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APRESENTAÇÃO 
 

O Projeto Pedagógico do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Vale do Iguaçu 

aponta os princípios norteadores, os objetivos, o perfil profissional e as áreas de atuação do 

profissional egresso. Ressalta, ainda, aspectos envolvendo o corpo docente, as estratégias utilizadas 

no processo de ensino-aprendizagem e estrutura curricular flexibilizada oferecida aos acadêmicos, 

bem como o levantamento dos recursos humanos e materiais disponíveis para a formação dos 

futuros profissionais. 

A construção deste Projeto Pedagógico do Curso � PPC segue as recomendações contidas 

na RESOLUÇÃO CNE/CES 4, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002, a qual Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia, de forma a propor diretrizes para o 

Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Vale do Iguaçu, em consonância com o PDI � 

Plano de Desenvolvimento Institucional e com o PPI � Plano Pedagógico Institucional. 

A elaboração deste PPC contou com a participação do corpo discente, docente e técnico 

administrativo, objetivando a construção de um projeto sólido que propicie a formação de um 

fisioterapeuta crítico, reflexivo, competente, criativo, ético e comprometido com o desenvolvimento 

social, da saúde e ainda humanista, devendo ser resiliente o suficiente para acompanhar a constante 

transformação da sociedade. 
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DA MANTENEDORA E DA MANTIDA 

IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA (E-MEC) 

Código da Mantenedora: 1191 
CNPJ: 03.564.489/0001-12 

Razão Social: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU S.A. 
Categoria Administrativa: Pessoa Jurídica de Direito Privado -Com fins lucrativos � Sociedade Mercantil ou 

Comercial 
CEP: 84600-904 Caixa Postal:  

UF: PR Município: União da Vitória 
Bairro: �✁✂ ✄☎✆�✝✁✆ Endereço: RUA PADRE SAPORITI 

Complemento:  Nº: 717 
Telefone(s): (42) 3522-6192 Fax:  

E-mail: murilo@uniguacu.edi.br; pi@uniguacu.edu.br 

IDENTIFICAÇÃO DA MANTIDA (E-MEC) 

Código da Mantida: 1927 
Nome da Mantida: CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

Sigla: Disponibilidade do Imóvel: Alugado 
CEP: 84600-000 Caixa Postal:  

UF: PR Município: União da Vitória 
Bairro: �✁✂ ✄☎✆�✝✁✆ Endereço: RUA PADRE SAPORITI 

Complemento:  Nº: 717 
Telefone(s): (42) 3522-6192 Fax: (42) 3522-6192 

Site: www.uniguacu.edu.br E-mail: pi@uniguacu.edu.br 
Organização Acadêmica: Centro Universitário Categoria 

Administrativa: 
 
Privada com fins lucrativos 

HISTÓRICO DA MANTENEDORA E DA MANTIDA 

A UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU S.A., mantenedora das 

Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, iniciou suas atividades ao final do ano de 1999. 

Após várias discussões, visitas in loco e atendimentos de diligências, foram credenciadas, 

em agosto de 2001, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória e a Faculdade 

de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória. As atividades tiveram início no segundo 

semestre daquele ano, com os cursos de graduação em Administração com habilitação em 

Administração Pública, Agronegócios e Marketing, além do curso de graduação em Sistemas de 

Informação. No início do ano de 2002, foi credenciada a Faculdade de Ciências Biológicas e da 

Saúde de União da Vitória, e então autorizados os cursos de Nutrição, Educação Física e 

Enfermagem. No mesmo ano foi autorizado o curso de Fisioterapia. Com a edição do decreto 

3860/2001, tornou-se necessário a introdução como parte integrante do Projeto Institucional das 

Instituições de Ensino Superior, o seu planejamento estratégico, sintetizado no Plano de 

Desenvolvimento Institucional � PDI. Assim, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e a 
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Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, tiveram desenvolvidos seus 

�✁✂✄☎✆ ✝ eles foram anexados, no sistema SAPIENS, em 16/04/2002. 

A partir deste planejamento e compromissos assumidos, a UNIDADE DE ENSINO 

SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, definiu sua política de trabalho em consonância com as 

necessidades e expectativas gerais da sociedade local e em interface permanente com o mercado 

global. 

Entendendo que é papel de uma boa educação preparar indivíduos para compreender os 

impactos das novas tecnologias na cultura através da concepção de sociedade como um processo 

complexo e inacabado, onde valores e paradigmas estão sendo permanentemente questionados, a 

instituição promove uma política de graduação teoricamente rigorosa, sólida e articulada 

organicamente a um projeto de sociedade e de educação. 

Tomando como base o ensino de qualidade e os projetos desenvolvidos junto à comunidade 

mais carente da região, procura-se promover a criação e a execução de atividades acadêmicas, nas 

quais os conhecimentos e as atitudes essenciais à formação humana e profissional fossem 

considerados. Os projetos pedagógicos da Instituição são configurados num conjunto de princípios 

que expressam a missão de servir como elemento de desenvolvimento e construção do saber, criando 

alternativas de soluções para os problemas postos pela sociedade. 

Essas diretrizes norteadoras requerem ações que atendam as expectativas da sociedade e 

sejam adaptadas às realidades regionais. Diante disto, a UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR 

VALE DO IGUAÇU, quando da elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional referente à 

Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, período de 2002 a 2006, definiu 

em seu quadro de expansão a criação dos cursos de graduação em Farmácia, Serviço Social 

(autorizados no final de ano de 2003), e Odontologia para 2005. O Plano de Desenvolvimento 

Institucional referente à Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória, período de 

2002 a 2006, definiu a criação do curso de Bacharelado em Direito para 2004. Após receber a visita 

da comissão de avaliadores para o curso de Direito e atender todas as diligências e complementos 

do PDI, a instituição aguardou pronunciamento do CNE, que se manifestou favorável à autorização 

do curso de graduação em Direito, fato que ocorreu em fevereiro de 2005. 

Com a emissão da Portaria nº 7 de 19 de março de 2004, que dispõe sobre o Aditamento de 

PDI, a Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, de acordo com o Artigo 1º da referida Portaria 

e tendo em vista o cumprimento dos compromissos assumidos junto ao MEC até então, promoveu 

modificações, considerando a inclusão e exclusão de cursos. Desta forma, a solicitação do curso de 

graduação em Odontologia foi substituída, em Aditamento de PDI, pela solicitação do curso de 
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graduação em Medicina Veterinária e o curso de Agronomia foi acrescentado, em PDI, à proposta 

de expansão da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas (até então sem PDI aprovado). 

Em maio do ano de 2005, a instituição recebeu a visita de comissão de especialistas no MEC 

para a verificação das condições existentes para a implantação dos cursos de Medicina Veterinária 

e Agronomia, exigindo, naquele momento, algumas providências para que os cursos fossem 

implantados. Essas providências foram tomadas de forma satisfatória e, em setembro de 2005, a 

comissão manifestou-se favoravelmente à oferta desses cursos. 

A autorização dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia ocorreu no final do ano de 

2005. Além desses cursos, também foram solicitadas as autorizações para os cursos de Biomedicina 

e de Educação Física (Bacharelado). O aditamento de PDI não foi realizado, conforme dispõe a 

portaria normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007. Os dois cursos foram autorizados no mês de 

dezembro de 2008. 

Em 28 de agosto de 2009, foi solicitada a unificação das três faculdades mantidas; Faculdade 

de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória (1793), Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas de União da Vitória (1795) e Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da 

Vitória (1927). A unificação se deu em 24 de dezembro de 2009, com a edição da portaria 1746, 

com o nome de Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, mantendo o código INEP 1927. Por 

ocasião da solicitação dessa unificação, foi anexado ao sistema SAPIENS (sistema vigente à época 

para processos de unificação de mantidas) um Plano de Desenvolvimento Institucional para o 

período 2009/2013. Como o processo tramitou paralelamente ao sistema e-MEC (que na época não 

dispunha de ferramenta para unificação de mantidas), tal PDI não foi vinculado a esse sistema. Há 

que se considerar ainda, que uma das faculdades unificadas, a Faculdade de Ciências Biológicas e 

da Saúde de União da Vitória, código INEP 1927, tinha processo de recredenciamento tramitando 

no sistema e-MEC protocolado em 30 de outubro de 2007, com Conceito Institucional � CI igual 4, 

não concluído à época da unificação. Por entendimento da IES, esse processo também se aplicaria 

à nova faculdade, já que a unificação se daria nessa faculdade, extinguindo-se as demais (1793 e 

1795). Entretanto, não foi este o entendimento da relatora do processo no CNE, que deu parecer 

favorável ao recredenciamento da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, 

apenas, ignorando essa unificação. Após nota técnica da Secretaria de Educação Superior, a qual 

concluiu equivocadamente que a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória 

havia sido extinta pela referida portaria de unificação das mantidas, o processo de recredenciamento 

foi encaminhado ao CNE para reexame e, finalmente, foi arquivado. A conclusão desse processo 

foi que as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu são uma nova IES, credenciada em 2009. Sendo 
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assim, em 2012, conforme legislação em vigor, a IES teve que solicitar o recredenciamento da 

mesma, o que exigiu a elaboração de um novo PDI para o período 2013/2017. 

Conforme PDI inserido no sistema SAPIENS, a nova instituição (unificada) deveria ter 

solicitado a autorização de 3 novos cursos: Psicologia em 2009, Engenharia de Produção em 2010 

e Medicina em 2011. Embora essas solicitações estivessem previstas para esses anos, por questões 

de reavaliação de investimentos da mantenedora, dificuldades na aquisição de espaços destinados 

aos novos cursos, entre outras, a solicitação dos cursos de Psicologia e Engenharia de Produção 

ocorreu apenas em 2011. Dadas as dificuldades inerentes à autorização do curso de Medicina e após 

a realização de estudos envolvendo o corpo docente e técnico-administrativo, visando a elaboração 

do planejamento estratégico da instituição (em 2010), optou-se por não solicitar o mesmo, 

substituindo-se pela solicitação dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica, 

constituindo uma nova área de atuação da IES, suprindo a demanda por esses profissionais na região. 

Não houve aditamento do PDI, comunicando essa mudança, dado o fato de tal ferramenta não estar 

disponível em nenhum sistema eletrônico do MEC. O curso de Engenharia Mecânica foi autorizado 

em dezembro de 2012. 

Paralelamente aos processos de recredenciamento da IES, unificação de mantidas e 

autorizações de cursos, a Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu S.A., através das faculdades 

mantidas, solicitou, a partir da conclusão de 50% da carga horária mínima de cada curso, o 

reconhecimento dos mesmos. Foram reconhecidos 11 dos 13 cursos oferecidos pelas três faculdades 

mantidas. Os outros dois cursos (Biomedicina e Educação Física - Bacharelado) tiveram seus 

processos de reconhecimento solicitados em 2011. O quadro 1 resume a situação atual de cada curso. 

Quadro 1 

CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO 

Administração 1.701 de 01/08/2001 Portaria nº 270 de 03/04/2017, DOU 04/04/2017 

Agronomia 4.166 de 02/12/2005 Portaria nº135 de 01/03/2018, DOU 02/03/2018 

Arquitetura e 
Urbanismo 

603 de 29/10/2014 Pedido a ser realizado em 2018 

Biomedicina 1.020 de 04/12/2008 Portaria nº135 de 01/03/2018, DOU 02/03/2018 

Direito 543 de 22/02/2005 Portaria nº 270 de 03/04/2017, DOU 04/04/2017 

Educação Física 
Bacharelado 

1.019 de 04/12/2008 Portaria nº135 de 01/03/2018, DOU 02/03/2018 

Educação Física 
Licenciatura 

13 de 04/01/2002 Portaria nº 1.094 de 24/12/2015, DOU 28/12/2015 

Enfermagem 12 de 04/01/2002 Portaria nº 315 de 02/08/2011, DOU 03/08/2011 

Engenharia Civil 180 de 08/05/2013 Portaria nº 1.012 de 25/09/2017, DOU 27/09/2017 
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Engenharia Elétrica 536 de 25/08/2014 Pedido a ser realizado em 2018 

Engenharia de 
Produção 

152 de 02/04/2013 Em trâmite no e-mec Protocolo 201714276 

Engenharia Mecânica 278 de 19/12/2012 Portaria nº 577 de 09/06/2017, DOU 12/06/2017 

Farmácia 3.769 de 19/12/2003 01 de 06/01/2012 

Fisioterapia 2.540 de 06/09/2002 Portaria nº135 de 01/03/2018, DOU 02/03/2018 

Medicina Veterinária 3.920 de 14/11/2005 Portaria nº135 de 01/03/2018, DOU 02/03/2018 

Nutrição 14 de 04/01/2002 Portaria nº135 de 01/03/2018, DOU 02/03/2018 

Odontologia Protocolo 201711808 

Psicologia 632 de 28/11/2013 Em trâmite no e-mec Protocolo 201714278 

Serviço Social 3.770 de 12/12/2003 42 de 05/02/2014 

Sistemas de 
Informação 

1.679 de 01/08/2001 Portaria nº794 de 14/12/2016 

Recredenciamento 0257 de 18/04/2016 

Credenciamento em 
Centro Universitário 

Protocolo 201713918 

 

MISSÃO INSTITUCIONAL 

As Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu foram criadas com a missão, ainda atual, de ser 

uma instituição de referência no Estado, assumindo o compromisso institucional de promover o 

desenvolvimento educacional e social da região, por intermédio da oferta de um ensino de qualidade 

em diferentes áreas do conhecimento, integrado à iniciação à pesquisa e à extensão.  

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

Visando sempre o melhor do ensino superior e o compromisso com a sociedade, a Uniguaçu 

consolidou-se como centro de referência e excelência de ensino, pesquisa e extensão, participando 

ativamente do processo de desenvolvimento regional e se transformou em Centro Universitário. O 

Ministério da Educação (MEC) publicou no dia 25 de março, a portaria nº 660, de 22 de março de 

2019, credenciando as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu como Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu). 

A visita da comissão avaliadora do MEC ocorreu em julho de 2018 e a Instituição obteve 

um parecer favorável com nota 4 (em uma escala de 1 a 5). A partir de então, os trâmites normais 

que o Ministério da Educação propõe foram seguidos. A avaliação veio após visitas criteriosas e 
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esta mudança dá mais autonomia para a Instituição. Agora, a Uniguaçu pode implantar novos cursos 

e lançar programas de pesquisa, sem a necessidade da avaliação do MEC.  

Este é mais um acontecimento com a marca Uniguaçu, o qual ficará marcado na história de 

Porto União da Vitória e será um impulsionador econômico da região, visando sempre o 

compromisso da Instituição com o Ensino pra Valer. 

Como se sabe, inicialmente, todas as instituições de ensino superior são cadastradas como 

faculdades, podem, posteriormente, solicitar o credenciamento como centro universitário. Para 

ocorrer a transformação de Faculdade para Centro Universitário alguns itens foram avaliados de 

forma criteriosa dentro dos seguintes critérios: corpo docente e outras funções; organização 

didático-pedagógica; pesquisa e extensão; mínimo de oito cursos reconhecidos; avaliações com 

notas 4 e 5; ofertar cursos em todas as áreas de ensino: ciências exatas, humanas, jurídicas e saúde; 

instalações físicas. 

Com a mudança, além de implantar novos cursos e ter mais autonomia, a Instituição 

necessita ter um terço do corpo docente formado por mestres ou doutores. Por isso, a Uniguaçu 

continua constantemente se aperfeiçoando e buscando excelência em todos os serviços prestados 

em seus mais diversos setores junto à comunidade e aos mais de 4.500 acadêmicos de circulam pela 

Instituição diariamente. 

Há dezessete anos, surgia a marca de uma instituição que cresceu juntamente com a cidade 

de União da Vitória, trazendo, em sua essência, os traços da região que abrigou a sua sede, 

avizinhada ao majestoso Rio Iguaçu e permeada de montanhas, assim forjou-se uma marca!  

A representação das montanhas sobrepostas ao rio em formato de ferradura, abraçam 

suavemente a estrela que marca a posição exata da nossa Uniguaçu, eis constituição de nossa marca.  

Hoje, as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu dão lugar ao Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu), os contornos das montanhas ganharam robustez de um azul harmônico 

tracejado sutilmente, refletindo-se na tonalidade do rio que junto à montanha amparam a Instituição, 

representada pela estrela ainda mais brilhante, reforjou-se a marca Uniguaçu! 
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Com a implantação do Centro Universitário do Vale do Iguaçu foram instituídas as pró-

reitorias que são unidades administrativas ligadas diretamente ao gabinete do Reitora, responsáveis 

pelos procedimentos administrativos correntes da instituição. No Centro Universitário do Vale do 

Iguaçu são três nas áreas de pró-reitoria acadêmica, pró reitoria de pós-graduação, iniciação e 

pesquisa e extensão e a pró-reitoria de planejamento e administração. As pró-reitorias se interligam 

para atender a demandas dos setores, departamentos e demais unidades administrativas do centro 

universitário. 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

A Pró-Reitoria Acadêmica tem por função coordenar as atividades pedagógicas e a 

administração acadêmica dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu. Promove 

estudos para viabilizar mudanças na política educacional da Instituição, aprimorando o ensino da 

graduação, e a realização de projetos, que proporcionem a melhoria da realidade social através do 

conhecimento. 

 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão é o órgão executivo 

responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle, supervisão e avaliação das 

atividades de pesquisa e ensino de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, em consonância com os 

objetivos da Uniguaçu e as políticas públicas da área. 

 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração tem o compromisso de produzir 

alternativas para otimizar a utilização dos recursos públicos e assegurar o bom funcionamento 

logístico da Uniguaçu. Tem como principal função prover a alta administração da Universidade, 

com recursos e competências necessárias para o desenvolvimento das atividades gerenciais, visando 

promover a integração entre a gestão com a comunidade acadêmica, aferindo a qualidade do serviço 

prestado pelo reitorado à comunidade.  
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O conteúdo a ser progressivamente dominado pelo aluno é aquele socialmente considerado 

necessário para a vida cidadã e para a atuação profissional numa determinada época, numa 

determinada sociedade. Inserido neste conteúdo está a prática de iniciação científica, conduzida pela 

orientação docente, e voltada à complementação do conhecimento teórico de sala de aula. Trata-se, 

portanto, de um conteúdo em constante transformação e que não se resume a simples informações, 

mas antes demanda uma postura aberta, crítica e reflexiva. É importante ressaltar que, muito além 

de gerar os saberes necessários para a inserção no mundo atual, o acesso ao conhecimento é uma 

possibilidade de favorecer o desenvolvimento integral do indivíduo, mantendo-o, inclusive, em 

constante contato com as inovações diárias da profissão escolhida. 

Entende-se o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem, capaz de, numa ação 

autônoma e consciente, buscar o domínio dos conteúdos necessários à vida cidadã e à 

profissionalização. Para isso, a ação pedagógica visa aproximar o aluno dos conteúdos necessários 

à sua formação através de professores capacitados em articular ensino, iniciação à pesquisa e 

extensão, além de fornecer acesso à tecnologia e equipamentos que facilitem a aprendizagem, por 

considerar-se que o estudante deverá aprender a se relacionar com o conhecimento de forma ativa, 

construtiva e criadora, em lugar de dominar enorme massa de conteúdos, sem reflexão sobre eles. 

Nesse sentido, insere-se a discussão sobre a prática como estruturante para o processo de 

ensino-aprendizagem: no processo de construção de conhecimento, a prática necessita ser 

reconhecida como atividade a partir da qual se identifica, questiona, teoriza e investiga os problemas 

emergentes no cotidiano. Lida-se com a realidade e dela se retira os elementos que conferirão 

significado e direção às aprendizagens 

A concepção educacional ainda contempla como pressupostos: 

a) O estabelecimento de vínculo permanente entre teoria e prática, através, principalmente, 

de atividades práticas, extensionistas e de iniciação científica; 

b) O desenvolvimento de práticas educativas interdisciplinares que possibilitem aos 

educandos referenciais que promovam o conhecimento integrado e significativo, por meio 

de ações específicas dos cursos, disciplinas integradas, atividades extensionistas e de 

iniciação científica; 

c) A preparação de profissionais capacitados para interpretar criticamente o mundo do 

trabalho e enfrentar as suas novas relações oriundas das novas tecnologias, considerando o 

estudo de conteúdos que propiciem uma visão crítica e o fomento à participação de 

atividades práticas, extensionistas e complementares; 
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d) O desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a participação e o 

compromisso social; 

e) A valorização do saber acumulado através da experiência de vida de cada educando, 

conhecendo-o e tornando-o referência para as diretrizes da IES, além da busca de referenciais 

em vários campos do conhecimento. 

f) O conhecimento que valorize a redução das diferenças, da discriminação, da exclusão 

social, da pobreza, da violência, do analfabetismo, da fome, da desigualdade de gênero e 

propicie a inclusão. 

g) Processo de formação em múltiplos cenários de aprendizagem com a diversificação de 

estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação; 

A aquisição e a construção coletiva do conhecimento se dão através da mediação, que não 

ocorre só na sala de aula, mas tem neste espaço seu lócus privilegiado. Compreende-se, assim, que 

o papel do professor é justamente o de mediar, intencionalmente, a relação entre os aprendizes e o 

objeto a ser apreendido. O perfil do educador deve ser caracterizado pela competência pedagógica 

e ética, que consiste na capacidade e na condição de construir e realizar a gestão de experiências 

significativas de aprendizagem, a partir de uma pedagogia interdisciplinar e proposições didáticas 

problematizadoras e investigativas acerca da realidade. 

Tem, portanto, uma especificidade a ser respeitada: trata-se de um profissional a serviço da 

orientação e condução do processo de aprendizagem, a partir de uma metodologia que favoreça a 

construção de sujeitos autônomos. Sua ação implica na compreensão de que a aprendizagem não se 

esgota no domínio de conteúdos a partir da estrita racionalidade, mas numa educação 

baseada/orientada nas necessidades práticas da vida em comunidade. 

A construção coletiva do conhecimento é um movimento que leva o pensamento a transitar 

continuamente entre a prática social e as teorias que a explicam. É um movimento de ascensão do 

senso comum e das primeiras e precárias percepções sobre o real, à uma compreensão da rica e 

complexa teia que compõe. 

O processo de ensino e de aprendizagem inicia-se pelo planejamento reflexivo referenciado 

pelo Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), dos referenciais e objetivos das Faculdades, da 

Legislação do MEC e do PDI. Nesse processo, visa-se contemplar as habilidades e competências 

necessárias à formação de um profissional capaz de intervir na realidade, ser competente e 

conectado ao mundo presente, alicerçado no passado e com vistas a prospectar um futuro mais 

humano e sustentável. A formulação do planejamento é sistematizada e materializada nos Planos de 

Ensino. 
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Com o objetivo de aprimorar e inovar os espaços de ensino com tecnologias que contribuam 

para a construção do conhecimento, são disponibilizados aos acadêmicos e docentes ferramentas 

digitais, wireless em todos os espaços institucionais, projetor multimídia e telas nas salas de aula, 

recursos audiovisuais além de equipamentos para videoconferências. Também é disponibilizado o 

portal do aluno através do sistema acadêmico, bem como as ferramentas Google acadêmico e 

convênios com a Microsoft. 

Nesse movimento, a iniciação à pesquisa e elaboração pessoal também são essenciais e 

devem orientar a aprendizagem estabelecendo relação com a prática social e balizada pelas 

discussões coletivas orientadas pelo docente durante as aulas. A ação extensionista necessita ir além 

da prestação de serviços, da difusão cultural (eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas 

ou culturais), ou da disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, palestras, conferências). 

Deve estar voltada aos problemas sociais e procura encontrar soluções que também realimentem o 

processo de ensino-aprendizagem em sua totalidade. 

Outro aspecto importante da aprendizagem é que uma relação dinâmica e reflexiva, ela deve 

ser respaldada por uma concepção de avaliação que a tome não como um momento final de 

verificação de resultados, mas como um dos elementos constitutivos do processo ensino-

aprendizagem. A avaliação se situará como um instrumento fundamental para fornecer informações 

sobre como está se realizando o processo ensino-aprendizagem como um todo. Assim, é concebida 

como ferramenta e via para a construção do conhecimento e das competências em foco, é realizada 

de forma gradativa e processual, com o objetivo de contribuir para o processo de aprendizagem. 

Ocorre como um processo contínuo, sendo realizada através de instrumentos diversificados. Os 

dados por ela coletados servirão como elementos de reflexão para os professores, alunos e 

instituição. Trata-se de uma estratégia a favor da constante melhoria do processo 

ensino/aprendizagem. 

Portanto, as diretrizes pedagógicas do Centro Universitário do Vale do Iguaçu apontam as 

seguintes premissas fundamentais: 

a) A IES deve garantir a aprendizagem mais adequada aos alunos; 

b) A aprendizagem implica, ao mesmo tempo, no domínio dos conteúdos considerados 

essenciais e no desenvolvimento de competências e habilidades; 

c) Educação baseada/orientada nas necessidades práticas da vida em comunidade; 

d) A avaliação se inscreve como momento de aprendizagem, se baseia na expectativa 

qualitativa e se realiza mediante processos abertos, transparentes e abrangentes; 
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e) A educação deve abranger a inclusão das pessoas com deficiência, a educação ambiental 

e em direitos humanos e as relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-

brasileira e africana e indígena. 

