmico-Científico-Culturais; receber e despachar os requerimentos dos alunos
relativos às Atividades Acadêmico-Científico-Culturais; julgar a validade e computar as
horas das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais realizadas, para fins de lançamento
no histórico escolar do aluno.

V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


Os alunos matriculados no curso de Fisioterapia da UNITAU por transferência de outras
instituições de ensino superior deverão comprovar a carga horária das Atividades
Acadêmico-Científico-Culturais realizadas no curso de origem.



Competirá ao Conselho de Departamento do curso de Fisioterapia dirimir dúvidas
referentes à interpretação deste Regulamento.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO, aos 10 de fevereiro de 2015.

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes
Pró-reitora de Graduação

Publicada na Secretaria da Pró-reitoria de Graduação, aos 10 de fevereiro de 2015.

Elaine Regina de Faria
Secretária
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