A formação dos profissionais deve envolver não apenas competência técnica, mas também, 

princípios filosóficos e éticos. É a ética, a reflexão filosófica, o senso de justiça e responsabilidade 

social que concede o caráter humano a práxis, ao trabalho e ao agir profissional. 

Dentro da proposta pedagógica da IES, o processo ensino-aprendizagem se ampliará para 

além do espaço de sala de aula. As atividades formativas deverão se articular em uma estrutura 

flexível e integradora composta de: 

a) Aulas regulares; 

b) Práticas investigativas em ambiente social e escolar; 

c) Práticas de laboratório; 

d) Estímulo à iniciação científica; 

e) Biblioteca com acervo bibliográfico consistente; 

f) Estágio supervisionado; 

g) Oficinas e seminários sobre temas relacionados a cada área de formação; 

h) Ações específicas visando a Responsabilidade Social; 

i) Atividades de extensão universitária nas áreas educativas, culturais e sociais. 

A estrutura administrativa descrita anteriormente é apresentada no organograma da figura 

abaixo: 
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1.1.1 Aspectos geopolíticos e históricos da região 

Na concepção do curso, considerou-se, como ponto de partida, a contextualização da 

Fisioterapia como fator de desenvolvimento econômico e social da região de União da Vitória e 

arredores. 

Os municípios que compõem a região sudeste do Paraná e norte de Santa Catarina são em 

sua maioria originados, no final do século XIX, pela colonização pelos tropeiros. Com o crescimento 

das cidades, houve necessidade de atrair imigrantes estrangeiros para a produção de alimentos 

(poloneses, ucranianos, alemães e russos). A vocação madeireira na região se firmou neste período 

e a atividade (portanto há mais de cem anos), juntamente com a erva-mate e o fumo, passaram a 

mover a economia da região. Atualmente a atividade madeireira é a principal nas cidades de União 

�✁ ✂✄☎✆✝✄✁ ✝ �✞✝☎✞ ✟✠✄✡✞✆ ☛✁☎ ☞✌✍✝✁☎ �✞ ✂☞✎✁✏✎✑✒ 

Para apresentar as características da cidade e arredores utilizou-se das denominações criadas 

pelo IBGE para congregar diversos municípios de uma área geográfica com similaridades 

econômicas e sociais: mesorregião e microrregião. Já o governo do estado do Paraná agrupa vários 

municípios em Núcleos Regionais de Educação NRE, com o objetivo de desenvolver o ensino 
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fundamental e médio da região. Outra forma de visualizar as influências locais é através dos 

Arranjos Produtivos Locais � APL que reúnem empresas, fornecedores de insumos, prestadores de 

serviços, cooperativas, associações e etc., localizadas numa mesma região, com o foco em atividades 

econômicas correlatas. A localização de União da Vitória é apresentada na figura abaixo. 

O município de União da Vitória está localizado às margens do Rio Iguaçu no sudeste do 

Estado do Paraná, e faz parte da mesorregião do Sudeste Paranaense, uma das dez mesorregiões do 

Paraná. Essa mesorregião é formada pela união de 21 municípios: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz 

Machado, Fernandes Pinheiro, General Carneiro, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Irati, Ivaí, Mallet, 

Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, São João do 

Triunfo, São Mateus do Sul, Teixeira Soares e União da Vitória. Estes municípios são agrupados 

em quatro microrregiões: Irati, Prudentópolis, São Mateus do Sul e União da Vitória e ocupam uma 

área total de 17.009 km², assentada nas bacias hidrográficas dos rios Iguaçu e Tibagi. 

A economia de União da Vitória é muito influenciada pelo setor de serviços, comércio, 

agropecuária e indústria. O setor industrial da região apresenta destaque com o setor madeireiro 

fabricando portas e janelas que são exportadas para todo o Brasil e exterior. O perfil econômico será 

tratado dentro da Mesorregião do Sudeste Paranaense e dentro do Arranjo Produtivo Local - APL 

de Porto União / União da Vitória. 

1.1.2 Mesorregião do Sudeste Paranaense 

A região tem uma pequena participação no total do Valor Adicionado Fiscal (VAF) estadual, 

em torno de 2%. Os principais segmentos industriais representativos em termos de VAF são: 

madeireiro (55% do VAF da indústria regional), mineral (25% do VAF da indústria regional) e 

agroindustrial. Estes segmentos podem ser subdivididos em: lâminas e chapas de madeira, 

desdobramento de madeira, celulose, papel e papelão, embalagens de papel e papelão, extração xisto 

e gás natural (14% do VAF da indústria regional) e o segmento cerâmico (9% do VAF da indústria 

regional). 
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articulação dos atores locais e presença de instituições que ofertam cursos de nível superior e técnico 

para formação e qualificação profissional. 

1.1.4 Perfil Social da Região 

A cidade de União da Vitória é um centro educacional de ensino superior, atraindo 

estudantes de vários municípios da região sul do Paraná e norte de Santa Catarina, que moram e 

trabalham num raio de até 150 km. Alguns estudantes originados de cidades mais distantes passam 

a morar em União da Vitória. 

De acordo com as estimativas do IBGE, o município de União da Vitória possui em torno 

de 50 mil habitantes, sendo que 94% da população vive em área urbana assentada na bacia do Rio 

Iguaçu. Apresentou em 2000 um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal IDH-M de 0,79 

(33a. melhor posição do Estado) e um PIB Per Capita (IBGE/IPARDES 2008) de R$ 9 794,95. 

A primeira influência, econômica e social, do município de União da Vitória é sobre os 

municípios que formam a denominada microrregião de União da Vitória (uma das microrregiões da 

mesorregião do Sudeste Paranaense). A população da microrregião de União da Vitória foi estimada 

em 2009 pelo IBGE em 122 mil habitantes e está dividida em sete municípios: Bituruna; Cruz 

Machado; General Carneiro; Paula Freitas; Paulo Frontin; Porto Vitória; União da Vitória. 

A população da Mesorregião do Sudeste Paranaense foi estimada em 2009 pelo IBGE em 

415 mil habitantes, dos quais 54% na área urbana. Esta Mesorregião conta, com aproximadamente 

1.300 estabelecimentos industriais, distribuídos em 62 segmentos representativos que ofertaram em 

torno de 20.000 postos de trabalho, correspondendo a 4% na participação do total de empregos 

industriais do Estado. O segmento madeireiro da Mesorregião do Sudeste Paranaense congrega em 

torno de 600 empresas e conta com um efetivo aproximado de 14.000 empregados que representam 

70% do total da mão-de-obra industrial ocupada na região. Ainda no setor madeireiro os três 

segmentos mais representativos em mão de obra são: lâminas e chapas de madeira (30%), 

desdobramento de madeira (20%) e celulose, papel e papelão (10%). 

União da Vitória também tem influência sobre o desenvolvimento das microrregiões 

limítrofes, principalmente sobre os municípios menos desenvolvidos situados nas microrregiões de 

Guarapuava, Irati, Palmas, São Mateus do Sul, Joaçaba (SC) e Canoinhas (SC). A influência sobre 

o estado de SC ocorre principalmente na microrregião de Canoinhas, uma das microrregiões mais 

pobres do Estado de Santa Catarina (243.782 habitantes- IBGE 2010). Esta microrregião está 

dividida em doze municípios sendo que os três maiores são: Mafra (52.912 habitantes), Canoinhas 
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(52.765 habitantes) e Porto União (33.493 habitantes). A economia da microrregião de Canoinhas 

não possui uma atividade de grande valor agregado, as que mais se destacam são: a produção de 

grãos, o setor madeireiro, o setor de serviços e a atividade dos frigoríficos em Itaiópolis, Canoinhas 

e Mafra. 

1.2 PERFIL E OBJETIVOS DO CURSO 

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde 
Modalidade: Bacharelado 

Formato: Educação presencial 
Curso: Fisioterapia 

Título a ser conferido: Fisioterapeuta 
Unidade responsável: Centro Universitário do Vale do Iguaçu 

Carga Horária: 4.000 horas 
Turno de Funcionamento: Matutino 

Número de vagas: 80 
Forma de acesso Regimento do Vestibular 

 

O Curso de Fisioterapia da IES foi concebido em função de necessidades da sociedade 

paranaense, em especial a Região Sul do Paraná, necessidades estas ligadas a realidade regional que 

historicamente fomentou-se numa economia extrativista da madeira, a qual entrou em declínio nas 

últimas décadas, deixando como herança uma diversidade multirracial, uma população migrante 

sem alternativa socioeconômica e uma limitação histórica para o estabelecimento de um 

desenvolvimento sustentável.  

Foi considerada ainda a necessidade imprescindível da participação do fisioterapeuta na 

realidade da saúde em aspectos ligados à doença, deficiências mentais, físicas, incapacidade 

temporária ou permanente, restrição ao leito nos asilos, hospitais, dependência observada em 

pacientes pediátricos, adultos e idosos, entre outros contribuindo na melhoria da qualidade de vida 

da população paranaense. 

Seguindo o histórico da profissão, a regulamentação da fisioterapia como profissão de nível 

superior ocorreu em 1969, com o Decreto-lei 938 (Brasil, 16 out. 1969) atualmente as demandas 

pelo profissional são crescentes, considerando a evolução acadêmica, científica e social da 

Fisioterapia, exigente de aprofundamento de conhecimentos em áreas específicas da assistência 

fisioterapêutica, dotando os Fisioterapeutas de especificidades acadêmicas e científicas que os 

qualifiquem com maiores graus de complexidade, para assim promover assistência às demandas da 

saúde funcional com maior propriedade e resolutividade. 

A partir das necessidades expressas na sociedade, os municípios da região e mesmo os de 

fora da região, vem oferecendo concursos públicos, com um número expressivo de vagas para o 
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profissional fisioterapeuta, nos quais os alunos egressos do curso têm participado e muitos já estão 

trabalhando por meio destes concursos, participando do processo de prevenção, promoção da saúde 

e reabilitação a partir da prática profissional. Atuando na prática profissional, continuam com 

vínculo com a IES, pois buscam qualificação por meio de pós-graduações e encontros como a 

Semana Acadêmica do Curso, palestras e mesmo o contato por meio de campos de estágio, uma vez 

que alguns egressos se tornaram docentes e/ou supervisores de estágio supervisionado I e II dos 

atuais acadêmicos. 

A presença do curso de fisioterapia na região contribui com instituições filantrópicas, 

públicas e privadas que acolhem trabalhos técnico-acadêmicos, tanto de alunos como docentes, 

demonstrando a riqueza da inserção profissional em momentos de discussão nas conferências 

municipais de saúde, de elaboração de projetos de saúde e reabilitação, programas de prevenção de 

doenças e orientações gerais a população. 

O curso de fisioterapia das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu tem atuação em projetos 

sociais voltados para a comunidade de toda a região, pois os alunos do curso são de Porto União, 

União da Vitória e das demais cidades da região norte catarinense e sul paranaense. 

Com base nos dados cadastrais do Crefito 8 - Conselho Regional de fisioterapia do Estado 

do Paraná com base no censo realizado pelo próprio Conselho de acordo com número de 

profissionais inscritos o total de fisioterapeutas registrados pode ser apresentado por cidade e 

também é possível verificar o número de clínicas de fisioterapia instaladas no estado do Paraná 

conforme está apresentado no quadro abaixo: 
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NÚCLEO MUNICÍPIOS POPULAÇÃO FISIOTERAPEUTAS CLÍNICAS 

Apucarana 26 336.520 305 177 
Campo Mourão 22 312.088 187 149 
Cascavel 18 482.072 541 222 
Cornélio Procópio 20 216.877 185 130 
Curitiba 1 1.864.416 3811 1458 
Foz do Iguaçu 13 455.702 529 216 
Francisco Beltrão 24 298.106 246 146 
Guarapuava 15 475.248 470 197 
Lapa 5 109.052 83 54 
Laranjeiras do Sul 18 196.074 89 82 
Litoral 7 283.981 174 101 
Londrina 1 543.003 1286 569 
Maringá 1 391.698 745 289 
Paranavaí 29 283.984 168 133 
Pato Branco 18 318.690 403 204 
Pitanga 15 182.074 82 76 
Ponta Grossa 9 570.252 507 228 
Região Metropolitana de Curitiba 23 1.493.516 898 363 
Região Metropolitana de Londrina 20 476.809 485 249 
Região Metropolitana de Maringá  28 388.526 275 167 
Santo Antonio da Platina 25 331.840 319 207 
Telêmaco Borba 6 156.767 58 50 
Toledo 14 308.981 331 163 
Umuarama 32 429.010 275 177 
União da Vitória 9 172.137 118 64 
Dados Atualizados em 19/10/2017 399 11.080.712 12.570 5.871 

Fonte: Crefito 8, 25/05/2018 
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A região de União da vitória compreende 12 municípios considerados como Núcleo 

Regional cadastrado de acordo com a abrangência do Conselho Regional de Fisioterapia e terapia 

Ocupacional da 8a região, abaixo está apresentado o total da população em número de habitantes, o 

total de profissionais fisioterapeutas atuantes no mercado e número de consultórios e clínicas de 

fisioterapia com registro no Conselho (CREFITO 8, 2018). 

NÚCLEO UNIAO 
DA VITÓRIA POPULAÇÃO FISIOTERAPEUTAS 

CLÍNICAS e 
CONSULTORIOS 

DE 
FISIOTERAPIA 

Antônio Olinto 7.573 0 2 
Cruz Machado 18.755 5 6 
General Carneiro 14.039 6 4 
Paula Freitas 5.737 5 3 
Paulo Frontin 7.256 4 3 
Porto Vitória 4.141 4 1 
São João do 
Triunfo 

14.583 6 2 

São Mateus do Sul 44.179 20 12 
União da Vitória 55.874 68 31 
Total de 
municípios: 9 

172.137 118 64 

Fonte: Crefito 8, 25/05/2018 
 

Analisando o quadro acima é possível verificar que no núcleo de União da Vitória existem 

1 fisioterapeuta para cada 1.458 habitantes. Na cidade de União da Vitória existe 1 fisioterapeuta 

para cada 821,6 habitantes e em cidades como Antônio Olinto não tem a presença de nenhum 

profissional fisioterapeuta. Na cidade de São Mateus do Sul, que fica localizada a 80 Km de União 

da Vitória, local de procedência de vários acadêmicos do curso esta relação fica em 1 fisioterapeuta 

para cada 2.208 pessoas. 

Desta forma justifica-se o fato da instalação do curso de fisioterapia das Faculdades 

Integradas do Vale do Iguaçu nesta região, pois é possível observar que existem cidades do Núcleo 

Regional ao qual União da Vitória faz parte com um número expressivo de habitantes e não conta 

com a presença do profissional fisioterapeuta o que possibilita mais local de atuação para o egresso 

e implantação de novos serviços de saúde. 
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1.2.1 Atividades do curso 

O curso de Fisioterapia no contexto de aulas teóricas e práticas é realizado em horário 

matutino, exceto os estágios curriculares obrigatórios: estágio de vivência I, II e III e também o 

estágio supervisionado I e II que são no período vespertino na Clínica escola de Fisioterapia do 

Centro Universitário do Vale do Iguaçu. O Curso está organizado em disciplinas com atividades 

teóricas e práticas que são desenvolvidas: 

1. nos edifícios do Centro Universitário do Vale do Iguaçu, com sua infraestrutura de 

salas de aula teóricas e laboratórios de saúde; 

2. nos Laboratórios de saúde montados para atender o Curso de Fisioterapia; 

3. na Clínica Escola do Centro Universitário do Vale do Iguaçu, utilizada para aulas 

práticas e para o atendimento de pacientes da comunidade em geral sob supervisão 

profissional; 

4. nos hospitais, clínicas e postos de saúde conveniados com a IES. 

A estrutura curricular do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Vale do Iguaçu 

privilegia aspectos como a seleção e a integração de conteúdos com níveis crescentes de 

complexidade e a indissociabilidade entre teoria e prática e visa o atendimento integral do paciente. 

O Projeto Pedagógico concebido visa criar oportunidades para os estudantes se aproximarem dos 

problemas de saúde segundo o saber de várias disciplinas e áreas. Assim fica evidente que o 

processo de aprendizagem confrontará o aluno com o problema de saúde em uma situação real e 

dinâmica, em que os diferentes conteúdos de forma articulada subsidiam a compreensão e aplicação 

na resolução dos problemas levantados. 

A formação técnica, por meio de aulas práticas, dá-se ao longo do curso e ocorre de maneira 

contínua e integrada. Os conteúdos das aulas de laboratório e a clínica com pacientes são 

distribuídos de maneira a desenvolver no acadêmico a capacidade de inter-relação entre as diferentes 

áreas do conhecimento. 

Na perspectiva da formação generalista e para superar o risco de uma formação fragmentada, 

afastando os problemas da excessiva especialização, evitou-se o isolamento dos conteúdos, 

reorganizando as disciplinas com a eliminação de conteúdo repetitivo; procurando permitir aos 

professores das diversas disciplinas a troca de conhecimento a fim de atingir um objetivo comum: 

a reciprocidade e integração entre as diferentes áreas de conhecimento.  

Além disso, é também estimulada e praticada, ainda na graduação, atividades de pesquisa e 

extensão, iniciação científica e atividades complementares e sociais. 
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1.2.2 Relação com a Comunidade 

A IES entende o seu desenvolvimento como muito próximo ao da comunidade de que é 

originária e busca a institucionalização de suas atividades de ensino e extensão. 

� ✝✝✁✞✠✂✝✁✄✍✝✠☎✞ �✝ ✄✎✝ ☛✁ ☎✝✞�✎✏✡✞ �✝ ✁✞✠✂✝✁✄✍✝✠☎✞ ☎✝ ✆✁✝ ✠✁ ✄✠☎✝✝✆✁✁✝

✝☎✁✞✞✁✟✁✞✍✎✠✄�✁�✝✑ ✠✡☛☞☛✌✆ ✍✎✎✏✑✆ ✞✝✒✁ ✁✞ ✝✠✆✝✝✠☎✁✍✝✠☎✞ �✁ ✄✎✝☎☎✡✞ �✁ ✝✓☎✝✠☎✡✞✒ ☛☎☎✁ ☎✝ ✁✞✞✞✁✁

como prática que interliga uma faculdade, em suas atividades de ensino, com as demandas 

econômicas, sociais e culturais da região onde se instala. 

Assim, a ação extensionista vai além da prestação de serviços (assistências, consultorias, 

assessorias, atendimento nas empresas juniores), da difusão cultural (eventos e toda uma vasta gama 

de realizações artísticas ou culturais), ou da disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, 

palestras, conferências). Mais do que na simples formulação da missão institucional, é na 

compreens✡✞ �✝☎☎✁ ✄�✝✠☎✄�✁�✝✆ ✠✁ ✒✄✒✌✠✁✄✁ �✝☎☎✝ ✁✞✠✁✝✄☎✞✔ ☛☛✠☎✄✠✞ pra ✒✁✞✝✝ ✝ ✁✞✍☎✝✞✍✄☎☎✞ ☎✞✁✄✁✞✑

pela comunidade acadêmica que a IES promove a integração entre ensino e extensão. 

O acadêmico do curso de Fisioterapia tem a oportunidade de ampliar seus conhecimentos 

através das experiências do estágio supervisionado, participação em congressos, eventos especiais 

e palestras, desenvolvendo atividades complementares e de extensão. A IES oportuniza a 

participação dos acadêmicos em programas, projetos e atividades de iniciação científica ou extensão 

ou práticas investigativas através dos meios de comunicação e divulgação científicos citados abaixo: 

a) Semana de Iniciação Científica: evento realizado pela IES em que os discentes podem 

apresentar trabalhos científicos, sob a orientação de professores dos cursos, realizados durante o ano 

letivo. O trabalho é apresentado para a comunidade em geral via apresentação oral ou painéis. 

b) Jornal Institucional: a primeira edição da Gazeta UNIGUAÇU data de 03/03 de 2003 e 

durante o período, esse veículo informativo da IES vem mantendo a comunidade universitária 

informada sobre eventos promovidos pelos cursos. São contempladas no jornal, ainda, a produção 

e as atividades técnicas acadêmicas, científicas e artísticas da UNIGUAÇU, divulgadas tanto para 

o público interno quanto para o externo. O Jornal tem mantido uma tiragem média mensal de 10 mil 

exemplares e é distribuído gratuitamente a professores, acadêmicos e técnico- administrativos, bem 

como às escolas secundaristas da região. Circula também em órgãos dos poderes executivo, 

legislativo e judiciário e em redações de veículos de comunicação da cidade. Ex-acadêmicos e 

membros da comunidade universitária também recebem o jornal, que é enviado ainda a outras 

Faculdades da Região do Vale �✞ ✂☞✎✁✏✎✒ ✕✁✍✖✗✍ ✗ ☎✞☎☎✘✒✝✞ ✞ ✁✁✝☎☎✞ ☛✞✠-✞✄✠✝✑✆ ✠✁ ☎✙☞✄✠✁ �✁ ✂☛✚✆

às edições do Jornal Gazeta UNIGUAÇU (www.uniguacu.edu.br). Suas informações têm se 
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constituído em um excelente instrumento de integração entre as diferentes áreas dos Cursos, setores 

da UNIGUAÇU e a comunidade loco-regional. 

✁✑ �✞✍✎✠✄✁✁✏✡✞ ☛�✠-✞✄✠✝✑✔ ✁ ✂☛✚ ☎✞☎☎✎✄ ✎✍ ☎✄☎☎✝✍✁ �✝ ✁✞✍✎✠✄✁✁✏✡✞ ✄✠☎✝✝✠✞ ✒✄✁ ☎✝✞✒✝�✞✝✒

A comunidade acadêmica pode acessar informações tais como: páginas dos cursos, notas, 

frequência, documentos da Faculdade, atividades, agenda de estágios, TCC´s e eventos, dentre 

outros. Nos Cursos de Pós-Graduação, em caráter experimental, alguns conteúdos e aulas são 

✝✝✁✞✄✝✁�✞☎ ☛�✠-✞✄✠✝✑ ✠☎✝✞✝ ✁✎✞✁☎✑✒ 

d) Painéis eletrônicos informativos: A estrutura do Centro Universitário do Vale do Iguaçu 

comporta dois painéis eletrônicos, no hall de entrada dos prédios (área de convivência e lazer). 

Proporcionando, assim, um sistema de informação ágil, bem como um ambiente mais agradável 

para a comunidade e visitantes, promovendo a socialização das informações. 

e) Revistas Científicas: Cumprindo seu papel de socializadora e difusora de conhecimentos, 

a IES publica semestralmente duas revistas de caráter científico. Trata-se da Revista de Estudos 

Vale do Iguaçu (publicação de artigos, resumos e resenhas dos docentes) e a Revista Científica de 

Periodicidade Anual do Encontro de Iniciação Científica e Mostra de Pós-Graduação, produzida a 

partir de artigos dos acadêmicos (participantes e expositores no Programa de Iniciação Científica). 

f) Página em rede social facebook e Instagram para que os acadêmicos tenham suas 

atividades publicadas, assim como é possível atualizar os acadêmicos e comunidade externa em 

relação às atividades desenvolvidas pelo curso e notícias sobre as áreas de atuação do fisioterapeuta, 

acesso através do link www.facebook.com/fisioterapiauniguacu. 

O Curso de Fisioterapia desenvolve diversas atividades, tanto para a comunidade interna 

quanto externa. As atividades são decorrentes de necessidades detectadas pelo próprio curso, como 

para atender uma determinada demanda. 

1.3 PERFIL DO EGRESSO 

O Curso de Graduação em Fisioterapia tem como perfil do formando egresso/profissional o 

Fisioterapeuta, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar em todos 

os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. Detém visão ampla e global, 

respeitando os princípios éticos/bioéticos, e culturais do indivíduo e da coletividade. Capaz de ter 

como objeto de estudo o movimento humano em todas as suas formas de expressão e 

potencialidades, quer nas alterações patológicas, cinético-funcionais, quer nas suas repercussões 

psíquicas e orgânicas, objetivando a preservar, desenvolver, restaurar a integridade de órgãos, 
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sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico físico e funcional, eleição e execução dos 

procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação. 

O currículo pleno do Curso proposto é estruturado para a formação de profissionais com 

perfil compatível com o padrão de qualidade de serviços de Fisioterapia desejável para a população. 

O formando terá uma visão ampla da profissão, que lhe possibilitará escolher a área de atuação 

profissional com critérios de afinidade pessoal e demanda do mercado de trabalho. O Curso de 

Fisioterapia do Centro Universitário do Vale do Iguaçu formará profissionais aptos a prestar 

assistência nas áreas de Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Geriatria 

e Gerontologia, Cardiologia, Pneumologia, Neurologia e Reumatologia, Desportiva e na área 

Preventiva.  

Em consonância com as orientações da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia � 

ABENFISIO e das DCNS para os cursos de fisioterapia, e com os seus próprios ideais de ensino, o 

Centro Universitário do Vale do Iguaçu busca a formação de profissionais de Fisioterapia com 

competência (conhecimentos, habilidades e atitudes) para: 

a) Respeitar os princípios éticos inerentes à profissão; 

b) Inserir-se profissionalmente nos diversos níveis de atenção à saúde, atuando em programas de 

promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e 

comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; 

c) Atuar multiprofissionalmente e interdisciplinarmente, com extrema produtividade na promoção 

da saúde, baseado na convicção científica, da cidadania e da ética; 

d) contribuir para a manutenção da saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e 

comunidades, considerando suas circunstancias ético-deontológicas, 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 cinético-funcional, para eleger e quantificar as técnicas, recursos e condutas 

fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as disfunções no campo da Fisioterapia, em toda 

sua extensão e complexidade, estabelecendo prognóstico, reavaliando condutas e decidindo pela 

alta fisioterapêutica; 

f) elaborar criticamente o amplo espectro de questões clínicas, científicas, filosóficas, éticas, 

políticas, sociais e culturais implicadas na atuação profissional do fisioterapeuta, sendo capaz 

de intervir nas diversas áreas onde sua atuação profissional seja necessária; 
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g) desenvolver o senso crítico, investigador e conquistar autonomia pessoal e intelectual necessária 

para empreender contínua formação na sua prática profissional; 

h) desenvolver e executar projetos de pesquisa e extensão que contribuam na produção do 

conhecimento, socializando o saber científico produzido; 

i) exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de 

participação e contribuição social; 

j) desempenhar atividade 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; 

k) emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 

l) prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o indivíduo e os seus familiares na sequência 

do processo terapêutico; 

m) manter a confidencialidade das informações, na interação com outros profissionais de saúde e o 

público em geral; 

n) encaminhar o paciente, quando necessário, a outros profissionais relacionando e estabelecendo 

um nível de cooperação com os demais membros da equipe de saúde; 

o) desenvolver atividades de socialização do saber técnico-científico na sua área de atuação, 

através de aulas, palestras e conferências, além de acompanhar e incorporar inovações 

tecnológicas pertinentes à sua práxis profissional; 

p) manter controle sobre a eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes à atuação fisioterapêutica, 

garantindo sua qualidade e segurança e intervir para a resolução das condições de emergência. 

q) Enfim, seguindo o artigo 3º das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação 

em Fisioterapia de 19/02/2002, o Centro Universitário do Vale do Iguaçu, busca como perfil do 

egresso, um profissional crítico, reflexivo, ético, responsável, capacitado a atuar em todos os 

níveis de atenção à saúde, baseado no rigor científico, com capacidade para desenvolver projetos 

e iniciação científica visando a produção de conhecimento, respeitando sempre os princípios 

éticos, bioéticos, culturais do indivíduo e da coletividade. Além das já elencadas competências, 

o formado deverá possuir habilidades na gestão de negócios, comunicação oral/escrita e nas 

inter-relações humanas. 
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1.3.1 Competências Habilidades do Egresso 

O Currículo Pleno do Curso de fisioterapia é construído a partir dos princípios apresentados 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Fisioterapia (Resolução CNE/CES 

4, de 19 de fevereiro de 2002).  Diante disso, a estrutura curricular do curso intenta dotar o 

acadêmico / egresso com conhecimento requerido para o exercício das seguintes habilidades e 

competências: 

a) Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem estar 

aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em 

nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada 

de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de 

pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os 

mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de 

qualidade e dos princípios da ética/bioética, 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, tanto 

em nível individual como coletivo; 

b) Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo efetividade, da força de 

trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, eles 

devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas; 

c) Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de 

saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e 

habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de 

tecnologias de comunicação e informação; 

d) Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar 

aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade. A 

liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, 

comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

e) Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer 

o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e 
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de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, 

empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e 

f) Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto 

na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem aprender 

a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios 

das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício 

mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e 

desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de 

redes nacionais e internacionais. 

O projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Fisioterapia do Centro Universitário do 

Vale do Iguaçu apresenta um currículo voltado para conteúdos essenciais relacionados com todo o 

processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade 

epidemiológica e profissional da região, proporcionando formação integral para o atendimento 

primário, secundário e terciário em fisioterapia.  

 

1.4 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO 

O currículo pleno do curso de Fisioterapia apresenta disciplinas básicas e instrumentais, 

teóricas e práticas, disciplinas de formação profissional e disciplinas de formação complementar. A 

estrutura curricular em curso está apresentada a seguir como conteúdos básicos, conteúdos 

específicos, conteúdos profissionalizantes, disciplinas optativas, estágios e trabalho de conclusão de 

curso (TCC): 

 

CURSO DE FISIOTERAPIA 
CAMPOS DE FORMAÇÃO C/H % 

I. Núcleo de conteúdos básicos 520 10,7% 
II. Núcleo de conteúdos específicos 1440 29,0% 
III. Núcleo de conteúdos profissionalizantes 1160 24,0% 
IV. Estágio de Vivência 144 2,9% 
V. Estágio Supervisionado 1104 22,8% 
VI. Atividades complementares 200 4,1% 
VII. Trabalho de conclusão de curso (TCC) 160 3,3% 
VIII. Disciplinas Optativas 240 4,8% 
Carga horária total do curso 4824 100% 
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Conteúdos básicos Conteúdos específicos Conteúdos profissionalizantes Optativas Estágio 
Biologia celular Anatomia humana Semiologia e diagnóstico funcional  Optativa I Estágio de Vivência I 
Bioquímica Introdução a fisioterapia Cinesioterapia I Optativa II Estágio de Vivência II 

 Desafios sociais contemporâneos Anatomia e Neuroanatomia Cinesioterapia II Optativa III 
Metodologia da Pesquisa científica Fisiologia humana e biofísica Fisioterapia dermato-funcional  Optativa IV 

Estágio de Vivência III Imunologia Imaginologia Termoterapia e fototerapia  
 Fundamentos de patologia Eletroterapia  
 Cinesiologia e biomecânica Fisioterapia em Reumatologia  

Estágio Supervisionado I 
 Fisiologia do Exercício Fisioterapia traumato-ortopédica I  
 Neurociências Fisioterapia traumato-ortopédica II  Estágio Supervisionado II 

  Fundamentos de farmacologia Fisioterapia neurofuncional  
 Projeto integrador Fisioterapia em pediatria I  

Total: 05  Tópicos especiais para fisioterapia Fisioterapia em pediatria II  
 Gestão e empreendedorismo  Fisioterapia Preventiva e do trabalho  

TCC  Práticas integrativas e 
complementares 

Fisioterapia Gerontologia   
 

  Fisioterapia respiratória I    Trabalho de conclusão de 
curso I   Fisioterapia respiratória II  

  Fisioterapia cardiovascular I  
Trabalho de conclusão de 
curso II 

  Fisioterapia cardiovascular II  
  Fisioterapia na saúde da mulher e do 

homem 
 

  Fisioterapia do esporte  Trabalho de conclusão de 
curso III   Fisioterapia em saúde coletiva  

  Fisioterapia aquática   

Total: 05 Total: 14 Total: 22 Total: 04 Total: 05 
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Quadro apresentando uma divisão de disciplinas por ciências biológicas e da saúde, ciências sociais e humanas, conhecimentos 

biotecnológicos e conhecimentos fisioterapêuticos, foram excluídos deste quadro as disciplinas optativas e o TCC, por não terem um tema 

específico e serem de escolha do acadêmico. 

Ciências biológicas e da saúde Ciências sociais e humanas Conhecimentos biotecnológicos Conhecimentos Fisioterapêuticos 
Biologia celular Desafios sociais contemporâneos Termoterapia e fototerapia Introdução a Fisioterapia 
Bioquímica Gestão e empreendedorismo Eletroterapia Projeto integrador 
Anatomia humana Comunicação e linguagem para fisioterapia Imaginologia Cinesiologia e biomecânica 
Anatomia e Neuroanatomia Bioestatística Informática Básica Cinesioterapia I 
Imunologia Metodologia da Pesquisa científica  Cinesioterapia II 
Fisiologia humana e biofísica   Fisioterapia dermato-funcional  
Fundamentos de patologia   Fisioterapia em Reumatologia 
Fundamentos de farmacologia   Fisioterapia traumato ortopédica I 
Fisiologia do Exercício   Fisioterapia traumato ortopédica II 
Neurociências   Fisioterapia neurofuncional 
   Fisioterapia em pediatria I 
   Fisioterapia em pediatra II 
   Fisioterapia Preventiva e do trabalho 
   Fisioterapia em Gerontologia   
   Fisioterapia respiratória I   
   Fisioterapia respiratória II 
   Fisioterapia cardiovascular I   
   Fisioterapia cardiovascular II 
   Fisioterapia na saúde da mulher e do homem 
   Fisioterapia do esporte 
   Fisioterapia em saúde coletiva 
   Fisioterapia aquática 
   Tópicos especiais para fisioterapia 
   Práticas integrativas e Complementares 
   Semiologia e diagnóstico funcional 
   Estágio de Vivência I, II e III 
   Estágio supervisionado I e II 

Total: 10 Total: 05  Total: 04  Total: 30 
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QUADRO COMPARATIVO DE DISCIPLINAS POR CONTEÚDO 

1o período 2o período 3o período 4o período 5o período 6o período 7o período 8o período 9o período 
10o 

período 

Anatomia 
humana 

Anatomia e 
neuroanatomia 

Cinesiologia 
e 

biomecânica 

Cinesioterapia 
I 

Cinesioterapia 
II 

Eletroterapia 
Fisioterapia 

em 
gerontologia 

Optativa I Optativa II 
Optativa 

III 

Introdução a 
fisioterapia 

Imunologia 
Fisiologia do 

exercício 

Fisioterapia 
dermato 

funcional 

Fisioterapia 
em pediatria I 

Fisioterapia 
em pediatria 

II 

Fisioterapia 
em 

reumatologia 

Fisioterapia do 
esporte 

Práticas 
integrativas e 

complementares 

Optativa 
IV 

Biologia celular 
Fisiologia 
humana e 
biofísica 

Fisioterapia 
aquática 

Fisioterapia 
traumato 

ortopédica I 

Fisioterapia 
neurofuncional 

Projeto 
integrador 

Fisioterapia 
preventiva e 
do trabalho 

Fisioterapia na 
saúde da mulher e 

do homem 

Tópicos 
especiais para 

fisioterapia 
TCC III 

Bioquímica 
Fisioterapia 
em saúde 
coletiva 

Fundamentos 
de patologia 

Fundamentos 
de 

farmacologia 

Fisioterapia 
traumato 

ortopédica II 

Fisioterapia 
cardiovascular 

I 

Fisioterapia 
cardiovascular 

II 
TCC I TCC II 

 
Desafios sociais 
contemporâneos 

Metodologia 
da pesquisa 
científica 

Semiologia e 
diagnóstico 
funcional 

Neurociências 
Termoterapia 
e fototerapia 

Fisioterapia 
respiratória I 

Fisioterapia 
respiratória II 

Estágio 
supervisionado I 

Estágio 
supervisionado 

II 

 
Estágio de 
Vivência I 

Imaginologia 
Estágio de 
Vivência II 

 
Estágio de 

Vivência III 
 

Gestão e 
empreendedorismo 

 

       Conteúdos básicos  

                             Conteúdos específicos  

                              Conteúdos profissionalizantes 

                              Disciplinas optativas 

                              Estágio         

                              TCC 
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1.4.1 Políticas das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura Afro-brasileira e 

Indígena 

Em junho de 2004 o Conselho Nacional da Educação, através da Resolução N°1, instituiu 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, estabelecendo (art. 1°, § 1°) que as Instituições de 

Ensino Superior deveriam incluir nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos 

que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e 

temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 

3/2004. 

O Curso de Graduação em Fisioterapia do Centro Universitário do Vale do Iguaçu,  entendeu 

que tais medidas se constituem de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, 

execução e avaliação da educação, tendo por meta promover a educação de cidadãos atuantes e 

conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-

sociais positivas, rumo à construção de nação democrática. 

Assim, em cumprimento ao art. 3º da citada resolução, a Educação das Relações Étnico-

Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira, e História e Cultura Africana é 

desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos pela 

IES e por seus professores, atendendo as indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no 

Parecer CNE/CP 003/2004. 

Importante destacar que a estrutura de implementação da política das relações étnico-racial 

e o ensinamento de história e cultura afro-brasileira e indígena está suportada em três pilares: 

Consciência política e histórica da diversidade, que conduz a:  igualdade básica de pessoa 

humana como sujeito de direitos; - à compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que 

pertencem a grupos étnico-raciais distintos;  conhecimento e à valorização da história dos povos 

africanos e da cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira; superação da 

indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas e também as classes 

populares às quais os negros, no geral, pertencem, são comumente tratados; - desconstrução, por 

meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias e 

comportamentos; diálogo, via fundamental para entendimento entre diferentes, com a finalidade de 

negociações, tendo em vista objetivos comuns; visando a uma sociedade justa.  
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Fortalecimento de identidades e de direitos, que orienta a:  desencadeamento de processo de 

afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida; o rompimento com imagens 

negativas forjadas; esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana 

universal; combate à privação e violação de direitos; ampliação do acesso a informações sobre a 

diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das identidades 

Ações educativas de combate ao racismo e a discriminações, que encaminha a: conexão dos 

objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de vida dos alunos e professores; 

condições para professores e alunos pensarem, decidirem, agirem, assumindo responsabilidade por 

relações étnico-raciais positivas; valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, por exemplo, 

como a dança, marcas da cultura de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura; educação 

patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro; cuidado para que se dê um 

sentido construtivo à participação dos diferentes grupos sociais; entre outros. 

A Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena são contempladas, principalmente: em conteúdo da disciplina de desafios sociais 

contemporâneos, além de ser abordado em atividades complementares; na iniciação científica; em 

projetos de extensão e em atividades extracurriculares promovidas pela IES conforme regimento 

interno e de acordo com a Lei 11.645/08 -Lei da História e Cultura Afrodescendente e Indígena. 

A lei 11.645/08 vem trazer para a escola uma série de questões de fundamental importância 

para que haja um reconhecimento da pluralidade da sociedade brasileira, que foi e é formada por 

diferentes histórias e culturas, diferenças estas que também se fazem presentes no espaço escolar.  

Pensar no espaço escolar como um local de diferentes sujeitos de diferentes, como território 

atravessado pela diversidade cultural, é pensar no trabalho em que o professor exercerá enquanto 

mediador das relações de ensino-aprendizagem, relações éticas e conflitos de ideologias. De forma 

que ensinar para os alunos que a nação brasileira é fundamentalmente pluriétnica e que nenhum 

grupo ou povo é superior ao outro, é importante para construir junto com esse aluno a noção de 

heterogeneidade cultural, diferença e respeito (CRUZ; JESUS, 2013). 

1.4.2 Política de Educação Ambiental 

O Presidente do Conselho Nacional de Educação promulgou em 15 de junho de 2012 a 

RESOLUÇÃO Nº 2 do CNE/CP, estabelecendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, em conformidade com o  inciso VI do § 1º do artigo 225 da Constituição 

Federal de 1988, que determina que o Poder Público deve promover a Educação Ambiental em 
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☎✞�✞☎ ✞☎ ✠✘✒✝✄☎ �✝ ✝✠☎✄✠✞✆ ☎✞✄☎ ☛☎✞�✞☎ ☎✌✍ �✄✝✝✄☎✞ ✁✞ ✍✝✄✞ ✁✍✖✄✝✠☎✝ ✝✁✞✞✞☞✄✁✁✍✝✠☎✝ ✝✄✎✄✞✄✖✝✁�✞✆

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-✞✞ ☎✁✝✁ ✁☎ ☎✝✝☎✝✠☎✝☎ ✝ ✆✎☎✎✝✁☎ ☞✝✝✁✏�✝☎✑✒ 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), prevê que na formação básica do cidadão seja assegurada a compreensão do ambiente 

natural e social e que a Educação Superior deve desenvolver o entendimento do ser humano e do 

meio em que vive. A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 

25 de junho de 2002, dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), como componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo. 

Estabelece o art. 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental que 

esta é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao 

desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres 

humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática 

social e de ética ambiental 

A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade educativa tem 

a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens estabelecem 

entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas. 

Também, deve proporcionar as condições para o desenvolvimento das capacidades necessárias; para 

que grupos sociais, em diferentes contextos socioambientais do país, intervenham, de modo 

qualificado tanto na gestão do uso dos recursos ambientais quanto na concepção e aplicação de 

decisões que afetam a qualidade do ambiente. 

O projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Fisioterapia do Centro Universitário do 

Vale do Iguaçu apresenta um currículo voltado para conteúdos essenciais relacionados com todo o 

processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade 

epidemiológica e profissional da região, proporcionando formação integral para o atendimento 

primário, secundário e terciário em Fisioterapia. O currículo pleno do curso de Fisioterapia 

apresenta disciplinas núcleo de conteúdos básicos e específicos, núcleo de conteúdos 

profissionalizantes, estágio de vivência, atividades complementares e trabalho de conclusão de 

curso (TCC) e disciplinas optativas conforme regimento interno da IES. 

A Educação Ambiental é abordada, especificamente em atividades extracurriculares e 

projetos de extensão promovidos pelo Núcleo de Políticas Ambientais da IES; na iniciação 
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científica, atividades complementares, projetos sociais e na semana do meio ambiente que acontece 

anualmente na IES. 

 

REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO AMBIENTAL DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 
CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 
Art. 1º. O presente Regimento Interno disciplina as normas e procedimentos relativos ao 

Núcleo Ambiental do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 Art. 2º. O Núcleo Ambiental tem o propósito de contribuir para o fortalecimento da atuação 

nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, produção acadêmica, da conscientização e comunicação em 

educação ambiental, em todos os seus âmbitos, sendo livre à participação de docentes, discentes, 

funcionários e demais interessados na causa ambiental. 

 Art. 3º. São objetivos do Núcleo: 

 a) Preservar e defender o meio ambiente e todos os seus recursos naturais sustentáveis, 

visando as condições socioambientais de qualidade para sobrevivência; 

b) Fomentar atividades de ensino, pesquisa e extensão com vistas à produção acadêmica 

que contribua para o desenvolvimento sustentável da sociedade; 

c) Promover a compreensão integrada e multidimensional do meio ambiente em suas 

complexas relações; 

d) Democratizar o acesso à informação referente à área socioambiental; 

e) Despertar a sociedade para o compromisso com o equilíbrio e a qualidade ambiental; 

f) Estimular a mobilidade social e política e o fortalecimento da consciência crítico-

reflexiva sobre a dimensão socioambiental por meio de diversos estudos nas mais variadas áreas de 

conhecimento humano; 

g) Promover cursos, palestras e eventos na área que ofereçam contribuição para o 

fortalecimento da preservação do meio ambiente e motivar a cultura da preservação consciente; 

h) Proporcionar análises sobre as desigualdades socioeconômicas e seus impactos 

ambientais, assim como a proteção e o respeito das comunidades; 

i) Fortalecer, por meio de valores éticos, a integração entre ciência e tecnologia, em 

prol do conhecimento e da sustentabilidade socioambiental; 

j) Valorização da mão-de-obra local e desenvolvimento de atividades internas que 

acarretem menores impactos ambientais, bem como a utilização racional dos recursos ambientais; 
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k) Integralização das matrizes curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) com as questões ambientais; 

l) Institucionalização da imagem sustentável da Instituição perante à sociedade. 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 3º. O Núcleo Ambiental terá a seguinte organização: 

a) Coordenador: composto por um docente dos dezenove cursos de graduação do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu, escolhido, ou eleito, pela cátedra dos coordenadores de curso 

em reunião ordinária em qualquer momento do ano letivo, preferencialmente no início de ano letivo. 

O coordenador terá mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução por mais 1 (um) 

ano. 

b) Consultores: composto por professores, acadêmicos, funcionários e membros da 

comunidade externa, que serão conduzidos ao cargo a partir de indicação, ou eleição, nas mesmas 

conformidades que o coordenador. 

 Art. 4º. Compete ao coordenador do Núcleo: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias do núcleo, encaminhando projetos e 

planos de ação do Núcleo; 

c) Conduzir as discussões e implementação das atividades do Núcleo; 

d) Indicar um dos consultores para secretariar as atividades do Núcleo;  

e) Buscar parcerias para programas ambientais, estimulando o desenvolvimento sócio-

sustentável; 

f) Definir os indicadores e metas para o plano de ação para o uso racional e destino dos 

materiais recicláveis; 

g) Assessorar as coordenações de curso e Núcleos Docentes Estruturantes para que 

possam adequar as propostas curriculares dos cursos às estratégias de proteção ambiental; 

h) Apresentar relatório semestral de atividades desenvolvidas, bem como relatório 

anual; 

i) Fomentar e difundir o empreendedorismo consciente, sustentável, inovador e 

corporativo nos cursos de graduação e pós-graduação; 

j) Promover parceria com órgãos governamentais e não governamentais, bem como 

privados, na busca de soluções para as demandas ambientais; 

k) Responder à Reitoria da Instituição sempre que solicitado. 
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Art. 5º. Compete aos consultores do Núcleo: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Assessorar o coordenador no desempenho de suas funções; 

c) Aprovar projetos nas reuniões ordinárias e extraordinárias, com emissão de 

pareceres; 

d) Promover a divulgação dos trabalhos e de atividades do Núcleo; 

e) Elaborar os planos de ação do Núcleo, cumprindo as diretrizes estratégicas para a 

educação ambiental; 

f) Ser responsável pelas ações e processos de operacionalização das atividades do 

Núcleo; 

g) Zelar pela conformidade técnica requerida e pelo cumprimento de metas; 

h) Manter registros, relatórios e demais documentações organizadas em arquivos para 

análises e prestação de contas; 

i) Responder ao Coordenador do Núcleo sempre que solicitado. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 6º. Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos pela Secretaria 

Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Vale do Iguaçu, ouvida a 

Reitoria. 

Art. 7º. O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação no Conselho 

Superior Universitário (CONSU), revogadas as decisões ao contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 
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1.5 MATRIZ CURRICULAR 

A matriz curricular do curso de fisioterapia segue as normas descritas nas DCNs dos cursos 

de fisioterapia 2002, com disciplinas de formação básica, específicas, pré-profissionalizantes e 

profissionalizantes. Segue apresentada abaixo a matriz do curso de fisioterapia 2015-2019: 

MATRIZ CURRICULAR FISIOTERAPIA 2015 

Disciplinas 
CH teórica 

semanal 
CH prática 

semanal 
CH  

Total 
PRIMEIRO PERÍODO 

01 Anatomia            2 2  80 
02 Bioestatística           2   40 
03 Fundamentos biológicos para fisioterapia           2 2 80 
04 Bioquímica  2   40 
05 Ciências sociais aplicadas a saúde  2  40 
06 Comunicação e expressão 2  40 
07 Informática Básica 2  40 
08 História da fisioterapia 2  40 

Total 400 
SEGUNDO PERÍODO 

01 Anatomia e neuroanatomia          2 2 80 
02 Metodologia da pesquisa científica 4   80 
03 Biofísica 2   40 
04 Noções de saúde pública e epidemiologia          2 2  80 
05 Fisiologia humana           4   80 
06 Imunologia          2  40 

Total 400 
07 Estágio de Vivência I     48 

    Total 448 
TERCEIRO PERÍODO 

01Hidroterapia           1 1 40 
02 Métodos e técnicas de avaliação em 
fisioterapia 

          2 2 80 

03 Diagnóstico por imagem  4   80 
04 Patologia geral de órgãos e sistemas  4   80 
05 Cinesiologia            4   80 
06 Fisiologia do exercício           2   40 

   Total 400 
QUARTO PERÍODO 

01 Cinesioterapia I          2 2 80 
02 Fisioterapia geral I   2 2  80 
03 Ortopedia e traumatologia          2 2 80 
04 Neurologia para fisioterapia 4   80 
05 Fisioterapia dermato funcional          2 2 80 
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    Total  400 
06 Estágio de Vivência II     48 

   Total 448 
QUINTO PERÍODO 

01 Cinesioterapia II          2 2 80 
02 Pediatria para fisioterapia 4   80 
03 Fisioterapia em ortopedia e traumatologia          2 2 80 
04 Fisioterapia aplicada a neurologia          2 2 80 
05 Fisioterapia geral II 2 2 80 

    Total 400 
SEXTO PERÍODO 

01 Fisioterapia aplicada a pediatria          2 2 80 
02 Pneumologia para fisioterapia          4   80 
03 Cardiologia para fisioterapia          4  80 
04 Geriatria para fisioterapia   4   80 
05 Farmacologia 4    80 

    Total 400 
06 Estágio de Vivência III     48 

    Total 448 
SÉTIMO PERÍODO 

01 Fisioterapia preventiva 2  40 

02 Fisioterapia em geriatria e gerontologia 2  40 
03 Fisioterapia aplicada a cardiologia          2 2 80 
04 Fisioterapia aplicada a pneumologia          2 2 80 
05 Fisioterapia aplicada a reumatologia          2 2 80 
06 Psicologia da reabilitação          2  40 
07 Ética e deontologia para fisioterapia          2  40 

    Total 400 
OITAVO PERÍODO 

01 Fisioterapia aplicada a ginecologia e 
obstetrícia 

         2 2 80 

02 Fisioterapia desportiva          2   40 
03 Administração para fisioterapia          2   40 
04 Disciplina optativa I 2 2  80 
05 Trabalho de conclusão de curso I 4   80 

    Total 320 
06 Estágio supervisionado I     480 

    Total 800 
NONO PERÍODO 

01 Tópicos especiais para fisioterapia          4   80 

02 Disciplina optativa II 2 2  80 

03 Terapias complementares 2  2 80 

04 Trabalho de conclusão de curso II           2   40 
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    Total 280 
05 Estágio supervisionado II     480 

    Total  760 
DÉCIMO PERÍODO 

01 Disciplina optativa III 2   40 
02 Disciplina optativa IV 2   40 
03 Trabalho de conclusão de curso III 2   40 

    Total 120 
CARGA HORÁRIA RESUMO 

Disciplinas 3520 
Estágio supervisionado 1104 

Atividades complementares 200 
Carga horária total 4824 

O curso deverá integralizado em no mínimo dez e no máximo quatorze semestres. 
 

O Núcleo Docente estruturante (NDE) do curso de fisioterapia após reunião realizada no dia 

29 de setembro de 2017 propôs a alteração da matriz curricular do curso de fisioterapia a partir do 

ano de 2018 para atender a mudanças das Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação em 

fisioterapia que estão em discussão pela Associação brasileira de ensino em fisioterapia 

(ABENFISIO) e Conselho federal de fisioterapia (COFFITO). O colegiado de curso reuniu-se no 

dia 04 de outubro de 2017 para discussão e aprovação da nova matriz curricular do curso (Matriz 

2018) que entrará em vigor a partir do primeiro semestre do ano de 2018, com alterações em alguns 

nomes de disciplinas. O colegiado de curso sugeriu algumas alterações e aprovou a proposta do 

NDE do curso de fisioterapia. 

Art. 1 - O curso de fisioterapia prevê a matriz integralizada com 4.824 (quatro mil oitocentas 

e vinte e quatro horas) integralizado em cinco anos de curso divididas em 10 (dez) semestres letivos. 

Art. 2º Algumas disciplinas tiveram seus nomes alterados, bem como os períodos em que 

são oferecidas conforme recomendação do Núcleo Docente Estruturante � NDE constantes na Ata 

da reunião do NDE do dia 29 de setembro de 2017. 

MATRIZ CURRICULAR FISIOTERAPIA 2018 

Disciplinas 
CH teórica 

semanal 
CH prática 

semanal 
CH  

Total 
PRIMEIRO PERÍODO 

01 Anatomia Humana            2   80 
02 Bioestatística           2   40 
03 Biologia Celular           2 2 80 
04 Bioquímica  2   40 
05 Desafios sociais contemporâneos  2  40 
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06 Comunicação e linguagem para 
fisioterapia 

2  40 

07 Informática Básica 2  40 
08 Introdução a fisioterapia 2  40 

Total 400 
SEGUNDO PERÍODO 

01 Anatomia e neuroanatomia          2 2 80 
02 Metodologia da pesquisa científica 4   80 
03 Biofísica 2   40 
04 Fisioterapia em saúde coletiva          4   80 
05 Fisiologia humana           4   80 
06 Imunologia          2  40 

Total 400 
07 Estágio de Vivência I     48 

    Total 448 
TERCEIRO PERÍODO 

01Fisioterapia aquática           1 1 40 
02 Semiologia e diagnóstico funcional           2 2 80 
03 Imaginologia  4   80 
04 Fundamentos de patologia  4   80 
05 Cinesiologia e biomecânica           4   80 
06 Fisiologia do exercício           2   40 

   Total 400 
QUARTO PERÍODO 

01 Cinesioterapia I          2 2 80 
02 Fundamentos de farmacologia   4   80 
03 Fisioterapia traumato ortopédica I          2 2 80 
04 Neurociências 4   80 
05 Fisioterapia dermato funcional          2 2 80 

    Total  400 
06 Estágio de Vivência II     48 

   Total 448 
QUINTO PERÍODO 

01 Cinesioterapia II          2 2 80 
02 Fisioterapia em pediatria I 2 2 80 
03 Fisioterapia traumato ortopédica II          2 2 80 
04 Fisioterapia neurofuncional          2 2 80 
05 Termoterapia e fototerapia 2 2 80 

    Total 400 
SEXTO PERÍODO 

01 Fisioterapia em pediatria II          2 2 80 
02 Fisioterapia respiratória I          2 2 80 
03 Fisioterapia cardiovascular I          2 2 80 
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04 Ética, bioética e deontologia   2   40 
05 Eletroterapia 2 2  80 
06 Psicologia para fisioterapia 2  40 

    Total 400 
07 Estágio de Vivência III     48 

    Total 448 
SÉTIMO PERÍODO 

01 Fisioterapia preventiva e do trabalho 2 2 80 

02 Fisioterapia em gerontologia 2 2 80 
03 Fisioterapia cardiovascular II          2 2 80 
04 Fisioterapia respiratória II          2 2 80 
05 Fisioterapia em reumatologia          2 2 80 

    Total 400 
OITAVO PERÍODO 

01 Fisioterapia na saúde da mulher e do 
homem 

         2 2 80 

02 Fisioterapia do esporte          2   40 
03 Gestão e empreendedorismo          2   40 
04 Disciplina optativa I 2 2  80 
05 Trabalho de conclusão de curso I 4   80 

    Total 320 
06 Estágio supervisionado I     480 

    Total 800 
NONO PERÍODO 

01 Tópicos especiais para fisioterapia          4   80 

02 Disciplina optativa II 2 2  80 

03 Práticas integrativas e complementares 2  2 80 

04 Trabalho de conclusão de curso II      40 
    Total 280 

05 Estágio supervisionado II     480 
    Total  760 

DÉCIMO PERÍODO 
01 Disciplina optativa III 2   40 
02 Disciplina optativa IV 2   40 
03 Trabalho de conclusão de curso III 2   40 

    Total 120 
CARGA HORÁRIA RESUMO 

Disciplinas 3520 
Estágio supervisionado 1104 

Atividades complementares 200 
Carga horária total 4824 

O curso deverá integralizado em no mínimo dez e no máximo quatorze semestres. 
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A partir do ano de 2019 atendendo as mudanças institucionais o curso de fisioterapia realizou 

discussão no Núcleo Docente Estruturante a propôs nova alteração na matriz curricular com a 

inclusão das atividades pedagógicas supervisionadas (APS) a seguir nominada de APS que tem por 

objetivo desenvolver a autonomia do acadêmico como reflexivo, ativo, empreendedor, 

proporcionando melhorias no processo de ensino-aprendizagem, suscitando o desejo de 

aperfeiçoamento cultural e profissional, estimulando o conhecimento dos problemas do mundo 

presente, em particular os nacionais e regionais prestando serviços especializados à sociedade, 

estabelecendo uma relação de reciprocidade (REGIMENTO INTERNO DAS APS, 2019). 

Segue apresentada abaixo a matriz curricular 2019 incluindo as APSs em todos os períodos 

do curso de fisioterapia: 

MATRIZ CURRICULAR FISIOTERAPIA 2019 

Disciplinas CH teórica 
semanal 

CH prática 
semanal 

CH  
Total 

PRIMEIRO PERÍODO 
01 Introdução a fisioterapia 2   80 
02 Biologia celular 2 2 80 
03 Anatomia humana 2 2 80 
04 Bioquímica 2 + APS   80 
04 Desafios sociais contemporâneos 2 + APS  80 

Total 400 
SEGUNDO PERÍODO 

01 Anatomia e neuroanatomia 2 2 80 
02 Metodologia da pesquisa científica 2 + APS   80 
03 Imunologia 2 + APS   80 
04 Fisioterapia em saúde coletiva 4   80 
05 Fisiologia humana e biofísica 4   80 

Total 400 
06 Estágio de Vivência I     48 

    Total 448 
TERCEIRO PERÍODO 

01Fisioterapia aquática 1 1 40 
02 Semiologia e diagnóstico funcional 2 2 80 
03 Imaginologia 2 + APS   80 
04 Fundamentos de patologia 2 + APS   80 
05 Cinesiologia e biomecânica 4   80 
06 Fisiologia do exercício 2   40 

   Total 400 
QUARTO PERÍODO 

01 Cinesioterapia I 2 2 80 
02 Fundamentos de farmacologia   2 + APS   80 
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03 Fisioterapia traumato ortopédica I 2 2 80 
04 Neurociências 2 + APS   80 
05 Fisioterapia dermato funcional 2 2 80 

    Total  400 
06 Estágio de Vivência II     48 

   Total 448 
QUINTO PERÍODO 

01 Cinesioterapia II 2 2 80 
02 Fisioterapia em pediatria I 2 + APS 2 80 
03 Fisioterapia traumato ortopédica II 2 2 80 
04 Fisioterapia neurofuncional 2 2 80 
05 Termoterapia e fototerapia 2 + APS 2 80 

    Total 400 
SEXTO PERÍODO 

01 Fisioterapia em pediatria II 2 2 80 
02 Fisioterapia respiratória I 2 2 80 
03 Fisioterapia cardiovascular I 2 2 80 
04 Projeto integrador   2 + APS   80 
05 Eletroterapia 2 + APS   80 

    Total 400 
06 Estágio de Vivência III     48 

    Total 448 
SÉTIMO PERÍODO 

01 Fisioterapia preventiva e do trabalho 2 + APS   80 

02 Fisioterapia em gerontologia 2 + APS  80 
03 Fisioterapia cardiovascular II 2 2 80 
04 Fisioterapia respiratória II 2 2 80 
05 Fisioterapia em reumatologia 2 2 80 

    Total 400 
OITAVO PERÍODO 

01 Fisioterapia na saúde da mulher e do 
homem 

2 2 80 

02 Fisioterapia do esporte 2   40 
03 Gestão e empreendedorismo 2   40 
04 Disciplina optativa I 2 + APS   80 
05 Trabalho de conclusão de curso I 2 + APS   80 

    Total 320 
06 Estágio supervisionado I     480 

    Total 800 
NONO PERÍODO 

01 Tópicos especiais para fisioterapia 4   80 

02 Disciplina optativa II 2 + APS   80 

03 Práticas integrativas e complementares 2 + APS 2 80 
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04 Trabalho de conclusão de curso II      40 
    Total 280 

05 Estágio supervisionado II     480 
    Total  760 

DÉCIMO PERÍODO 
01 Disciplina optativa III 2   40 
02 Disciplina optativa IV 2   40 
03 Trabalho de conclusão de curso III     40 

    Total 120 
CARGA HORÁRIA RESUMO 

Disciplinas 3520 
Estágio supervisionado 1104 

Atividades complementares 200 
Carga horária total 4824 

O curso deverá integralizado em no mínimo dez e no máximo quatorze semestres. 
 

O curso de fisioterapia atendendo ao Decreto-Lei 5.626 do ano de 2005 que dispõe sobre a 

inserção da disciplina de libras e das disciplinas optativas na estrutura curricular dos cursos de 

graduação incluiu na grade curricular do curso a partir do 8º e 9º períodos da graduação. 

Art. 1º Foram definidas durante reunião de colegiado de curso as disciplinas que farão parte 

do rol das optativas oferecidas ao acadêmico. 

Art.2º Seguem descritas a seguir: 

� Interpretação de laudos clínicos (40 horas) 

� Libras (40 horas) 

� Órteses e próteses (80 horas) 

� Perícia judicial para fisioterapia (80 horas) 

� Podoposturologia (80 horas) 

� Fisioterapia aplicada a oncologia (80 horas) 

� Fisioterapia nos distúrbios da articulação temporomandibular (40 horas) 

1.6 CONTEÚDOS CURRICULARES 

O Curso de Fisioterapia, por meio de sua matriz curricular, instrumentaliza teórico-

metodologicamente os acadêmicos potencializando uma formação que o prepare para o exercício 

das competências e habilidades específicas e privativas deste profissional, destacando as habilidades 

profissionais com base no rigor científico e intelectual enfatizando a atenção à saúde capacitando o 

acadêmico para desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde em 
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nível individual e coletivo. O aprendizado favorecido por meio da matriz curricular deverá 

direcionar o acadêmico para adquirir a capacidade da tomada de decisões, uso de equipamentos, 

execução de procedimentos, bem como avaliar, decidir qual o procedimento indicado a cada caso. 

O Fisioterapeuta deverá adquirir a capacidade de comunicação verbal e não verbal, interagir 

com a comunidade, pacientes e equipe multidisciplinar em todos os níveis de atenção à saúde e 

também assumir o papel de liderança e administração e gerenciamento de equipes de saúde sempre 

visando o bem-estar dos seus pacientes e da comunidade a qual está inserido. 

Assim, o Fisioterapeuta deverá ser capaz de estar em constante aprendizado tanto na sua 

formação quanto na sua prática. O profissional fisioterapeuta poderá atuar em instituições públicas, 

privadas, sendo acima de tudo um profissional ético crítico e reflexivo. Os conteúdos curriculares 

são periodicamente avaliados pelo colegiado do curso e NDE, tendo em vista as novas demandas 

do profissional fisioterapeuta. Existe a preocupação com relação às fontes bibliográficas/banco de 

dados utilizados para a formação acadêmica. Busca-se a compra de livros sempre que existe a 

necessidade de atualização de ementas ou de complementar as questões levantadas nas disciplinas, 

da mesma forma o colegiado preocupa-se com a disponibilização de sites científicos para facilitar o 

acesso às fontes de pesquisa dos alunos. Buscando com estas medidas, manter o aluno atualizado 

para seu ingresso no mercado de trabalho. Os projetos de extensão e núcleos de estudo visam 

aprofundar os conhecimentos do aluno a respeito da realidade social que, apresentando-se de forma 

dinâmica, subsidia a reflexão crítica do aluno e professor, que por meio dos conhecimentos teóricos 

adquiridos na academia levam o acadêmico para a prática profissional. 

1.6.1 Correlação entre habilidades e competências previstas neste projeto para o profissional 

de Fisioterapia e as disciplinas do curso 

Busca-se com este item demonstrar a relação entre o perfil profissional desejado para o (a) 

aluno (a) concluinte do Curso e a formação educacional proposta por este projeto. 

O Curso de Graduação em Fisioterapia tem como perfil do formando egresso/profissional o 

Fisioterapeuta, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar em todos 

os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual comprometidos com a 

realidade. 

Portanto para fins didáticos elencamos as habilidades/competências que formarão o perfil 

desejado para o (a) graduado (a) em Fisioterapia: 

1. Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 
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2. Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, 

manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e comprometidos com o 

ser humano, respeitando-o e valorizando-o; 

3. Atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com extrema 

produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania e de ética; 

4. Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 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; 

5. 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; 

6. Realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente colhendo dados, solicitando, 

executando e interpretando exames propedêuticos e complementares que permitam elaborar um 

diagnóstico cinético-funcional, para eleger e quantificar as intervenções e condutas fisioterapêuticas 

apropriadas, objetivando tratar as disfunções no campo da Fisioterapia, em toda sua extensão e 

complexidade, estabelecendo prognóstico, reavaliando condutas e decidindo pela alta 

fisioterapêutica; 

7. Elaborar criticamente o diagnóstico cinético funcional e a intervenção fisioterapêutica, 

considerando o amplo espectro de questões clínicas, científicas, filosóficas éticas, políticas, sociais 

e culturais implicadas na atuação profissional do fisioterapeuta, sendo capaz de intervir nas diversas 

áreas onde sua atuação profissional seja necessária; 

8. Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma 

forma de participação e contribuição social; 

9. 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; 

10. Emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 

11. Prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o indivíduo e os seus familiares sobre 

o processo terapêutico; 

12. Manter a confidencialidade das informações, na interação com outros profissionais de 

saúde e o público em geral; 
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13. Encaminhar o paciente, quando necessário, a outros profissionais relacionando e 

estabelecendo um nível de cooperação com os demais membros da equipe de saúde; 

14. Manter controle sobre à eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes à atuação 

fisioterapêutica garantindo sua qualidade e segurança; 

15. Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e 

científicos; 

16. Conhecer os fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da Fisioterapia; 

17. Seus diferentes modelos de intervenção. 

1.6.2 Correlação das habilidades e competências com as disciplinas da matriz curricular 

oferecida pelo Curso 

Disciplinas do núcleo de conteúdos básicos: 

Núcleo de conteúdos básicos Habilidades e competências 
Biologia celular 5 
Bioquímica 5 
Desafios sociais contemporâneos 2, 3, 4, 5, 8 
Metodologia da Pesquisa científica 10, 15 
Imunologia 2, 4 

 

Disciplinas do núcleo de conteúdos específicos: 

Núcleo de conteúdos básicos Habilidades e competências 
Anatomia humana 7,10,  
Introdução a fisioterapia 16, 17 
Anatomia e Neuroanatomia 7, 10 
Fisiologia humana e biofísica 7, 11 
Imaginologia 6 
Fundamentos de patologia 7 
Cinesiologia e biomecânica 1, 2, 3, 5, 6, 7 
Fisiologia do Exercício 2, 6, 7 
Neurociências 6, 7 
Fundamentos de farmacologia 6 
Projeto integrador 1,2, 3, 5, 12, 13 
Tópicos especiais para fisioterapia 1,2, 3, 5, 
Práticas integrativas e complementares 1,2, 3, 5 
Gestão e empreendedorismo 9, 10 

 

Disciplinas do núcleo de conteúdos profissionalizantes: 

Núcleo de conteúdos básicos Habilidades e competências 
Semiologia e diagnóstico funcional 1, 7, 10  
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Cinesioterapia I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 
Cinesioterapia II 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 
Fisioterapia dermato-funcional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 
Fisioterapia aquática 6, 10, 11 
Fisioterapia em gerontologia 6, 7 
Fisioterapia em saúde coletiva 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 17 
Termoterapia e fototerapia 1, 5, 14 
Eletroterapia 1, 5, 14 
Fisioterapia em reumatologia 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 
Fisioterapia traumato ortopédica I e II 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, 11, 13, 14 
Fisioterapia neurofuncional 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 
Fisioterapia em pediatria I e II 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,13, 14 
Fisioterapia preventiva e do trabalho 1, 4, 8, 9, 10 
Fisioterapia em gerontologia   1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13,14 
Fisioterapia Respiratória I e II 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 
Fisioterapia cardiovascular I e II 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,13, 14 
Fisioterapia na saúde da mulher e do 
homem 

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 

Fisioterapia do esporte 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 
Estágio de Vivência I, II e III 1,12 
Estágio supervisionado I e II 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 
TCC I, II e III 8, 10, 15 

 

1.6.3 Ementário e bibliografia 

� 1º período 

Nome da disciplina:  
Introdução à fisioterapia 
Ementa: 
História da Fisioterapia. A Fisioterapia no Brasil e sua regulamentação. Áreas de atuação, 
locais de atuação e mercado de trabalho. Perfil e formação do profissional. Proposta do 
Curso de graduação � correlação das disciplinas. 
Bibliografia básica:  
MOURA, Elcinete Wentz de (Coord.); [et. al.]. Fisioterapia: aspectos clínicos e práticos da 
reabilitação. 2. ed. São Paulo, Artes Médicas, 2010.   
PINHEIRO, Gisele. Introdução à Fisioterapia. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2017-5/  
REBELATTO, José Rubens; BOTOMÉ, Sílvio Paulo. Fisioterapia no Brasil: fundamentos para 
uma ação preventiva e perspectivas profissionais. 2.ed. São Paulo, Manole, 1999.   
Bibliografia complementar: 
BARBOSA, Arnaldo Prata; JOHNSTON, Cíntia;CARVALHO, Werther Brunow de. 
Fisioterapia. São Paulo, Atheneu, 2008.   
LIANZA, Sergio. Medicina de reabilitação. 3.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2001.  
O'SULLIVAN, Susan; SCHMITZ, Thomas J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 4.ed. São 
Paulo, Manole, 2004.   
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SOUZA, Adilson Veiga e; ILKIU, Giovana Simas de Melo. Manual de Normas Técnicas para 
Trabalhos Acadêmicos. Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. União da Vitória: 
Kaygangue, 2016. 

 

Nome da disciplina:   
Biologia celular 
Ementa: 
Microscopia óptica e eletrônica (pratica e teórica), estudo morfofuncional da célula (aspectos 
estruturais e as funções das membranas e organelas celulares), introdução a Biologia Celular (níveis 
de organização celular, natureza e os grupos de seres vivos), componentes químicos das células, 
citoesqueleto, núcleo celular, divisão celular, morte celular (necrose e apoptose), vírus e células, 
estudo morfológico e histofisiológico dos tecidos e suas inter-relações com órgãos internos, estudo 
descritivo da anatomia microscópica com ênfase nas relações histofisiológicas e funções dos 
sistemas: osteomioarticular, cardiovascular, linfoide, digestivo, respiratório, urinário, reprodutor, 
endócrino e órgãos dos sentidos. Teoria 50% e Prática 50% 
Bibliografia básica: 
ALBERTS, Bruce et. al; VEIGA, Ana Beatriz Gorini da et.al (Trad.). Biologia molecular da 
célula. 4. ed. Porto Alegre, Artes Médicas, 2004.   
ALBERTS, Bruce et. al; SANTIAGO-SANTOS, Ana Leonor Chies et. al. Fundamentos da 
biologia celular. 2. ed. Porto Alegre, Artmed, 2006.    
DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, Jose. Bases da biologia celular e molecular. 3.ed. Rio de Janeiro, 
Guanabara Koogan, 2001 
LODISH, Harvey, BERK, Arnold, KAISER, A., C., KRIEGER, Monty, BRETSCHER, 
Anthony, PLOEGH, Hidde, A. Biologia Celular e Molecular. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710500/ .   
 
Bibliografia complementar: 
ALBERTS, Bruce; BRAY, Dennis; JOHNSON, Alexander et al. Fundamentos da 
biologia celular: uma introdução à biologia molecular da célula. Porto Alegre, Artmed, 
2002. 
CORMACK, David H. Fundamentos de histologia. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1996   
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 7.ed. Rio de Janeiro, 
Guanabara Koogan, 2000.   
MATIOLI, Sergio Russo. Biologia Molecular e Evolução. 2ed. Ribeirão Preto, 
Sociedade Brasileira de Genética, 2012.   
PIRES, Moreira, C.E.D. B., ALMEIDA, de, L. M. Biologia Celular: Estrutura e 
Organização Molecular. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520803/ 
POLLARD, Thomas D; EARNSHAW, Willian C; JOHNSON, GRAHAM T. (Ilustrado) et al. 
Biologia celular. Rio de Janeiro, Elsevier, 2006   
 

 

Nome da disciplina:   
Anatomia humana 
Ementa: 
Introdução ao estudo da Anatomia. Posição anatômica, planos e eixos do corpo humano, princípios 
de construção. Nomenclatura anatômica. Sistema Musculoesquelético e articular; teoria (50%) e 
prática (50%). 
Bibliografia básica: 
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JACOB, Stanley W.; FRANCONE, Clarice Ashworth; LOSSOW, Walter J. Anatomia e fisiologia 
humana. 5ª.ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 1990. 
MOORE, L., K., DALLEY, F., A., AGUR, M.R., A. Anatomia Orientada para a 
Clínica, 7ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2585-9/  
SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana. 23ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
2013. 
TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. Porto Alegre, 
Artmed, 2003. 
Bibliografia complementar: 
ABRAHAMS, P. H.; HUTCHINGS, R. T.; MARKS JR, S. C. Atlas colorido de anatomia humana 
de Mcminn. 4. ed. São Paulo, Manole, 1999. 
CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental. 3ª ed. São Paulo: Makron Books: 1985 
DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia básica dos sistemas orgânicos. 
São Paulo, Atheneu, 2000. 
GARDNER, Ernest; GRASY, Donald J.; O RAHILLY, Ronan. Anatomia:  estudo regional do 
corpo humano. 4ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1988. 
GRAY, Henry. Anatomia. 29ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 1988. 
GRAAFF, V. D., M., K. Anatomia Humana. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452677/  
KAPIT, Wynn;ELSON, Lawrence M.;CHAGAS, Claudio Fava (Trad.). Anatomia: um livro para 
colorir. 3ª ed. São Paulo, Roca, 2004 
NETTER, F. H. Atlas interativo de Anatomia Humana. Porto Alegre: Art Med, 2004 (CDROM) 
VALERIUS, Klaus-Peter; FRANK, Astrid; KOLSTER, Bernard C. et al. O livro dos músculos: 
anatomia funcional dos músculos do aparelho locomotor. São Paulo, Manole, 2005. 
WOLF-HEIDEGGER, G.; KOPF-MAIER, Petra. Atlas de anatomia humana. 5ª ed. Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2000 

 

Nome da disciplina:  
Bioquímica 
Ementa: 
Relação de estrutura e função de biomoléculas. Metabolismo de proteínas, lipídios, aminoácidos e 
carboidratos. Mecanismo de catálise biológica. Biossíntese e degradação de biomoléculas. 
Composição e funções dos componentes do meio interno e mecanismos físico-químicos-
bioquímicos e fisiológicos responsáveis pela sua constância.  
Bibliografia básica: 
CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A. Bioquímica ilustrada. 2.ed. Porto Alegre, Artes  
Médicas, 2002.  
RODWELL, Victor, BENDER, David, BOTHAM, Kathleen, KENNELLY, Peter, WEIL, 
Anthony. Bioquímica Ilustrada de Harper. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555950/ 
STRYER, Lubert. Bioquímica. 4.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1996 
VOET, Donald; VOET, Judith G.; PRATT, Charlotte W. Fundamentos de bioquímica. Porto 
Alegre, Artmed, 2002. 
Bibliografia complementar:   
CAMPBELL, Mary K. Bioquímica. 3.ed. Porto Alegre, Artmed, 2006.  
CONN, Eric E.; STUMPF, P. K. Introdução à bioquímica. 4.ed. São Paulo, Edgard Blücher, 
2004. 
MURRAY, Robert K.; GRANNER, Daryl K.; MAYES, Peter A. et al. Harper: bioquímica. 9. ed. 
São Paulo, Atheneu, 2002 
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Nelson, L., D. Princípios de Bioquímica de Lehninger. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715345/ 
UCKO, David A. Química para as ciências da saúde: uma introdução à química geral, orgânica e 
biológica. São Paulo, Manole, 1992. 

 

Nome da disciplina:  
Desafios sociais contemporâneos 
Ementa:   
Características específicas: campo da saúde - Ciências Humanas. O estudo e a construção das 
pessoas do corpo/ emoção/ fenômeno da "doença". Perturbações: Busca da identidade/ 
singularidade e identidades Sociais/ representações Sociais da Doença/ Epidemiologia Social/ 
Planejamento de Serviços de Saúde /individual coletivo. 
Bibliografia básica:    
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 2.ed. São Paulo, Martins Fontes, 2012 
Gil. Sociologia geral. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489930/ 
ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Introdução à epidemiologia. 
3.ed. Rio de Janeiro, MEDSI, 2002 
MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2013 
Bibliografia complementar:  
DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 
desigualdade social. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466047/  
DURKHEIM, Émile. Émile Durkheim: sociologia. 9.ed. São Paulo, Ática, 2005. 
Homem e sociedade: leituras básicas de sociologia geral. 7ed. São Paulo, Companhia Editora 
Nacional  
BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. São Paulo, Perspectiva, 2012.   
MEKSENAS, Paulo. Aprendendo sociologia: a paixão de conhecer a vida. 8.ed. São Paulo, 
Loyola, 2001 
SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.); SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). A globalização e 
as ciências sociais. 2.ed. São Paulo, Cortez, 2005. 
 
 

� 2º período 

Nome da disciplina:  
Anatomia e neuroanatomia 
Ementa:  
Anatomia sistêmica: Sistema Circulatório, Sistema Respiratório, Sistema Digestório, Sistema 
Genitourinário. Neuroanatomia: Estrutura macro e microscópica do Sistema Nervoso Central 
humano, Sistema Nervoso Periférico, estruturas dos sentidos visual e auditivo. Teoria (50%) e 
prática (50%). 
Bibliografia básica: 
CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental. 3. ed. São Paulo: Makron Books: 1985 
JACOB, Stanley W.; FRANCONE, Clarice Ashworth; LOSSOW, Walter J. Anatomia e fisiologia 
humana. 5.ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 1990. 
MARTINEZ, Ana, ALLODI, Silvana, UZIEL, Daniela. Neuroanatomia Essencial. 
[Minha Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-
277-2396-1/  
SOBOTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 21a ed. 2000 - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013 
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Bibliografia complementar:   
ABRAHAMS, P. H.; HUTCHINGS, R. T.; MARKS JR, S. C. Atlas colorido de anatomia 
humana de Mcminn. 4.ed. São Paulo, Manole, 1999. 
DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia básica dos sistemas orgânicos. 
São Paulo, Atheneu, 2009. 
GARDNER, Ernest; GRASY, Donald J.; O'RAHILLY, Ronan. Anatomia: estudo regional do 
corpo humano. 4.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1988. 
GRAY, Henry. Anatomia. 29.ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 1988. 
KAPIT, Wynn; ELSON, Lawrence M.; CHAGAS, Claudio Fava (Trad.). Anatomia: um livro para 
colorir. 3. ed. São Paulo, Roca, 2004 
MARTIN, H., J. Neuroanatomia: Texto e Atlas. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552645/ 
NETTER, F. H. Atlas interativo de Anatomia Humana. Porto Alegre: ArtMed, 2004 (CD-ROM) 
SENAC. Corpo humano: anatomia e fisiologia. Rio de Janeiro, Editora SENAC N, 2003 
WOLF-HEIDEGGER, G.; KOPF-MAIER, Petra. Atlas de anatomia humana. 5.ed. Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2000. 
VALERIUS, Klaus-Peter; FRANK, Astrid; KOLSTER, Bernard C. et al. O livro dos músculos: 
anatomia funcional dos músculos do aparelho locomotor. São Paulo, Manole, 2005.  

 

Nome da disciplina:   
Metodologia da pesquisa científica 
Ementa: 
O método científico. Métodos e técnicas de pesquisa. Normas para Elaboração de Trabalhos 
Acadêmicos (ABNT). O Planejamento da Pesquisa. O problema da pesquisa e sua formulação. 
Coleta de Dados. O Relatório da pesquisa e sua elaboração. Projeto de pesquisa. Trabalho de 
conclusão de curso. Teoria (100%). 
Bibliografia básica:   
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de 
metodologia científica. 3.ed. São Paulo, Pearson, 2007.  
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.   
MARCONI, Andrade, M. D., LAKATOS, Maria, E. Metodologia do Trabalho 
Científico, 8ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012408/ 
 
Bibliografia complementar:  
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 
de trabalhos na graduação. 6 ed. São Paulo, Atlas, 2003.   
MARCONI, Andrade, M. D., LAKATOS, Maria, E. Fundamentos de Metodologia 
Científica, 8ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010770/  
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São Paulo, 
Atlas, 2013.   
VIEIRA, Sonia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para área de saúde. Rio de 
Janeiro, Campus, 2003.   
SOUZA, Adilson Veiga e; ILKIU, Giovana Simas de Melo. Manual de Normas Técnicas para 
Trabalhos Acadêmicos. Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. União da Vitória: 
Kaygangue, 2017. 

 

Nome da disciplina:   
Imunologia 
Ementa: 
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Sistemas de defesa do organismo. Antígenos e imunogenicidade. Anticorpos. Sistema 
complementar. Interações antígeno-anticorpo. Imunologia: as interações e as funções celulares, 
reações mediadas por células. Imunogenética. Modelo de integração dos processos imunológicos. 
Imunização. Mecanismos de lesão tecidual produzidos por reações imunológicas. Sida (Aids). 
Choque anafilático. Anticorpos monoclonais. Teoria (100%). 
Bibliografia básica:   
CALICH, Vera; VAZ, Celidéia. Imunologia. Rio de Janeiro, Revinter, 2001.   
DELVES, al., P.J. E. ROITT - Fundamentos de Imunologia, 13. ed. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733885/  
PEAKMAN, Mark; VERGANI, Diego. Imunologia básica e clínica. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 1999.   
WEIR, Donald M.; STEWART, John. Imunologia: básica e aplicada. 8.ed. Rio de Janeiro, 
Revinter, 2002.   
Bibliografia complementar:   
ABBAS, Abul K; LICHTMAN, Andrew H; REALI, Claudia (Trad.). Imunologia celular e molecular. 5 ed. 
Rio de Janeiro, Elsevier, 2005   
ANTUNES, Lucyr J. Imunologia geral. São Paulo, Atheneu, 1999.    
JANEWAY, Charles A.; TRAVERS, Paul; WALPORT, Mark et al. Imunobiologia. Porto Alegre, Artmed, 
2002.   
PLAYFAIR, L., J. H., CHAIN, M., B. Imunologia Básica: Guia Ilustrado de Conceitos 
Fundamentais. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520450154/  
ROSEN, Fred; GEHA, Raif S. Estudo de casos em imunologia. 3 ed. Porto Alegre, Artmed, 2002.   
SILVA, Wilmar Dias da; MOTA, Ivan. Bier: imunologia básica e aplicada. 5.ed. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 2003.  

 

Nome da disciplina:  
Fisioterapia em saúde coletiva 
Ementa:  
A evolução e o campo da saúde coletiva na organização da atenção à saúde. Conceito e instrumentos 
de saúde coletiva. Usos da Epidemiologia e dos indicadores de saúde. As principais áreas 
programáticas da saúde nos serviços de saúde oferecidos à população. Especificidades e práticas de 
saúde pública no campo da fisioterapia. Teoria 100% 
Bibliografia básica:  
COHN, Amélia; ELIAS, Paulo Eduardo M. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. 
5.ed. São Paulo, Cortez, 2003.   
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
1995.   
ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Introdução à epidemiologia. 
3.ed. Rio de Janeiro, MEDSI, 2002.  
Bibliografia complementar:   
CAMPOS, Gastão Wagner de Souza (Org.); [et al.]. Tratado de saúde coletiva. 2 ed. São Paulo, 
Hucitec, 2012.   
FLETCHER, Robert H; FLETCHER, Suzanne W. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4 
ed. Porto Alegre, Artmed, 2006   
LAURENTI, Ruy; JORGE, Maria Helena Prado de Mello; LEBRÃO, Maria Lúcia et al. 
Estatísticas de saúde. 2. ed. São Paulo, EPU, 1987.   
ROCHA, Aristides Almeida (Edit.); CESAR, Galvão Luiz Chester (Edit.). Saúde pública: bases 
conceituais. São Paulo, Atheneu, 2008.   
ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e saúde. 6.ed. Rio 
de Janeiro, MEDSI, 2003.   
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Nome da disciplina:   
Fisiologia humana e biofísica 
Ementa:  
Funcionamento e regulação dos órgãos e sistemas humanos (sistema gastrointestinal, respiratório, 
renal, cardiovascular, reprodutivo e endócrino). Sistema Nervoso Autônomo (simpático e 
parassimpático). Noções de neurofisiologia. Geração, propagação e transmissão de sinais neurais. 
Integração sensório-motora. Teoria (100%). 
Bibliografia básica: 
CINGOLANI, Horacio E. (Org.); HOUSSAY, Alberto B. (Org.). Fisiologia humana de houssay. 
7.ed. Porto Alegre, Artmed, 2004.   
GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana. 6.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1988. 
GUYTON, Arthur C.; HALL, John. Tratado de fisiologia médica. 11.ed. Rio de Janeiro, 
Elsevier, 2006. 
Silverthorn, Unglaub, D. Fisiologia Humana: Uma Abordagem Integrada. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714041/  
 
Bibliografia complementar:   
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 2.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2012. 
DAVIES, Andrew; BLAKELEY, Asa G. H.; KIDD, Cecil. Fisiologia humana. Porto Alegre, 
Artmed, 2002 
DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia aplicado na saúde. 5.ed. São Paulo, Robe 
Editorial, 2002. 
GANONG, William. Fisiologia médica. 17.ed. Rio de Janeiro, Pretice-Hall, 1999 
Jr., M., Alberto, C., ABRAMOV, Marques, D. Biofísica Essencial. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2127-1/  
MCARDLE, William D.; KATCH, Frank I.; KATCH, Victor L. Fisiologia do exercício: energia, 
nutrição e desempenho humano. 5.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2003. 

 

Nome da disciplina:  
Estágio de Vivência I 
Ementa:   
Vivência dos atendimentos prestados pelos estagiários do curso de fisioterapia no posto de saúde 
com a observação da dinâmica de funcionamento bem como a possibilidade de integração acadêmica 
e correlação da teoria e prática e observação da atuação fisioterapêutica. 
Bibliografia básica:    
COHN, Amélia;ELIAS, Paulo Eduardo M. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. 
5.ed. São Paulo, Cortez, 2003. 
ROUQUAYROL, Maria Zelia;ALMEIDA FILHO, Naomar de. Introdução à epidemiologia. 
3.ed. Rio de Janeiro, MEDSI, 2002.  
ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e saúde. 6.ed. Rio 
de Janeiro, MEDSI. 
Bibliografia complementar:   
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalho 
na graduação. 5. ed. São Paulo:Atlas, 1999-2001-2003. 
LAKATOS, E. M. MARCONI, M. de A. Metodologia do trabalho científico. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, (1992-2001). 
SOUZA, Adilson Veiga e; ILKIU, Giovana Simas de Melo. Manual de Normas Técnicas para 
Trabalhos Acadêmicos. Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. União da Vitória: 
Kaygangue, 2016. 
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� 3º período 

Nome da disciplina:  
Fisioterapia aquática 
Ementa:  
A hidroterapia como recurso fisioterapêutico. Utilização dos métodos e técnicas 
hidrocinesioterapêuticas em pacientes adultos e infantil nas diferentes patologias e fases de 
tratamento. Teoria (50%) e Prática (50%) 
Bibliografia básica:    
CAMPION, M.R. Hidroterapia, princípios e prática. São Paulo: Manole, 2000.   
MOURA, E.W.; LIMA, E.; BORGES, D.; CAMPOS E SILVA, P. A. Fisioterapia: Aspectos 
Clínicos e práticos da reabilitação. 2° edição. São Paulo: editora Artes Médicas, 2010.   
RUOTI, R.G.; MORRIS, D.M.; COLE, A.J. Reabilitação Aquática. São Paulo: Manole, 2000.   
Bibliografia complementar:  
BATES, A.; HANSON, N. Exercícios Aquáticos terapêuticos. São Paulo, Manole, 1998.   
BECKER, Bruce E. (Edit.); COLE, Andrew (Edit.). Terapia aquática moderna. São Paulo, 
Manole, 2000.   
DULL Harold. Watsu: exercícios para o corpo na água. São Paulo, Summus, 2001.   
PARREIRA, Patrícia, BARATELLA, (coords.), T. V. Fisioterapia Aquática. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452387/  
UMPHRED, D.A. Reabilitação Neurológica. 4ªed. Barueri: Manole, 2004.   

 

Nome da disciplina:   
Semiologia e diagnóstico funcional 
Ementa:   
Avaliação nas áreas da Fisioterapia. Organização e formulação da avaliação. Avaliação dos 
segmentos corporais. Avaliação postural. Teoria (50%) e prática (50%) 
Bibliografia básica:  
MARQUES, Pasqual, A. Manual de Goniometria. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447468/  
O'SULLIVAN, Susan; SCHMITZ, Thomas J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 4.ed. São 
Paulo, Manole, 2004.   
REIS, Antonucci, L. Q & R - Questões e Respostas - Fisioterapia, 2. ed. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-
2455-5/  
Bibliografia Complementar: 
BRICOT, Bernard; BUSHTSKY, Ângela (Trad.). Posturologia. 3. ed. São Paulo, Ícone, 2001.   
GOBBI, Fátima Cristina Martorano; CAVALHEIRO, Leny Vieira. Fisioterapia Hospitalar: 
avaliação e planejamento do tratamento fisioterapêutico. São Paulo, Atheneu, 2009.   
JOÃO, Silva Maria-Amado. Métodos de avaliação clínica e funcional em fisioterapia: 
fisioterapia: teoria e prática clínica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2006.  
MARQUES, Amélia Pasqual. Cadeias musculares: um programa para ensinar avaliação 
fisioterapêutica global. São Paulo: Manole,2000. 
MOURA, Elcinete Wentz de (Coord.); et. al. Fisioterapia: aspectos clínicos e práticos da 
reabilitação. 2. ed. São Paulo, Artes Médicas, 2010.  

 

Nome da disciplina:   
Imaginologia 
Ementa: 
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Noções de radiologia, tomografia, densitometria, ressonância magnética. Interpretação de imagens 
e laudos. Teoria (100%). 
Bibliografia básica: 
MOELLER, Torsten B.; REIF, Emil. Atlas de anatomia radiológica. 3 ed. Porto Alegre, Artmed, 
2012. 
WEISSLEDER, Ralph; RIEUMONT, Mark J.; WITTENBERG, Jack. Introdução ao diagnóstico 
por imagem. Rio de Janeiro, Revinter, 2004.  
SZEJNFELD, Jacob (Coord.); ABDALA, Nitamar (Coord.). Guia de diagnóstico por imagem. 
São Paulo, Manole, 2008.  
Bibliografia complementar:   
CHEW, S., F., MULCAHY, Hyojeong, HA, S., A. Imaginologia Musculoesquelética: 
Estudo de Casos. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452400/  
GOODMAN, Lawrence R. Felson: princípios de radiologia do toráx. 2.ed. São Paulo, Atheneu, 
2001 
GREENSPAN, Adam. Radiologia ortopédica. 3.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2001 
JUHL, John H.; CRUMMY, Andrew B.; KUHLMAN, Janet E. et al. Paul & Juhl interpretação 
radiológica. 7.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000. 
KOCH, Hilton Augusto; RIBEIRO, Eliana Claudia O.; TONOMURA, Elise Tchie. Radiologia na 
formação do médico geral. Rio de Janeiro, Revinter, 1997 
PRANDO, Adilson (Edit.); MOREIRA, Fernando A. (Edit.). Fundamentos de radiologia e 
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007. 

 

Nome da disciplina:  
Fundamentos de patologia 
Ementa:  
Introdução à patologia. Conceito de doença. Divisões e modalidades de estudo da Patologia. 
Desenvolvimento da tecnologia e sua influência no desenvolvimento da Patologia. Correlação dos 
dados anatômicos com os sinais e sintomas clínicos. Injúria e morte celular. Degenerações e necrose. 
Morte somática. Alterações da circulação e dos fluidos do organismo. Edema; hiperemia ou 
congestão; isquemia; trombose; embolismo; infarto; hemorragia; choque. Imunopatologia. 
Inflamação e reparo. Alterações do crescimento celular. Neoplasias. Teoria (100%). 
Bibliografia básica: 
FILHO, B., Geraldo. Bogliolo: Patologia Geral. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733243/  
COTRAN, Ramzi S.; KUMAR, Vinay; COLLINS, Tucker. Robbins patologia estrutural e 
funcional. 6.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000. 
KUMAR et al. Patologia Básica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1994. 
Bibliografia Complementar: 
ABBAS, A. K.; KUMAR, V.; FAUSTO, N.; MITCHELL, R. Fundamentos de Robbins & 
Cotran Patologia. 7 ed. Elsevier, 2006 
BECKER, Paulo F. L. Patologia geral. São Paulo, Sarvier, 1997. 
BRUM, Ana Karine Ramos; ANTCZAK, Susan E. Fisiopatologia básica. Rio de Janeiro, 
Guanabara Koogan, 2005. 
MCKEE, Grace T. Citopatologia. Porto Alegre, Artes Médicas, 1997 
MENDES, Ernesto. Doenças alérgicas: asma, rinite alérgica, dermatite atópica. São 
Paulo, Sarvier, 1998.  
PEAKMAN & VERGANI. Imunologia básica e clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1999.  
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REISNER, M., H. Patologia: Uma Abordagem por Estudos de Casos (Lange). [Minha 
Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555479/  
 

 

Nome da disciplina:  
Cinesiologia e biomecânica   
Ementa:  
Conceito, histórico e métodos de pesquisa em Cinesiologia. Elementos de geometria. Elementos de 
mecânica (física). Biomecânica, cinemática e cinética. Articulações. Planos e eixos de movimento. 
Teoria (100%) 
Bibliografia básica:  
HALL, Susan J. Biomecânica básica. 3.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000.   
NORDIN, Margareta; FRANKEL, Victor H. Biomecânica básica do sistema 
musculoesquelético. 3.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2003.  
OATIS, A., C. Cinesiologia: A Mecânica e a Patomecânica do Movimento Humano. 
[Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452578/   
RASCH, Philip J. Cinesiologia e anatomia aplicada. 7.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
1991.   
Bibliografia complementar: 
FORNASARI, Carlos Alberto. Manual para estudo da cinesiologia. São Paulo, Manole, 2001. 
HAMILL, Joseph; KNUTZEN, Kathleen. Bases biomecânicas do movimento humano. São 
Paulo, Manole, 1999.   
LIPPERT, S., L. Cinesiologia Clínica e Anatomia. 5.ed. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2235-3/  
MIRANDA, Edalton. Bases de anatomia e cinesiologia. 7. ed. Rio de Janeiro, Sprint, 2008.  
MOREIRA, Demóstenes; RUSSO, André Faria. Cinesiologia clínica e funcional. São Paulo, 
Atheneu, 2007.  

 

 

Nome da disciplina:   
Fisiologia do exercício 
Ementa:   
Bioenergética e vias de produção de ATP. Metabolismo anaeróbico e aeróbico. Fontes de energia. 
Adaptações fisiológicas no exercício e no treinamento sistemático. Métodos de Avaliação. 
Adaptação cardiorrespiratória do indivíduo jovem e idoso, saudável e patológico. Teoria (50%) e 
prática (50%). 
Bibliografia básica:   
POWERS, Scott K.; HOWLEY, Edward T. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao 
condicionamento e ao desempenho. 3.ed. São Paulo, Manole, 2000.   
POWERS, Scott K.; HOWLEY, Edward T. Guia de estudo do estudante: fisiologia do exercício: 
teoria e aplicação ao condicionamento físico e ao desempenho. São Paulo, Manole, 2000.   
KENNEY, Larry, W., WILMORE, H., J., COSTILL, L., D. Fisiologia do Esporte e do 
Exercício. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448137/  
WILMORE, Jack H. Fisiologia do esporte e do exercício. 2.ed. São Paulo, Manole, 2001.   
Bibliografia complementar:   
FLECK, Steven J. Fundamentos do treinamento de força muscular. 3.ed. Porto Alegre, 
Artmed, 2006.   
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FLECK, Steven J.; FIGUEIRA JÚNIOR, Aylton. Treinamento de força para fitness & saúde. 
São Paulo, Phorte Editora, 2003.   
FOSS, Merle L.; KETEYIAN, Steven. Fox: bases fisiológicas do exercício e do esporte. 6.ed. Rio 
de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000.   
McARDLE, D., W., KATCH, I., F., KATCH, L., V. Fisiologia do Exercício: Nutrição, 
Energia e Desempenho Humano. 8.ed.. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730167/  
 
 WEINECK, Jürgen. Treinamento ideal. 9.ed. São Paulo, Manole, 2003.   

 

� 4º período 

Nome da disciplina:   
Cinesioterapia I 
Ementa:  
História da Cinesioterapia. Aparelhos de auxílio à marcha. Aspectos fisiológicos da mobilização 
articular. Aspectos gerais das técnicas de mobilização articular. Amplitude máxima de movimento. 
Treinamento dos métodos e técnicas de mobilização passiva, ativa, assistida e resistida. Teoria 
(50%) e prática (50%). 
Bibliografia básica: 
EDMOND, Susan L. Manipulação e mobilização. São Paulo, Manole, 2000.   
GARDINER, M. Dena. Manual de terapia por exercícios. 4.ed. São Paulo, Santos, 1995.  
JR., L., Herbert, A., LANCHA, (orgs.), L.O. P. Avaliação e Prescrição de Exercícios 
Físicos: Normas e Diretrizes. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451656/  
KISNER, Carolyn; COLBY, Lynn Allen. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. 4.ed. 
São Paulo, Manole, 2005. 
Bibliografia complementar:  
KALTENBORN, Freddy M. Mobilização manual das articulações: método Kaltenborn de 
exame e tratamento das articulações: extremidades. 5.ed. São Paulo, Manole, 2001.   
LEDERMAN, Eyal. Fundamentos da terapia manual: fisiologia, neurologia e psicologia. São 
Paulo, Manole, 2001.   
O'SULLIVAN, Susan; SCHMITZ, Thomas J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 4.ed. São 
Paulo, Manole, 2004.   
VOIGHT, L., M., HOOGENBOOM, J., B., PRENTICE, (eds.), W. E. Técnicas de 
Exercícios Terapêuticos: Estratégias de Intervenção Musculoesquelética. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447505/  
 
ZILLI, Cynthia M. Manual de cinesioterapia e ginástica laboral. São Paulo, Lovise, 2002.  

 

Nome da disciplina: 
Fundamentos de farmacologia 
Ementa:  
Farmacocinética e farmacodinâmica. Introdução ao SNA. Analépticos e psicoestimulantes. 
Depressores do SNC: hipnóticos, sedativos, álcool, anticonvulsivantes, miorrelaxantes de ação 
central. Drogas utilizadas nos distúrbios psiquiátricos. Opiáceos e endorfinas. Anti-inflamatórios. 
Drogas que afetam a função cardiovascular e respiratória. Drogas que afetam a função renal. Drogas 
que afetam a função endócrina: hormônios. Interações medicamentosas e noções de toxicologia. 
Bibliografia básica:  
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GRAHAME-SMITH, D. G. Tratado de farmacologia clínica e farmacoterapia. 3.ed. Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2004. 
KATZUNG, Bertram, MASTERS, Susan, TREVOR, Anthony. Farmacologia Básica e 
Clínica. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555974/ 
RANG, H. P. Farmacologia. 6 ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007. 
SILVA, Penildon. Farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2002. 
Bibliografia complementar: 
HARVEY, Richard A.; CHAMPE, Pamela C.; MYCEK, Mary J. Farmacologia ilustrada. 2 ed. 
Porto Alegre, Artmed, 2002. 
GOODMAN, Louis Sanford; GILMAN, Alfred Goodman; BRUNTON, Laurence L. (Edit.) et al. 
Goodman e Gilman as bases farmacológicas da terapêutica. 11.ed. Porto Alegre, McGraw-Hill 
Int, 2010. 
PANUS, C., P., JOBST, E., E., TINSLEY, L., S., MASTERS, B., S., TREVOR, J., A., 
KATZUNG. Farmacologia para Fisioterapeutas. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550672/  
TOUITOU, Yvan. Farmacologia: noções básicas. 10 ed. São Paulo, ANDREI, 2005. 
THOMAS, Gareth. Química medicinal: uma introdução. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
2003. 
 

Nome da disciplina:  
Fisioterapia traumato ortopédica I 
Ementa:  
Fundamentos de Ortopedia e Traumatologia. Fisiopatologia e patologias mais comuns na área 
ortopédica. Exames físicos e clínicos. Sinais e sintomas. Técnicas cirúrgicas mais utilizadas. Teoria 
(100%).   
Bibliografia básica:  
APLEY, A. Graham; SOLOMON, Louis. Ortopedia e fraturas em medicina e reabilitação. 
6.ed. São Paulo, Atheneu, 2002.   
DUTTON, Mark. Fisioterapia Ortopédica, 2.ed. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323718/  
HOPPENFELD, Stanley. Propedêutica ortopédica: coluna e extremidades. São Paulo, Atheneu, 
2004.   
Bibliografia complementar: 
BARROS FILHO, Tarcísio E. P. de;LECH, Osvandré. Exame físico em ortopedia. São Paulo, 
Sarvier, 2001.   
BROWN, David E.; NEUMANN, Randall D. Segredos em ortopedia: respostas necessárias ao 
dia-a-dia: em rounds, na clínica, em exames orais e escritos. 2.ed. Porto Alegre, Artmed, 2001.   
 
BRUMITT, Jason, JOBST, E., E. Casos Clínicos em Fisioterapia Ortopédica. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554229/  
CIPRIANO, Joseph J. Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos. 4.ed. São 
Paulo, Manole, 2005.   
COOK, E., C., HEGEDUS, J., E. Testes Ortopédicos em Fisioterapia. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448731/  
HEBERT, S. /XAVIER, R. Ortopedia e traumatologia princípios e prática. 3.ed. São Paulo: 
Artmed, 2003.  
TUREK, Samuel; FERNANDO GOMES NASCIMENTO. Ortopedia de Turek: princípios e sua 
aplicação. 5.ed. São Paulo, Manole, 2000. 
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Nome da disciplina:   
Neurociências 
Ementa:  
Fundamentos de Neurologia. Fisiopatologia e patologias mais comuns na área neurológica. Sequelas 
produzidas pelas diversas patologias que atingem o Sistema Nervoso Central e Periférico no adulto 
e na criança. Exames físicos e clínicos. Sinais e sintomas. Teoria (100%). 
Bibliografia básica:  
FULLER, Geraint; MANFORD, Mark. Neurologia: um texto ilustrado em cores. Rio de Janeiro, 
Guanabara Koogan, 2002 
MACHADO, Angelo B. M. Neuroanatomia funcional. 2.ed. São Paulo, Atheneu, 2004.  
ROWLAND, Lewis P. Merritt: Tratado de neurologia. 10.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
2002. 
TOY, C., E., SIMPSON, Ericka, TINTNER, Ron. Casos Clínicos em Neurologia. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552911/  
 
Bibliografia complementar:   
ANDRÉ, Charles. O guia prático da neurologia. Rio de Janeiro, Guanabara, 1999. 
BERTOLUCCI, F., P. H., FERRAZ, Ballalai, H., FÉLIX, Villar, E. P., PEDROSO, Lu, J. 
Guia de Neurologia. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452394/  
 GUYTON, Arthur C.; HALL, John. Tratado de fisiologia médica. 11.ed. Rio de Janeiro, 
Elsevier, 2006. 
KNOBEL, Elias. Terapia intensiva: Neurologia. São Paulo, Atheneu, 2004. 
SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana. 21.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
2013. 

 

Nome da disciplina: 
Fisioterapia dermatofuncional 
Ementa:  
Conhecimentos de morfologia, fisiologia e recursos fisioterapêuticos aplicados à Fisioterapia 
Dermato-funcional. Principais patologias do sistema linfático, do tecido epitelial, sistema 
tegumentar. Métodos de avaliação em Fisioterapia Dermato-funcional. Formas de tratamento 
fisioterápicos utilizados na dermatologia, estética e cirurgia plástica. Teoria (50%) Prática (50%). 
Bibliografia básica:  
FÖLDI, Michael. Princípios de Drenagem Linfática. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444825/ 
LEDERMAN, Eyal. Fundamentos da terapia manual: fisiologia, neurologia e psicologia. São 
Paulo, Manole, 2001.   
LEDUC, Albert; LEDUC, Olivier. Drenagem linfática: teoria e prática. 2.ed. São Paulo, Manole, 
2000.   
LIDELL, Lucy. O novo livro de massagem: guia passo a passo de técnicas orientais e ocidentais. 
São Paulo, Manole, 2002. 
Bibliografia complementar:   
AVRAM, Marc R. Atlas colorido de dermatologia estética. Rio de Janeiro, McGraw-Hill, 2008.  
BORGES, Fábio dos Santos. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções 
estéticas. São Paulo, Phorte Editora, 2006.   
DAL GOBBO, Priscila. Estética facial essencial: orientações para o profissional de estética. São 
Paulo, Atheneu, 2010.   
GUIRRO, Elaine; GUIRRO, Rinaldo. Fisioterapia dermato-funcional: fundamentos-recursos-
patologias. 3.ed. Belém, Manole, 2002.   
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KEDE, Maria Paulina Villarejo (Edit.); SABATOVICH, Oleg (Edit.). Dermatologia estética. 2. 
ed. São Paulo, Atheneu, 2009.   
VASCONCELOS, de, M. G. Princípios de Drenagem Linfática. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521244/  
 

 

Nome da disciplina:  
Estágio de Vivência II 
Ementa:   
Vivência dos atendimentos prestados pelos estagiários do curso de fisioterapia na clínica escola de 
fisioterapia com ênfase em neurologia no Centro Universitário do Vale do Iguaçu através da 
observação da dinâmica de funcionamento bem como a possibilidade de integração acadêmica 
visando a interdisciplinaridade e possiblidade de correlação da teoria e prática. 
Bibliografia básica:    
BOBATH, Karel. Uma base neurofisiológica para o tratamento da paralisia cerebral. 2.ed. 
São Paulo, Manole, [199-] 
FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 2002.  
UMPHRED, Darcy A. (Edit.). Reabilitação neurológica. 4.ed. São Paulo, Manole, 2004 
Bibliografia complementar:   
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 
de trabalhos na graduação. 6.ed. São Paulo, Atlas, 2003. 
REBELATTO, José Rubens;MORELLI, José Geraldo da Silva. Fisioterapia geriátrica: a prática 
da assistência ao idoso. 2.ed. São Paulo, Manole, 2007. 
SOUZA, Adilson Veiga e; ILKIU, Giovana Simas de Melo. Manual de Normas Técnicas para 
Trabalhos Acadêmicos. Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. União da Vitória: 
Kaygangue, 2016. 
VIEIRA, Sonia;HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para área de saúde. Rio de 
Janeiro, Campus, 2003 

 

� 5º período 

Nome da disciplina:   
Cinesioterapia II 
Ementa:   
Fisiologia do alongamento muscular. Técnicas de alongamento muscular. Técnicas de 
condicionamento muscular. Técnicas de fortalecimento muscular. Mecanoterapia. Teoria (50%) 
Prática (50%). 
Bibliografia básica:   
GARDINER, M. Dena. Manual de terapia por exercícios. 4.ed. São Paulo, Santos, 1995.   
KISNER, Carolyn; COLBY, Lynn Allen. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. 4.ed. 
São Paulo, Manole, 2005.  
FLECK, Steven J. Fundamentos do treinamento de força muscular. 3.ed. Porto Alegre, 
Artmed, 2006.   
VOIGHT, L., M., HOOGENBOOM, J., B., PRENTICE, (eds.), W. E. Técnicas de 
Exercícios Terapêuticos: Estratégias de Intervenção Musculoesquelética. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447505/  
 
Bibliografia complementar:   
DANTAS, Estelio H. M. Alongamento e flexionamento. 5.ed. Rio de Janeiro, SHAPE, 2005.   
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LEDERMAN, Eyal. Fundamentos da terapia manual: fisiologia, neurologia e psicologia. São 
Paulo, Manole, 2001.  
JR., L., Herbert, A., LANCHA, (orgs.), L.O. P. Avaliação e Prescrição de Exercícios 
Físicos: Normas e Diretrizes. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451656/  
 
VERDERI, Érica. Programa de educação postural. 2.ed. São Paulo, Phorte Editora, 2001.   
ZILLI, Cynthia M. Manual de cinesioterapia e ginástica laboral. São Paulo, Lovise, 2002.  

 

Nome da disciplina:   
Fisioterapia em pediatria I 
Ementa:  
Conceitos básicos de Pediatria e Neonatologia. Crescimento e desenvolvimento normal e 
patológico. Patologias comuns da Infância e adolescência. Sinais e sintomas. Teoria (100%) 
Bibliografia básica:  
BEHRMAN, Richard E.; KLIEGMAN, Robert M.; JENSON, Hal B. Nelson: tratado de pediatria. 
16.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2002.   
KOPELMAN, Benjamin Israel (Edit.); SANTOS, Amélia Miyashiro Nunes dos (Edit.); 
GOULART, Ana Lucia (Edit.). Diagnóstico e tratamento em neonatologia. São Paulo, Atheneu, 
2004.  

LANZA, C. F. D., GAZZOTTI, R. M., PALAZZIN, Alessandra. Fisioterapia em 
pediatria e neonatologia: da uti ao ambulatório 2. ed.. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455807/  
MARCONDES, Eduardo (Org.); VAZ, Flávio Adolfo Costa (Org.); RAMOS, José Lauro Araújo 
(Org.) et al. Pediatria Básica. 9.ed. São Paulo, Sarvier, (2003-2004).  
Bibliografia complementar:   
KNOBEL, Elias; STAPE, Adalberto (Co-aut.); TROSTER, Eduardo Juan (Co-aut.) et al. 
Pediatria e neonatologia. São Paulo, Atheneu, 2005.   
LISSAUER, Tom; CLAYDEN, Graham. Manual ilustrado de Pediatria. 2. ed. Rio de Janeiro, 
Guanabara, 2002.   
MURAHOVSCHI, Jayme. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 6.ed. São Paulo, Sarvier, 2003.   
PRADO, do, C., VALE, (coords.), L. A. Fisioterapia Neonatal e Pediátrica. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447550/  
TUNNESSEN, Walter W. Sinais e sintomas em pediatria. 3.ed. Rio de Janeiro, Revinter, 2003.   
LOPEZ, Fábio Ancona (Org.); CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio (Org.). Tratado de pediatria. São 
Paulo, Manole, 2007.   

 

Nome da disciplina:   
Fisioterapia traumato ortopédica II 
Ementa:  
A Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia. Tratamento Fisioterapêutico nas Patologias 
Ortopédicas e Traumatológicas nas diferentes fases. Noções sobre Órteses e Próteses. Tratamento 
Fisioterapêutico em Amputados. Teoria (50%) e Prática (50%). 
Bibliografia básica:  
APLEY, A. Graham; SOLOMON, Louis. Ortopedia e fraturas em medicina e reabilitação. 
6.ed. São Paulo, Atheneu, 2002.   
BROWN, David E.; NEUMANN, Randall D. Segredos em ortopedia: respostas necessárias ao 
dia-a-dia: em rounds, na clínica, em exames orais e escritos. 2.ed. Porto Alegre, Artmed, 2001.  
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DUTTON, Mark. Fisioterapia Ortopédica, 2.ed. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323718/  
 
Bibliografia complementar:   
BARROS FILHO, Tarcísio E. P. de; LECH, Osvandré. Exame físico em ortopedia. São Paulo, 
Sarvier, 2001.   
BRUMITT, Jason, JOBST, E., E. Casos Clínicos em Fisioterapia Ortopédica. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554229/  
 
CARVALHO, José André. Órteses: Um recurso terapêutico complementar. 2ed. São Paulo, 
Manole, 2013.   
COOK, E., C., HEGEDUS, J., E. Testes Ortopédicos em Fisioterapia. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448731/  
HEBERT, Sizínio; XAVIER, Renato. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. 3.ed. 
Porto Alegre, Artmed, 2003.   
O'SULLIVAN, Susan;SCHMITZ, Thomas J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 4.ed. São 
Paulo, Manole, 2004.  
TUREK, Samuel; FERNANDO GOMES NASCIMENTO. Ortopedia de Turek: princípios e sua 
aplicação. 5.ed. São Paulo, Manole, 2000.   

 

Nome da disciplina:  
Fisioterapia neurofuncional 
Ementa:  
A fisioterapia em Neurologia. Aplicabilidade das técnicas fisioterapêuticas na área neurológica 
adulta e infantil nas diferentes fases de tratamento. Teoria (50%) e Prática (50%) 
Bibliografia básica:  
FINNIE, Nancie R. O manuseio em casa da criança com paralisia cerebral. 3.ed. Barueri, 
Manole, 2000.   
KOPCZYNSKI, (coord.), M. C. Fisioterapia em Neurologia. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451748/ 
ROWLAND, Lewis P. Merritt: Tratado de neurologia. 10.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
2002.   
UMPHRED, Darcy A. (Edit.). Reabilitação neurológica. 4.ed. São Paulo, Manole, 2004.   
Bibliografia complementar:   
ANDRÉ, Charles. O guia prático da neurologia. Rio de Janeiro, Guanabara, 1999.   
ASSIS, (ed.), R. D. Condutas Práticas em Fisioterapia Neurológica. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444542/  
BOBATH, Berta. Desenvolvimento motor nos diferentes tipos de paralisia cerebral. São Paulo, 
Manole, 1989.   
BOBATH, Karel. Uma base neurofisiológica para o tratamento da paralisia cerebral. 2.ed. 
São Paulo, Manole, [199-]   
EDWARDS, Susan. Fisioterapia neurológica: uma abordagem centrada na resolução de 
problemas. Porto Alegre, Artmed, 1999.   
 

 

Nome da disciplina:  
Termoterapia e fototerapia 
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Ementa: 
Estudo da teoria e aplicação prática. Indicações e contraindicações dos recursos de termoterapia e 
fototerapia. Teoria (50%) e prática (50%). 
Bibliografia básica:  
CISNEROS, Ligia de Loiola; SALGADO, Audrey Heloisa Ivanenko. Guia de eletroterapia: 
Princípios biofísicos, conceitos e aplicações clínicas. Belo Horizonte, Coopemed, 2006.   
KITCHEN, Sheila (Org.); BAZIN, Sarah (Org.). Eletroterapia: prática baseada em evidências. 
11.ed. São Paulo, Manole, 2003.   
LOW, John; REED, Ann. Eletroterapia explicada: princípios e prática. 3.ed. São Paulo, Manole, 
2001.   
NELSON, M., R., HAYES, W., K., CURRIER, (eds.), D. P. Eletroterapia Clínica. 
[Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447420/  
 
Bibliografia complementar: 
ROBINSON, Andrew J.; SNYDER-MACKLER, Lynn. Eletrofisiologia clínica: eletroterapia e 
teste eletrofisiológico. 2.ed. Porto Alegre, Artmed, 2002.   
LIANZA, Sergio. Estimulação elétrica funcional: FES e reabilitação. 2. ed. Rio de Janeiro, 
Atheneu, 2003.   
MACHADO, Clauton M. Eletrotermoterapia prática. 3. ed. São Paulo, Pancast, 2002.   
VEÇOSO, Marcos Cesar. Laser em fisioterapia. São Paulo, Lovise, 1993.   
STARKEY, Chad. Recursos Terapêuticos em Fisioterapia. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454435/  
 
� 6º período 

Nome da disciplina: 
Fisioterapia em pediatria II 
Ementa:   
Tópicos principais para atendimento fisioterapêutico em Neonatologia e Pediatria. Abordagem 
sobre tratamento fisioterapêutico nas principais disfunções respiratórias, osteomioarticulares e 
neurológicas. Teria (50%) Prática (50%). 
Bibliografia básica: 
POSTIAUX, Guy. Fisioterapia respiratória pediátrica: o tratamento guiado por ausculta 
pulmonar. 2.ed. Porto Alegre, Artmed, 2004.   
SARMENTO, George Jerre Vieira (Org.); PEIXE, Adriana de Arruda Falcão (Org.); 
CARVALHO, Fabiane Alves de (Org.). Fisioterapia respiratória em pediatria e neonatologia. 
1.ed. Barueri, Manole, 2007.  
LANZA, C. F. D., GAZZOTTI, R. M., PALAZZIN, Alessandra. Fisioterapia em 
pediatria e neonatologia: da uti ao ambulatório 2. ed.. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455807/  
SARMENTO, George Jerre Vieira (Org.); RIBEIRO, Denise Cardoso (Coaut.); SHIGUEMOTO, 
Tathiana Santana (Coaut.). O abc da fisioterapia respiratória. Barueri, Manole, 2009.   
Bibliografia complementar:   
KOPELMAN, Benjamin Israel (Edit.); SANTOS, Amélia Miyashiro Nunes dos (Edit.); 
GOULART, Ana Lucia (Edit.). Diagnóstico e tratamento em neonatologia. São Paulo, Atheneu, 
2004.   
KNOBEL, Elias; STAPE, Adalberto (Co-aut.); TROSTER, Eduardo Juan (Co-aut.) et al. 
Pediatria e neonatologia. São Paulo, Atheneu, 2005.  
PRADO, do, C., VALE, (coords.), L. A. Fisioterapia Neonatal e Pediátrica. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447550/  
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SHEPHERD, Roberta B.; BUCKUP, Hildegard Thiemann (Trad.). Fisioterapia em pediatria. 3. 
ed. São Paulo, Santos, 1995.   
SARMENTO, George Jerre Vieira (Org.); BERALDO, Marcelo; CARR, Ana Maria Gonçalves. 
Princípios e práticas de ventilação mecânica. São Paulo, Manole, 2009.   
TECKLIN, Jan Stephen (Edit.). Fisioterapia pediátrica. 3.ed. Porto Alegre, Artmed, 2002.   

 

Nome da disciplina:  
Fisioterapia respiratória I 
Ementa:  
Fundamentos de Pneumologia. Fisiopatologia e patologias mais comuns na área pneumológica. Sinais 
e sintomas. Exames clínicos. Métodos e técnicas de avaliação das pneumopatias. Classificação de 
doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Teoria (100%). 
Bibliografia básica:  
BRITTO, R. R., BRANT, C. T., PARREIRA, V. F. Recursos manuais e instrumentais 
em fisioterapia respiratória 2a ed.. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459737/  
KNOBEL, Elias; BARBAS, Carmem Sílvia Valente; SCARPINELLA-BUENO, Marco Aurélio et 
al. Terapia intensiva: pneumologia e fisioterapia respiratória. São Paulo, Atheneu, 2004.   
TARANTINO, Affonso Berardinelli. Doenças pulmonares. 6. ed. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 2002.   
WEST, John B. Fisiologia respiratória. 6.ed. São Paulo, Manole, 2002.   
Bibliografia complementar:   
RIBEIRO, Cardoso, D., SHIGUEMOTO, (eds.), T. S. O ABC da Fisioterapia 
Respiratória. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451625/  
SARMENTO, Vieira, G. J. Recursos em fisioterapia cardiorrespiratória. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454855/  
SCOT, Irwin (Edit.); TECKLIN, Jan Stephen (Edit.). Fisioterapia Cardiopulmonar. 3.ed. São 
Paulo, Manole, 2003.   
Sociedade Brasileira de Radiologia (Org.). Radiologia e diagnóstico por imagem: aparelho 
respiratório. Rio de Janeiro, Rubio, 2004.   
SOUZA, Leonardo Cordeiro de. Fisioterapia Intensiva. São Paulo, Atheneu, 2009.   
 
 
Nome da disciplina:   
Fisioterapia cardiovascular I 
Ementa:  
Fundamentos de Cardiologia. Fisiopatologia e patologias mais comuns na área cardíaca e vascular. 
Exames clínicos. Sinais e sintomas. Avaliações e testes específicos. Teoria (100%). 
Bibliografia básica:   
CASTRO, Iran (Org.). Cardiologia: princípios e prática. Porto Alegre, Artmed, 1999.   
GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  
UMEDA, Kikuchi, I. I. Manual de fisioterapia na reabilitação cardiovascular. 2. ed.. 
[Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459669/  
 
Bibliografia complementar:   
ENGEL, Cassio L. (Org). Cardiologia. Rio de Janeiro, Medyklin Editora, 2011.   
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FELTRIM, Zanetti, M. I., NOZAWA, Emília, SILVA, da, A.M.P. R. Fisioterapia 
cardiorrespiratória na UTI cardiológica. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521208860/  
SAAD, Edson A. Tratado de cardiologia: semiologia. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2003.   
SCOT, Irwin (Edit.); TECKLIN, Jan Stephen (Edit.). Fisioterapia cardiopulmonar. 3.ed. São 
Paulo, Manole, 2003.  
REGENGA, Marisa de Moraes. Fisioterapia em cardiologia. São Paulo, Roca, 2000.   
UMEDA, Iracema Ioco Kikuchi. Manual de fisioterapia na cirurgia cardíaca : guia prático. São 
Paulo, Manole, 2004.   

 

Nome da disciplina:   
Projeto integrador 
Ementa:  
Conceituação de Ética e Bioética. Responsabilidade profissional. Código de Ética do Fisioterapeuta 
e a Deontologia da Fisioterapia. Teoria 100% 
Bibliografia básica:   
FORTES, Paulo Antonio de Carvalho. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e legais, 
autonomia e direitos do paciente, estudo de casos. São Paulo, Pedagógica e Un, 2002. 
FORTES, Paulo Antonio de Carvalho; ZOBOLI, Elma Lourdes Campos Pavone (Org.). Bioética e 
saúde pública. 2 ed. São Paulo, Loyola, 2004 
SÁ, Antonio Lopes de. Ética profissional. 4.ed. São Paulo, Atlas, 2005. 
Bibliografia complementar:   
DALLAGNOL, D. Bioética. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537805824/  
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Pesquisa em saúde: ética, bioética e legislação. Goiânia, AB 
Editora, 2003. 
PEGORARO, Olinto A. Ética e bioética: da subsistência à existência. Petrópolis, Vozes, 2002 
PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de bioética. 8.ed. 
São Paulo, Loyola, 2010. 
VALLS, Álvaro L. M. O que é ética. São Paulo, Brasiliense, 2008. 
BRASIL. Resolução nº 424, de 08 de julho de 2013. Estabelece o Código de Ética e Deontologia da 
Fisioterapia. Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. Brasilia, DF, 01 ago. 2013. Seção 1. 
Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?page_id=2346>. Acesso em: 13 jul. 2017. 

 

Nome da disciplina:  
Eletroterapia 
Ementa:   
Neurocondução dos estímulos. Fisiologia da dor. Aplicação de conhecimentos teóricos e práticos 
dos recursos eletroterápicos. Indicações e contraindicações.  Teoria (50%) e prática (50%). 
Bibliografia básica:  
CISNEROS, Ligia de Loiola; SALGADO, Audrey Heloisa Ivanenko. Guia de eletroterapia: 
Princípios biofísicos, conceitos e aplicações clínicas. Belo Horizonte, Coopemed, 2006.   
KITCHEN, Sheila (Org.); BAZIN, Sarah (Org.). Eletroterapia: prática baseada em evidências. 
11.ed. São Paulo, Manole, 2003.   
MACHADO, Clauton M. Eletrotermoterapia prática. 3. ed. São Paulo, Pancast, 2002.   
Bibliografia complementar: 
LOW, John; REED, Ann. Eletroterapia explicada: princípios e prática. 3.ed. São Paulo, Manole, 
2001.  
NELSON, M., R., HAYES, W., K., CURRIER, (eds.), D. P. Eletroterapia Clínica. 
[Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447420/ 
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ROBINSON, Andrew J.; SNYDER-MACKLER, Lynn. Eletrofisiologia clínica: eletroterapia e 
teste eletrofisiológico. 2.ed. Porto Alegre, Artmed, 2002.   
O'SULLIVAN, Susan; SCHMITZ, Thomas J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 4.ed. São 
Paulo, Manole, 2004.   
VEÇOSO, Marcos Cesar. Laser em fisioterapia. São Paulo, Lovise, 1993.  

 

Nome da disciplina:  
Estágio de Vivência III 
Ementa:   
Vivência dos atendimentos prestados pelos estagiários do curso de fisioterapia nos hospitais 
concedentes de estágio através da observação da dinâmica de funcionamento bem como a 
possibilidade de integração acadêmica visando a interdisciplinaridade e possiblidade de correlação 
da teoria e prática. 
Bibliografia básica:    
GAMBAROTO, Gilberto (Edit). Fisioterapia respiratória em unidade de terapia intensiva. São 
Paulo, Atheneu, 2006. 
KNOBEL, Elias; BARBAS, Carmem Sílvia Valente; SCARPINELLA-BUENO, Marco Aurélio et 
al. Terapia intensiva: pneumologia e fisioterapia respiratória. São Paulo, Atheneu, 2004. 
SARMENTO, George Jerre Vieira (Org.); RAIMUNDO, Rodrigo Daminello; FREITAS, 
Alessandra. Fisioterapia hospitalar: pré e pós-operatório. São Paulo, Manole, 2009 
POSTIAUX, Guy. Fisioterapia respiratória pediátrica: o tratamento guiado por ausculta 
pulmonar. 2.ed. Porto Alegre, Artmed, 2004. 
SARMENTO, George Jerre Vieira (Org.); PEIXE, Adriana de Arruda Falcão (Org.); CARVALHO, 
Fabiane Alves de (Org.). Fisioterapia respiratória em pediatria e neonatologia. 1.ed. Barueri, 
Manole, 2007 
Bibliografia complementar:   
CAVALHEIRO, Vieira, L., GOBBI, (coords.), F.C. M. Fisioterapia Hospitalar. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520439845/  
SOUZA, Adilson Veiga e; ILKIU, Giovana Simas de Melo. Manual de Normas Técnicas para 
Trabalhos Acadêmicos. Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. União da Vitória: 
Kaygangue, 2016. 
VIEIRA, Sonia;HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para área de saúde. Rio de 
Janeiro, Campus, 2003. 

 

� 7º período 

Nome da disciplina:  
Fisioterapia preventiva e do trabalho 
Ementa:   
As possibilidades de atuações da Fisioterapia Preventiva nas diversas áreas de atuação. A atuação 
nas alterações posturais, psicomotoras e em hospitalizados. Fisioterapia preventiva no trabalho. 
Noções de Ergonomia. Teoria (50%) e prática (50%). 
Bibliografia básica:  
BARBOSA, Guilherme, L. Fisioterapia Preventiva nos Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho Dorts,2.ed. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1950-6/  
BERNARDI, Filócomo, D. Fisioterapia Preventiva em Foco. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1951-3/  
KROEMER, K. H. E.; GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 
5.ed. Porto Alegre, Bookman, 2005. 
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Bibliografia complementar:   
BAÚ, Lucy Mara Silva. Fisioterapia do trabalho: ergonomia, reabilitação e legislação. 1. ed. 
Curitiba, CLÃDOSILVA, 2002.  
BRICOT, Bernard; BUSHTSKY, Ângela (Trad.). Posturologia. 3. ed. São Paulo, Ícone, 2004 
DELIBERATO, P. P. C. Fisioterapia preventiva: fundamentos e aplicações.2. ed. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459560/  
FERREIRA JUNIOR, Mario. Saúde no trabalho: temas básicos para o profissional que cuida da 
saúde dos trabalhadores. São Paulo, Roca, 2000. 
OLIVEIRA, João Ricardo Gabriel de. A prática da ginástica laboral. 2.ed. Rio de Janeiro, Sprint, 
2006 
�✁✂✄☎☎✆✝✞✟✠ ✂✡ ☛✡ ☞ ✂✌✍✎✆✏✑✠ ✏✡ ✒✡ Fisioterapia: avaliação e tratamento. 4 ed. São Paulo: 
Manole. 2004. 

 

Nome da disciplina:  
Fisioterapia em gerontologia 
Ementa:   
Métodos e técnicas fisioterapêuticas aplicáveis ao tratamento das patologias do paciente idoso. 
Teoria (50%) e prática (50%). 
Bibliografia básica:  
FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 2002.   
REBELATTO, Rubens, J., MORELLI, Silva, J.G. D. Fisioterapia Geriátrica: a Prática 
da Assistência ao Idoso. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444108/  
RIBEIRO, Cristina. As 8 premissas da fisioterapia gerontológica. São Paulo, ANDREI, 2012.  
Bibliografia complementar:   
CARVALHO FILHO, Eurico Thomas de; NETTO, Matheus Papaléo. Geriatria: fundamentos, 
clínica e terapêutica. São Paulo, Atheneu, 2004.   
GUCCIONE, A., A., WONG, A., R., AVERS, Dale. Fisioterapia Geriátrica, 3ª edição. 
[Minha Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-
277-2360-2/  
GUCCIONE, A., A., WONG, A., R., AVERS, Dale. Fisioterapia Geriátrica. 3.ed. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-
2360-2/  
GUIMARÃES, Renato Maia. Sinais e sintomas em geriatria. 2.ed. São Paulo, Atheneu, 2004.   
REBELATTO, José Rubens; MORELLI, José Geraldo da Silva. Fisioterapia geriátrica: a prática 
da assistência ao idoso. 2.ed. São Paulo, Manole, 2007.   
RAMOS, Luiz Roberto; CENDOROGLO, Maysa Seabra. Guia de Geriatria e Gerontologia. 2 ed. 
Barueri, Manole, 2011.  
SCHWANKE, Carla H>A.; GOMES, Irênio; ANTUNES, Maria Terezinha et al. Atualizações em 
geriatria e gerontologia III: nutrição e envelhecimento. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2010.   

 

Nome da disciplina: 
Fisioterapia cardiovascular II 
Ementa: 
A Fisioterapia em Cardiologia ambulatorial e hospitalar. Tratamento fisioterápico nas diferentes 
cardiopatias, doenças vasculares e fatores de risco. Reabilitação cardíaca. Métodos e técnicas 
fisioterápicos aplicáveis ao processo terapêutico das cardiopatias. Teoria (50%) e Prática (50%). 
Bibliografia básica: 
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Feltrim, Zanetti, M. I., Nozawa, Emília, Silva, da, A.M.P. R. Fisioterapia 
cardiorrespiratória na UTI cardiológica. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521208860/  
REGENGA, Marisa M. Fisioterapia em cardiologia: da UTI a reabilitação. São Paulo: Roca, 2000.  
SARMENTO, George Jerre Vieira (Org.); RIBEIRO, Denise Cardoso (Coaut.); SHIGUEMOTO, 
Tathiana Santana (Coaut.). O abc da fisioterapia respiratória. Barueri, Manole, 2009.   
Bibliografia complementar:   
SAAD, Edson A. Tratado de cardiologia: semiologia. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2003.   
SARMENTO, George Jerre Vieira (Org.). Fisioterapia em cirurgia cardíaca: Fase hospitalar. 
Barueri, Manole, 2013.  
SARMENTO, George Jerre Vieira (Org.). Fisioterapia respiratória no paciente crítico: rotinas 
clínicas. São Paulo, Manole, 2005.   
Umeda, Kikuchi, I. I. Manual de fisioterapia na reabilitação cardiovascular. 2. ed.. 
[Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459669/  
PASCHOAL, Mario A. Fisioterapia Cardiovascular: Avaliação e Conduta na Reabilitação 
Cardiaca, Barueri, Manole, 2010.   

 

Nome da disciplina:  
Fisioterapia respiratória II 
Ementa:   
A Fisioterapia em Pneumologia ambulatorial e hospitalar. Tratamento fisioterápico nas diferentes 
pneumopatias. Reabilitação pulmonar. Métodos e técnicas fisioterápicos aplicáveis ao processo 
terapêutico das pneumopatias. Teoria (50%) e Prática (50%). 
Bibliografia básica:   
GAMBAROTO, Gilberto (Edit). Fisioterapia respiratória em unidade de terapia intensiva. São 
Paulo, Atheneu, 2006.   
RIBEIRO, Cardoso, D., SHIGUEMOTO, (eds.), T. S. O ABC da Fisioterapia 
Respiratória. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451625/  
SARMENTO, George Jerre Vieira (Org.); RAIMUNDO, Rodrigo Daminello; FREITAS, Alessandra. 
Fisioterapia hospitalar: pré e pós-operatório. São Paulo, Manole, 2009.   
Bibliografia complementar:   
BRITTO, Rodrigues, R.; BRANT., Cristina, T.; PARREIRA, Verônica Franco. Recursos 
manuais e instrumentais em fisioterapia respiratória 2. ed.. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459737/  
JOBST, Erin E. Casos Clínicos em Fisioterapia de Cuidado Intensivo. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555059/  
MACHADO, Maria da Gloria Rodrigues. Bases da fisioterapia respiratória: Terapia intensiva e 
reabilitação. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008.   
SARMENTO, George Jerre Vieira (Org.); BERALDO, Marcelo; CARR, Ana Maria Gonçalves. 
Princípios e práticas de ventilação mecânica. São Paulo, Manole, 2009.   
VEGA, Joaquim Minuzzo (Ed.); LUQUE, Alexandre (Ed.); SARMENTO, George Jerre Vieira 
(Ed.) et al. Tratado de fisioterapia hospitalar: assistência Integral ao paciente. São Paulo, Editora 
Atheneu, 2012.   

 

Nome da disciplina:   
Fisioterapia em reumatologia 
Ementa:  
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A Fisioterapia em Reumatologia. Avaliação, tratamento preventivo e de reabilitação das principais 
enfermidades reumáticas, sob o aspecto fisioterapêutico. Teoria (50%) e prática (50%). 
Bibliografia básica:  
MOREIRA, Caio (Coord.); CARVALHO, Marco Antônio P. (Coord.). Noções práticas de 
reumatologia. 3.ed. Belo Horizonte, Health, 1998.   
GABRIEL, Maria R. Serra; PETIT, J. Díaz; CARRIL, Maria L. de Sande. Fisioterapia em 
traumatologia ortopedia e reumatologia. Rio de Janeiro, Revinter, 2001.   
IMBODEN, B., J., STONE, H., J. CURRENT  Reumatologia: Diagnóstico e Tratamento 
(Lange). [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553512/  
SKARE, Thelma Larocca. Reumatologia: princípios e práticas. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
1999.   
Bibliografia complementar:   
CHIARELLO, Berenice; DRIUSSO, Patrícia; RADL, André Luís Maierá. Fisioterapia 
reumatológica. Barueri, Manole, 2005.   
JOÃO, Silva Maria-Amado. Métodos de avaliação clínica e funcional em fisioterapia: 
fisioterapia: teoria e prática clínica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2006.   
KISNER, Carolyn; COLBY, Lynn Allen. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. 4.ed. 
São Paulo, Manole, 2005.  
KOTTKE, F. J. Tratado de Medicina física e reabilitação de Krusen. 4 ed. São Paulo:Manole. 
1994.   
MACHADO, Clauton M. Eletrotermoterapia prática. 3. ed. São Paulo, Pancast, 2002.   
PERAZZIO, (coord.), S. F. Reumatologia: Manual do Residente da Unifesp. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-
0427-9/  
 
� 8º período 

Nome da disciplina:  
Fisioterapia na saúde da mulher e do homem 
Ementa:  
Atuação fisioterapêutica na área uroginecológica. Exames físicos e clínicos. Sinais e sintomas. 
Assistência pré e pós-natal. Fisioterapia para pacientes mastectomizadas. Teórica (50%) e prática 
(50%) 
Bibliografia básica:  
BARACHO, Elza. Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher. 5.ed. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2180-6/  
POLDEN, Margaret; MANTLE, Jill. Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. São Paulo, Santos, 
2005 
STEPHENSON, Rebecca G. Fisioterapia aplicada à ginecologia e obstetrícia. 2. ed. São Paulo, 
Manole, 2004. 
Bibliografia complementar:   
BENT, Alfred E. (Ed.); OSTERGARD, Donald R. (Ed.); BORAN, Jorge et al. Ostergard urologia 
e disfunções do assoalho pélvico. 5. ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2006.  
MARX, G. A., FIGUEIRA, P.V. G. Fisioterapia no Câncer de Mama. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454763/  
MORENO, Adriana L. Fisioterapia em Uroginecologia. 2. ed., rev. e amp. Barueri, Manole, 2009. 
PALMA, Paulo; RODRIGUES NETTO JR, Nelson. Uroginecologia ilustrada. São Paulo, Roca, 
2005. 
SILVA, P. E., Ponzio, M., MARQUES, Andrade, A. D., AMARAL, do, M.T. P. Tratado 
de fisioterapia em saúde da mulher. 2. ed. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734660/  
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SOUZA, Elza Lúcia Baracho Lotti de. Fisioterapia aplicada à obstetrícia: aspectos de ginecologia 
e neonatologia. 3.ed. Rio de Janeiro, MEDSI, 2002. 
TABER, Ben-Zion. Manual de ginecologia e emergências obstétricas. São Paulo, Santos, 1987. 
 

 

Nome da disciplina:  
Fisioterapia do esporte 
Ementa:   
Aplicação dos recursos fisioterápicos na área desportiva. As lesões e disfunções mais comuns no 
esporte, avaliação e tratamento fisioterápico. Noções teóricas e práticas de propriocepção nas 
diferentes modalidades esportivas. Tópicos de Reeducação postural global. (RPG) Musculação 
Terapêutica. Teoria (50%) e Prática (50%). 
Bibliografia básica:  
APLEY, A. Graham; SOLOMON, Louis. Ortopedia e fraturas em medicina e reabilitação. 6.ed. 
São Paulo, Atheneu, 2002. 
GABRIEL, Maria R. Serra; PETIT, J. Díaz; CARRIL, Maria L. de Sande. Fisioterapia em 
traumatologia ortopedia e reumatologia. Rio de Janeiro, Revinter, 2001.  
PRENTICE, E., W. Fisioterapia na práitca esportiva: Uma Abordagem Baseada em 
Competências, 14.ed. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550788/  
 
Bibliografia complementar: 
ANDREWS, James R. Reabilitação física do atleta. 3. ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2005. 
Brumitt, J. Casos Clínicos em Fisioterapia Esportiva. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580556056/  
PRENTICE, William E. Modalidades terapêuticas em medicina esportiva. 4.ed. Barueri, Manole, 
2002. 
GRISOGONO, Vivian. Lesões no esporte. 2.ed. São Paulo, Martins Fontes, 2000.  
KOLT, Gregory S.; SNYDER-MACKLER, Lynn. Fisioterapia no esporte e no exercício. Rio de 
Janeiro, Revinter, 2008 
FOSS, Merle L.; KETEYIAN, Steven. Fox: bases fisiológicas do exercício e do esporte. 6.ed. Rio 
de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000. 
DELIBERATO, Paulo César Porto. Exercícios terapêuticos: guia teórico para estudantes e 
profissionais. Barueri, Manole, 2007. 

 

Nome da disciplina:  
Gestão e empreendedorismo 
Ementa:   
Fundamentos da Administração, Funções do Administrador, Papéis Gerenciais, Habilidades 
Administrativas, Tipos de Organizações, Cultura e Clima Organizacional, Dinâmica de Grupos de 
Trabalho, Resolução de Problemas, Tomada de Decisão, Ambientes de Negócio, Conteúdo e Objeto 
do Estudo de Administração e Ferramentas do Marketing. Princípios de Empreendedorismo. Plano 
de Negócios. Metodologia Canvas.Teoria (100%). 
Bibliografia básica:  
CARVALHO, A.V. C; NASCIMENTO, L. P. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: 
Thompson Learning, 2002. 
KWASNICKA, Eunice, Laçava. Introdução à Administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, (1995 - 
2011).  
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. São Paulo, Atlas, 2000. 
OLIVO, Silvio; HAYASHI, André R.; SILVA, Hélio. Como planejar sua empresa. 2.ed. Brasília, 
SEBRAE, 2003. 
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DRUCKER, Peter Ferdinand. Introdução à administração. São Paulo, Pioneira, 2002. 
Bibliografia complementar: 
CERTO, Samuel C. Administração estratégica: Planejamento e implantação da estratégia. 2 ed. São 
Paulo, Pearson, 2010.  
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 3.ed. São Paulo, Pearson, 
2014.  
FERNANDES, Bruno Henrique Rocha; BERTON, Luiz Hamilton. Administração estratégica: da 
competência empreendedora à avaliação de desempenho. São Paulo, Saraiva, 2005. 
FERREIRA, Ademir Antonio; REIS, Ana Carla Fonseca; PEREIRA, Maria Isabel. Gestão 
empresarial de Taylor aos nossos dias: evolução e tendências da moderna administração de 
empresas. 7.ed. São Paulo, Thomson, 2015.  
KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. 10.ed. São Paulo, 
Prentice Hall, 2010. 
MOTTA, Fernando C. Prestes; VASCONCELOS, Isabella F. Gouveia de. Teoria geral da 
administração. São Paulo, Pioneira, 2002. 

 

Nome da disciplina:   
Disciplina optativa I: Fisioterapia aplicada a oncologia 
Ementa:  
Introdução à oncologia. Tratamento fisioterapêutico em oncologia clínica e cirúrgica, nas diferentes 
neoplasias malignas e benignas de órgãos e sistemas. Divisões e modalidades de estudo da Oncologia. 
Reabilitação em oncologia. Métodos e técnicas fisioterápicas aplicáveis no processo reabilitacional 
em oncologia. 
Bibliografia básica:   
BRASILEIRO FILHO, G.B.  Patologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  
COTRAN, R.S. et al. Robbins, Patologia estrutural e funcional. Ed. Guanabara-Koogan. 
KUMAR et al. Patologia Básica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1994. 
Bibliografia complementar:   
EAKMAN & VERGANI. Imunologia básica e clínica . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.  
COSTA Jr, Altair da Silva. Oncologia Torácica. v4. Rio de Janeiro: Atheneu, 2012. 
MORITZ, Rachel Duarte. Cuidados Paliativos nas Unidades de Terapia Intensiva. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2012. 
SANTOS, Franklin Santana. Cuidados Paliativos: Diretrizes, humanização e alívio de sintomas. Rio 
de Janeiro: Atheneu, 2011. 

 

Nome da disciplina:   
Disciplina optativa I: Orteses e próteses 
Ementa:  
Conceituação e definição de órteses e próteses, a indicação de seu uso e métodos de treinamento. Estudo 
dos aspectos cinesio-biomecânicos das próteses e órteses e os fundamentos teórico-práticos de suas 
funções. 
Bibliografia básica:   
APLEY, A. Graham; SOLOMON, Louis. Ortopedia e fraturas em medicina e reabilitação. 6.ed. 
São Paulo, Atheneu, 2002. 
GOULD, James A. (Edit.). Fisioterapia na ortopedia e na medicina do esporte. 2.ed. São Paulo, 
Manole, 1993 
HOPPENFELD, Stanley. Propedêutica ortopédica: coluna e extremidades. São Paulo, Atheneu, 
2004. 
Bibliografia complementar:   
CARVALHO, José André. Órteses: Um recurso terapêutico complementar. 2ed. São Paulo, Manole, 
2013.  
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CIPRIANO, Joseph J. Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos. 4.ed. São Paulo, 
Manole, 2005. 
HEBERT, S. /XAVIER,R. Ortopedia e traumatologia princípios e prática. 3.ed.São Paulo: Artmed, 
2003. 
KOTTKE, Frederic J.;LEHMANN, Justus F. Tratado de medicina física e reabilitação de Krusen. 
4.ed. São Paulo, Manole, 1994. 
TUREK, Samuel; FERNANDO GOMES NASCIMENTO. Ortopedia de Turek: princípios e sua 
aplicação. 5.ed. São Paulo, Manole, 2000. 
WIRHED, Rolf. Atlas de anatomia do movimento. São Paulo, Manole, 1986. 

 

Nome da disciplina:   
Trabalho de Conclusão de Curso I 
Ementa:  
Elaboração do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, com orientação docente 
Bibliografia básica:   
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 
trabalhos na graduação. 6.ed. São Paulo, Atlas, 2003 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.  
Nascimento, L.P. D. Elaboração de projetos de pesquisa: Monografia, dissertação, tese e 
estudo de caso, com base em metodologia científica. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126293/  
 
Bibliografia complementar:   
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. 7.ed. 
São Paulo, Editora Atlas, 2014. (36 ex) 
MARCONI, Andrade, M. D., LAKATOS, Maria, E. Fundamentos de Metodologia 
Científica, 8. ed. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010770/  
SOUZA, Adilson Veiga e; ILKIU, Giovana Simas de Melo. Manual de Normas Técnicas para 
Trabalhos Acadêmicos. Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. União da Vitória: Kaygangue, 
2016. 
VIEIRA, Sonia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para área de saúde. Rio de 
Janeiro, Campus, 2003 

 

Nome da disciplina:  
Estágio supervisionado I 
Ementa:   
Observações e práticas supervisionadas nos diversos conteúdos das disciplinas da área de formação 
específica da Fisioterapia; realizada na área de saúde pública e comunitária direcionadas à 
cardiologia, pneumologia, amputações e geriatria. Treinamento em avaliação de pacientes e de 
orientações preventivas fisioterápicas. Planejamento de tratamento fisioterápico. Conforme o 
Regimento de estágio do curso. Prática (100%). 
Bibliografia básica:  
CASTRO I. Cardiologia: Princípios e Prática. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
CHIARELLO, B. et al. Fisioterapia reumatológica. Barueri: Manole, 2005 
FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 2002.  
KNOBEL, E. Terapia Intensiva: pneumologia e fisioterapia respiratória. São Paulo: Atheneu, 2004 
OSULLIVAN, S. & SCHMITZ, T.J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 2. ed. São Paulo: Manole, 
2004. 
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POSTIAUX, G. Fisioterapia respiratória pediátrica: o tratamento guiado por ausculta pulmonar. 
2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
SARMENTO, G.J.V. Fisioterapia Respiratória no paciente crítico. São Paulo: Manole, 2007 
______. Fisioterapia Respiratória Pediátrica. São Paulo: Manole, 2006 
Bibliografia complementar:   
AEHLET, B.; MIDÃO, A.M.T. ACLS Emergências em cardiologia: suporte avançado de vida em 
cardiologia.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
BRANDT, T.C.S. et al. Recursos manuais em fisioterapia respiratória. São Paulo: Manole, 2009 
DAVIES, Patrícia. Passos a seguir: um manual para o tratamento da hemiplegia no adulto. São 
Paulo, Manole, 1996. 
FITIPALDI, R. B. Fisioterapia respiratória do paciente obstrutivo crônico. São Paulo: Manole, 
2009 
GAVA, M.V.; PICANÇO, P.S.A. Fisioterapia pneumológica. São Paulo: Manole, 2007 
GOLDING, D. Reumatologia em medicina e reabilitação. São Paulo: Atheneu, 2001. 
KOOTKE, F. J. & LEHMANN, J. F. Tratado de medicina física e reabilitação de krusen. 4. ed. 
São Paulo: Manole, 1994. 
LOW, J. &REED, A. Eletroterapia explicada: princípios e prática.3. ed. São Paulo: Manole,2001.  
MACHADO, M.D.R. Bases da fisioterapia respiratória: terapia intensiva e reabilitação. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
SOUZA, Adilson Veiga e; ILKIU, Giovana Simas de Melo. Manual de Normas Técnicas 
para Trabalhos Acadêmicos. Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. União da 
Vitória: Kaygangue, 2016. 
 
� 9º período 

Nome da disciplina: 
Tópicos especiais em fisioterapia 
Ementa:  
Estudo, reflexão e debate sobre temas emergentes em fisioterapia, abordando, entre outros assuntos, 
metodologias não convencionais de abordagem fisioterapeutica. (Teoria 100%)   
Bibliografia básica:   
A bibliografia será determinada em função do tópico especial selecionado e aprovado pelo grupo. 
Bibliografia complementar:   
A bibliografia será determinada em função do tópico especial selecionado e aprovado pelo grupo. 

 

Nome da disciplina: 
Disciplina optativa II 
Ementa:  
Disciplina optativa que será escolhida pelo próprio acadêmico no rol das disciplinas optativas oferecida 
nos demais cursos da insituição. 
Bibliografia básica:   
Segue o plano de ensino do docente responsável pela disciplina escolhida pelo aluno. 
Bibliografia complementar:   
Segue o plano de ensino do docente responsável pela disciplina escolhida pelo aluno. 

 

Nome da disciplina: 
Práticas integrativas e complementares 
Ementa:  
Medicina natural. Medicina Oriental. Métodos Terapêuticos Alternativos. Técnicas terapêuticas 
alternativas utilizadas como métodos de tratamento. Conceitos de massagem, acupuntura, 
neolinguística, fitoterapia, homeopatia. 
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Bibliografia básica:   
MACIOCIA, G. Os fundamentos da medicina chinesa: um texto abrangente para acupunturistas e 
fitoterapeutas São Paulo: Roca,1996. 
LIDELL, Lucy. O novo livro de massagem: guia passo a passo de técnicas orientais e ocidentais. 
São Paulo, Manole, 2002. 
CANÇADO, J. C. L. Do-in livro dos primeiros socorros. 39 ed. São Paulo: Editora Ground, 1993. 
Bibliografia complementar:   
LORENZI, H.; MATOS, F. J.de A. Plantas medicinais no Brasil: Nativas e Exóticas. São Paulo: 
PLANETARIUM, 2008. 
FRITZ, Sandy. Fundamentos da massagem terapêutica. São Paulo, Manole, 2002. 
ELDIN, Sue; DUNFORD, Andrew. Fitoterapia na atenção primária à saúde. São Paulo, Manole, 
2001 

 

Nome da disciplina: 
Trabalho de Conclusão de Curso II 
Ementa:  
Processo de orientação de TCC seguindo as normas regimentais da Instituição. 
Bibliografia básica:   
 
Bibliografia complementar:   
SOUZA, Adilson Veiga e; ILKIU, Giovana Simas de Melo. Manual de Normas Técnicas para 
Trabalhos Acadêmicos. Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. União da Vitória: Kaygangue, 
2016. 

 

Nome da disciplina:  
Estágio supervisionado II 
Ementa:  
Prática supervisionada dos diversos conteúdos das disciplinas da área de formação específica da 
fisioterapia, realizada nas diferentes áreas de atuação: ambulatorial, hospitalar, comunitário e unidades 
básicas de saúde. Treinamento em avaliação de pacientes, seleção de recursos de fisioterapia e 
programação terapêutica, tratamento de pacientes sob supervisão de um fisioterapeuta supervisor, 
reavaliação do paciente e reestruturação do programa terapêutico. Conforme regime do estágio do 
curso. Prática (100%) 
Bibliografia básica:  
CASTRO I. Cardiologia: Princípios e Prática. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
CHIARELLO, B. et al. Fisioterapia reumatológica. Barueri: Manole, 2005 
FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 2002.  
HEBERT, S.; XAVIER, R. Ortopedia e traumatologia: princípios e práticas. Porto Alegre: ARTES 
MÉDICAS SUL. 1998 
KNOBEL, E. Terapia Intensiva: pneumologia e fisioterapia respiratória. São Paulo: Atheneu, 2004 
OSULLIVAN, S. & SCHMITZ, T.J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 2. ed. São Paulo: Manole, 
2004. 
POSTIAUX, G. Fisioterapia respiratória pediátrica: o tratamento guiado por ausculta pulmonar. 2. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
SARMENTO, G.J.V. Fisioterapia Respiratória no paciente crítico. São Paulo: Manole, 2007 
SARMENTO, George Jerre Vieira (Org.); PEIXE, Adriana de Arruda Falcão (Org.); CARVALHO, 
Fabiane Alves de (Org.). Fisioterapia respiratória em pediatria e neonatologia. 1.ed. Barueri, 
Manole, 2007 
Bibliografia complementar:   
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AEHLET, B.; MIDÃO, A.M.T. ACLS Emergências em cardiologia: suporte avançado de vida em 
cardiologia.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
BRANDT, T.C.S. et al. Recursos manuais em fisioterapia respiratória. São Paulo: Manole, 2009 
Costa Jr, Altair da Silva. Oncologia Torácica. v4. Rio de Janeiro: Atheneu, 2012. 
DAVIES, Patrícia. Passos a seguir: um manual para o tratamento da hemiplegia no adulto. São 
Paulo, Manole, 1996 
FITIPALDI, R. B. Fisioterapia respiratória do paciente obstrutivo crônico. São Paulo: Manole, 
2009 
GAVA, M.V.; PICANÇO, P. S. A. Fisioterapia pneumológica. São Paulo: Manole, 2007 
GOLDING, D. Reumatologia em medicina e reabilitação. São Paulo: Atheneu, 2001. 
LOW, J. &REED, A. Eletroterapia explicada: princípios e prática. 3.ed. São Paulo: Manole,2001.  
KOOTKE, F. J. & LEHMANN, J. F. Tratado de medicina física e reabilitação de krusen. 4. ed. 
São Paulo: Manole, 1994. 
MACHADO, M.D.R. Bases da fisioterapia respiratória: terapia intensiva e reabilitação. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
SOUZA, Adilson Veiga e; ILKIU, Giovana Simas de Melo. Manual de Normas Técnicas para 
Trabalhos Acadêmicos. Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. União da Vitória: Kaygangue, 
2016. 

 

� 10º período 

Nome da disciplina: 
Disciplina optativa III 
Ementa:  
Disciplina optativa que será escolhida pelo próprio acadêmico no rol das disciplinas optativas oferecida 
nos demais cursos da insituição. 
Bibliografia básica:   
Segue o plano de ensino do docente responsável pela disciplina escolhida pelo aluno. 
Bibliografia complementar:   
Segue o plano de ensino do docente responsável pela disciplina escolhida pelo aluno. 

 

Nome da disciplina: 
Disciplina optativa IV  
Ementa:  
Disciplina optativa que será escolhida pelo próprio acadêmico no rol das disciplinas optativas oferecida 
nos demais cursos da insituição. 
Bibliografia básica:   
Segue o plano de ensino do docente responsável pela disciplina escolhida pelo aluno. 
Bibliografia complementar:   
Segue o plano de ensino do docente responsável pela disciplina escolhida pelo aluno. 

 

 

Nome da disciplina: 
Trabalho de Conclusão de Curso III 
Ementa:  
Processo de orientação de TCC seguindo as normas regimentais da Instituição 
Bibliografia básica:   
 
Bibliografia complementar:   
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SOUZA, Adilson Veiga e; ILKIU, Giovana Simas de Melo. Manual de Normas Técnicas para 
Trabalhos Acadêmicos. Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. União da Vitória: Kaygangue, 
2016. 

 

1.7 METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Observando o estabelecido no PDI e no Regimento do Centro Universitário do Vale do 

Iguaçu e das determinações dos Ministérios da Saúde e da Educação para os cursos da área da saúde 

foi elaborada a proposta de matriz curricular procurou situar-se dentro de princípios gerais como: 

integralidade da atenção em saúde, interdisciplinaridade, integração de conteúdos, aproximação da 

teoria e prática. 

O mundo contemporâneo passa por rápidas e profundas modificações que obrigam refletir 

sobre os processos de ensino-aprendizagem adotados na formação de profissionais da saúde. As 

verdades construídas no saber-fazer científico ao longo dos tempos vão se tornando fugazes frente 

a velocidade das transformações nas sociedades contemporâneas nas quais a produção do 

conhecimento acontece velozmente. O profissional de saúde colocado neste mundo novo enfrenta 

uma reconfiguração de valores antes sólidos e inalteráveis, o que exige reflexões sobre o papel das 

profissões de saúde neste contexto. 

A formação profissional deve então contemplar o ensino interdisciplinar, com adoção de 

metodologias ativas; o educar pela pesquisa, fundamentado no atendimento integral ao indivíduo e 

a aplicação do conhecimento para o benefício da sociedade. A consecução desta triangulação se 

dará com ações de ensino, pesquisa e extensão realizadas em consonância com o SUS e na 

observação apurada da realidade social aferida a partir do contexto regional. 

Nesta perspectiva vale compartilhar a visão de VASCONCELLOS (2002), que considera o 

planejamento uma ferramenta estratégica para favorecer a reorientação da formação: 

Nosso desejo é que a escola cumpra um papel social de humanização e emancipação, onde 
o aluno possa desabrochar, crescer como pessoa e cidadão, e onde o professor tenha um 
trabalho menos alienado e alienante, que possa repensar sua prática, refletir sobre ela, re-
significá-la e buscar novas alternativas. Para isto, entendemos que o planejamento é um 
excelente caminho. 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada sujeito são inerentes ao ato de ensinar, 

notadamente numa abordagem que leva em consideração o indivíduo como um ser que constrói a 

sua própria história (COSTA, 2004). Tal situação é possível a partir de uma relação dialética de 

reconhecimento mútuo � docente e discente � de modo a não haver professor sem aluno, uma vez 
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que docência e discência se explicam, e seus sujeitos, apesar das diferenças, não se reduzem à 

condição de objeto um do outro. 

A problematização tem sido a principal estratégia de ensino- aprendizagem nas metodologias 

ativas, no interesse de alcançar e motivar o discente. Confrontado com o problema o aluno se detém, 

examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. A fim de solucionar 

um problema e assim encontrar maneiras de desenvolver a si mesmo, o sujeito entra em contato com 

as informações e à produção do conhecimento. O exercício da liberdade e da autonomia têm, assim, 

seu momento de expressão, uma vez que essa nova forma de aprender é o instrumento necessário e 

importante para consolidar o indivíduo como cidadão pleno e participativo, além de capaz de 

escolhas e decisões. 

Zanolli (2004) propõe que novas práticas sejam adotas no bojo das metodologias ativas, 

entendidas como uma nova concepção no planejamento e construção de conteúdos e objetivos 

educacionais. A transformação dessa praxis enseja as seguintes mudanças: 

1. de orientada por conteúdos e objetivos mal definidos, para orientada para competências 

bem definidas e baseadas nas necessidades de saúde das pessoas; 

2. da transmissão de informações e pura utilização da memória (decorar), para a construção 

do conhecimento e desenvolvimento de habilidades e atitudes para resolver problemas, 

considerando experiências anteriores de aprendizagem, culturais e de vida; 

3. de professores capacitados somente em conteúdos para professores capacitados também 

em educação médica; 

4. de ensinar-aprender com observação passiva dos estudantes, para ao aprender a aprender, 

com participação ativa dos aprendizes, ou seja, do centrado no professor para centrado no 

estudante; 

5. de humilhação e intimidação dos estudantes pelos docentes, para o respeito mútuo; 

6. �✝ ✁✞✙☎☎✄✁✁ ✄✠✄✎✄☎✄✏✡✞ �✞ ☎✝✞✆✝☎☎✞✝ ☛✁✞✍✞ ✒✞✁✌ ✁✄✠�✁ ✠✡✞ ☎✁✖✝�✑✆ ☎✁✝✁ ☛✞ ✄✎✝ ✒✞✁✌ ✁✄✠�✁

✠✡✞ ☎✁✖✝�✑✆ ✁✁✎�✁✠�✞ ✞ ✝☎☎✎�✁✠☎✝ ✁ ✄�✝✠☎✄✆✄✁✁✝ ✝ ☎✎☎✝✝✁✝ ✂✄✁☎✞☎ �✝ ✁☎✝✝✠�✄✝✁☞✝✍✂ 

7. de primeiro a teoria e depois a prática (somente nos últimos anos do curso), para um 

processo integrado de ação-reflexão-ação, desde o princípio do curso; 

8. de uma atenção episódica, centrada na doença, para uma atenção contínua, centrada no 

cuidado das pessoas, com o estabelecimento de vínculos afetivos com elas; 

9. de uma abordagem puramente psicológica, para uma abordagem biológica, psicológica e 

sociocultural; 
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Outra metodologia ativa de ensino e aprendizagem é a sala de aula virtual disponível na 

plataforma Google® que é chamada de Google Classroom® (www.classroom.com.br). Nesta 

plataforma o docente cria a sua sala de aula virtual e os alunos entram nesta sala e recebem as 

tarefas/atividades com entrega pré-programada sendo a entrega também no formato virtual. 

 

 

 

É um simples sistema de criação de enquetes, que permite aos usuários e participantes a 

criação em poucos minutos, de maneira gratuita e sem necessidade de registros.  

O acesso do acadêmico ao sistema pode ser feito pelo smartphone, tablets ou computador, o 

que torna a aula mais interessante e interativa. 

 

 

 

 

 

 

 

O curso de fisioterapia busca sempre inovar na metodologia de ensino, desta forma alguns 

docentes utilizam a modelagem de peças anatômicas para que os alunos possam visualizar alguns 

órgãos do corpo humano durante suas aulas. Esta atividade é feita principalmente nas disciplinas 

pré-profissionalizantes, como a cardiologia e a pneumologia. 
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Também utilizamos a pintura e o desenho como forma estimular o potencial dos alunos e 

incentivá-los para elaborar e reelaborar suas próprias ideias criativas; num ambiente rico de 

provocações que desafiem a criação e expressão de diversas linguagens, corporais, sonoras e visuais, 

levando-os a mudança significativa, um novo olhar sobre o mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desenho e a pintura também fazem parte da metodologia empregada no curso de 

fisioterapia colocando os estudantes de graduação como principal agente do seu aprendizado. Nela, 

o estímulo à crítica e reflexão é incentivado pelo professor que conduz a aula, mas o centro desse 

processo é, de fato, o próprio aluno. A grande proposta da utilização das metodologias ativas é 

aperfeiçoar a autonomia individual do acadêmico, desenvolvendo-o como um todo.   
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1.8 PRÁTICAS DE ENSINO INOVADORAS  

A inovação consiste em proporcionar novas soluções para velhos problemas mediante 

estratégias de transformação ou renovação expressamente planificadas (CASTANHO, 2000). 

Inovar não pode ser apenas agregar novos elementos tecnológicos, a menos que estes representem 
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novas formas de pensar o processo educacional em uma perspectiva emancipatória (CUNHA, 

2002). 

Uma das potencialidades das práticas consideradas inovadoras e exitosas é o estímulo inicial 

para que o acadêmico deixe a condição de agente passivo no processo de aprendizagem e passe a 

atuar de forma efetiva na construção do próprio conhecimento, passam a ser os protagonistas da 

prática pedagógica e de sua aprendizagem, tendo sua produção e experiência adquirida valorizadas.  

Ao docente cabe planejar as atividades, mediar as discussões, as experiências vividas em 

sala de aula que se torna tão importante quanto planejar uma aula e/ou conteúdos para o semestre. 

É um dos principais fundamentos para uma reflexão sobre a atividade realizada.  Uma aula com 

metodologia inovadora exige do professor uma atitude inovadora. 

O curso de fisioterapia transmite o conhecimento aos seus acadêmicos utilizando vários 

métodos de ensino e aprendizagem em momentos oportunos em diversas disciplinas. Transmitimos 

o conhecimento na mesma frequência do jovem acadêmico, pois os docentes acreditam que não é 

possível oferecer somente um ensino tradicional, analógico quando estamos recebendo cada vez 

mais alunos de uma geração digital e tecnológica. Esta atitude pedagógica consideramos como 

práticas exitosas e inovadoras de ensino. 

Segue apresentado no quadro a seguir 

algumas destas práticas realizadas pelos 

docentes no colegiado de fisioterapia com os 

acadêmicos desde o início do curso até a sua 

integralização ao final do décimo período do 

curso. 

 

 

 

 

PRÁTICAS DE ENSINO INOVADORAS 

Modalidade Detalhes descritivos 

Gameterapia 

O tratamento tradicional é associado à utilização de videogames, como o console Wii da 
Nintendo® às sessões, com o objetivo de proporcionar um componente motivacional aos 
pacientes, obtendo assim melhora na resposta do tratamento proposto, pois promove o 
entretenimento e, em combinação com a realização correta dos movimentos exigidos 
pelo jogo (previamente selecionados pelo profissional de acordo com cada tipo de 
necessidade) auxilia o processo de reabilitação. 
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Simulado 

Anualmente a IES realiza um teste simulado com a participação de todos os períodos de 
todos os cursos da instituição em seus respectivos turnos. O evento assumiu o nome de 
Dia e Noite de Avaliação (DNA) e, a partir dos resultados obtidos, é possível aferir o 
desempenho de cada um dos períodos em que o aluno se encontra. O DNA tornou-se 
importante ferramenta na gestão da qualidade do ensino uma vez que, aos moldes do 
Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE), permite descobrir 
potencialidades e vulnerabilidades em cada um dos cursos analisados, possibilitando 
assim a cada um dos coordenadores estabelecer estratégias e atitudes capazes de 
reorganizar a rotina didático-pedagógica no interesse de aumentar a eficácia do processo. 

Mentimeter® 
O Mentimeter é um software de apresentação fácil de usar, usado por mais de 8 milhões 
de pessoas. Com Mentimeter se pode criar apresentações divertidas e interativas. Ajuda 
a tornar eventos, apresentações, palestras e workshops inovadores e memoráveis. 

Estágios de 
vivência 

O Estágio Curricular de Vivência é composto pelas disciplinas de Estágio de Vivência 
I, II e III oferecidas aos acadêmicos regularmente matriculados, a partir do segundo 
período do curso. A carga horária total do Estágio de Vivência é de 120 horas, divididas 
em três semestres não se computando, para fins de integralização do Currículo Pleno do 
Curso, qualquer carga horária excedente. 

Sala da Lousa 
Interativa 

A tela/lousa interativa instalada em sala própria trabalha em conjunto com um projetor 
e um computador, e com o uso dos dedos ou de qualquer objeto se obtém várias funções. 
O Software incorporado ao equipamento foi projetado especificamente para satisfazer 
as necessidades dos professores, incentivando e motivando-os cumprir seu infinito 
potencial. Auxilia nas aulas de Anatomia, Cinesiologia e Cinesioterapia, etc. 

Google 
Classroom® 

O Google Sala de aula é um serviço da web gratuito desenvolvido pelo Google para 
escolas parceiras que visa simplificar a criação, a distribuição e a classificação de tarefas 
de maneira sem papel. O principal objetivo do Google Sala de aula é simplificar o 
processo de compartilhamento de arquivos entre professores e alunos. 

Avaliação de 
eventos - Google 

Forms® 

Gerencia as inscrições em eventos, cria uma pesquisa de opinião rápida e muito mais. 
Com o Formulários Google, se pode criar e analisar pesquisas sem precisar de software 
especial. Os resultados são obtidos instantaneamente à medida que eles chegam e se 
pode ver uma síntese dos resultados da pesquisa como gráficos. 

Modelagem de 
peças anatômicas 

A prática de modelagem de peças anatômicas pelos próprios alunos motiva a revisão dos 
conteúdos de Anatomia e possibilita aos alunos reconhecer suas habilidades espaciais, 
sedimentando conceitos e incentivando a busca de rupturas nos paradigmas do ensino. 

Videoaulas 
Videoaulas nos canais YouTube dos professores auxiliam a revisão de conteúdos e 
mesmo oferecem passo a passo de rotinas de formatação de trabalhos acadêmicos 

Mapa conceitual 
✂ �✁✂✄✂ ☎✆✝✞✟✠✡☛✂☞✌ ✍ ☛✎ ✠✝✏✡✑☛✎✟✝✡✆ ✒☛✟ ✄✟✑✎✠✡✟ ✂ ✑✟✄✑✟✏✟✝✡✂✓✔✆ ✕✂ ✟✏✡✑☛✡☛✑✂ ✕✟

conhecimentos e pode ser utilizado tanto em situações de avaliação da aprendizagem 
como de exposição de conteúdos de ensino. 

Garage 
É uma sala de aula equipada com internet, mesas, cadeiras e demais materiais para a 
realização de aulas das mais diversas formas. Foi produzida com um visual inovador e 
moderno, para estimular o desenvolvimento de conhecimento. 

SMART 

Sala de aula preparada para atividades que envolvam o Ensino Mediado por Tecnologia 
(EMT), focando na utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na 
realização das Atividades Práticas Supervisionadas. A sala é munida de internet cabeada 
e sem fio, computadores, mesas e cadeiras, bem como tem um design próprio para a 
produção do conhecimento. 
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Sala de gestão 
gerencial 

É uma sala de aula equipada com computadores, internet e televisores para que o 
estudante desenvolva seu conhecimento gerencial/empreendedor nas mais diversas 
disciplinas. 

Atividade 
pedagógica 

supervisionada 
(APS) 

É uma atividade incluída em duas disciplinas em toda a matriz curricular do curso. Os 
acadêmicos realizam atividades utilizando a plataforma supervisionada pelos docentes 
do curso. 

 

1.8.1 Atividade pedagógica supervisionada (APS) 

A partir do ano de 2019 todos os cursos do Centro Universitário Vale do Iguaçu implantaram 

as atividades pedagógicas supervisionadas (APS) de acordo com o Regimento Interno das 

Atividades Pedagógicas Supervisionadas. Desta forma o curso de fisioterapia a partir de reuniões 

com o NDE e colegiado de curso modificou a matriz curricular e implantou as atividades 

pedagógicas supervisionadas (APS) como uma ferramenta de tecnologia e inovação em que o 

acadêmico passa a realizá-las em horários diversos conduzidos por tutores específicos para esse fim 

Serão consideraras Atividades Pedagógicas/Práticas Supervisionadas o desenvolvimento de 

atividades que se destinem a desenvolver a autonomia do estudante como sujeito reflexivo, ativo, 

empreendedor, proporcionando melhorias no processo de ensino-aprendizagem, suscitando o desejo 

de aperfeiçoamento cultural e profissional, estimulando o conhecimento dos problemas do mundo 

presente, em particular os nacionais e regionais, prestando serviços especializados à sociedade, 

estabelecendo uma relação de reciprocidade (REGIMENTO INTERNO DAS ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS SUPERVISIONADAS, 2019). 

 

REGIMENTO INTERNO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 
SUPERVISIONADAS 

 
CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADES 
 

Art. 1º. Por este Regimento regulamenta-se o desenvolvimento das Atividades Pedagógicas 

Supervisionadas (APS), podendo, também, serem nominadas de Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS), dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

Art. 2º As APS serão ofertadas em todos os cursos de graduação do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
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Art. 3º. Serão consideradas Atividades Pedagógicas/Práticas Supervisionadas o 

desenvolvimento de atividades que se destinem a desenvolver a autonomia do estudante como 

sujeito reflexivo, ativo, empreendedor, proporcionando melhorias no processo de ensino-

aprendizagem, suscitando o desejo de aperfeiçoamento cultural e profissional, estimulando o 

conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestando 

serviços especializados à sociedade, estabelecendo uma relação de reciprocidade. 

Art. 4º. O planejamento das APS deve ser realizado pela Equipe Multidisciplinar, em 

conjunto com o colegiado de curso, NDE e coordenação, considerando as características específicas 

de cada disciplina, estimulando o uso de metodologias ativas e Ensino Mediado por Tecnologia 

(EMT). 

Art. 5º. As APS podem ser também no formato de Projetos Integrados, de acordo com o 

Projeto Pedagógico de cada curso. 

 

CAPÍTULO II 
DO DESENVOLVIMENTO 

 

Art. 6º. As APS serão desenvolvidas em horários diversos destinados aos momentos 

presenciais, conduzidos por tutores específicos para esse fim. 

Parágrafo Primeiro: serão considerados momentos presenciais as atividades desenvolvidas 

com a presença de discentes e docentes, em sala de aula ou atividades diversas das APS. 

Parágrafo Segundo: As APS não poderão ser utilizadas para reposição de aulas presenciais. 

Parágrafo Terceiro: A carga horária da APS será prevista no Projeto Pedagógico do curso e 

integralizarão a carga horária total do curso.  

 

CAPÍTULO III 
DA OFERTA 

 

Art. 7º. A oferta das APS dar-se-á de acordo com as análises dos Núcleos Docentes 

Estruturantes (NDE) dos cursos, em conjunto com a Equipe Multidisciplinar, observando: 

I � O calendário acadêmico do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

II � Prevendo etapas avaliativas para datas que não coincidam com as avaliações previstas 

no mencionado calendário. 

 

CAPÍTULO IV 
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DA AVALIAÇÃO 
 

Art. 8º. As APS integrarão a avaliação das disciplinas em que tiverem previstas, com nota 

parcial na avaliação bimestral, devendo estar prevista no Plano de Ensino e no Plano de Aula, com 

detalhamento de seu processo avaliativo, respeitando a decisão dos colegiados, porém observando 

a seguinte regra:  

I � A nota da APS não pode ser superior a 4,0 (quatro vírgula zero) e inferior a 3,0 (três 

vírgula zero).  

Parágrafo Único: Cada colegiado ao definir a porcentagem de avaliação e repassar aos 

professores e estudantes tal procedimento, vem como referendar no PPC. 

 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 9º. As APS equivalerão a 50% da frequência do aluno à disciplina, sendo que, somadas 

as APS e os momentos presenciais, para ser aprovado, o aluno deverá ter, no mínimo, 75% (setenta 

e cinco) por cento de frequência. 

Parágrafo Primeiro: Se a APS for em forma de Projeto Integrado, deverá ter a equivalência 

de 100% (cem) por cento da frequência, sendo o aluno obrigado a ter 75% (setenta e cinco) por 

cento de frequência.  

Parágrafo Segundo: Os mesmos critérios se aplicam aos alunos que cursam a disciplina em 

regime de adaptação ou dependência. 

Art. 10. Os casos omissos serão avaliados pela Equipe Multidisciplinar e pela Pró-Reitoria 

Acadêmica.  

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

 

 

A construção e execução do projeto político✁pedagógico precisam ser sustentadas por um 

acompanhamento contínuo e sistemático do NDE ✁ núcleo responsável pela condução e implantação 

do PPC. Para isso é necessário que ocorra uma avaliação de forma continuada do projeto do curso, 

de acordo com as determinações institucionais e as normas educacionais vigentes. 
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1.9 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

O Estágio Supervisionado no Curso de Bacharelado em Fisioterapia do Centro Universitário 

do Vale do Iguaçu é realizado em locais que assegurem a participação efetiva do aluno em atividades 

relacionadas diretamente com a orientação acadêmica do curso, em conformidade com a Lei nº 

11.788 de 25/09/2008 em consonância com o regulamento de estágio do curso e o regimento da 

IES. 

Atualmente as áreas destinadas à realização do estágio supervisionado em fisioterapia são 

em número de quatro:  

1. Sociedade Beneficente São Camilo (SBSC) /Hospital Regional;  

2. Associação de Proteção a Maternidade e a Infância (APMI);  

3. Posto de Saúde do Rocio; 

4. Clínica Escola das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu 

Esta última com duas áreas de atuação, uma com atuação na área de ortopedia / 

traumatologia, reumatologia e fisioterapia esportiva e outra neurologia adulto e infantil, cardiologia 

e pneumologia. A Clínica Escola Centro Universitário do Vale do Iguaçu tem convênios de 

atendimento fisioterapêutico estabelecidos com a Secretaria de Saúde de União da Vitória e com a 

Secretaria de Saúde de Porto União. Atende, também, atletas de clubes desportivos que tenham 

convênios de parceria com o Centro Universitário do Vale do Iguaçu e finalmente, pacientes 

oriundos da comunidade (sempre com solicitação médica de atendimento fisioterapêutico e com 

diagnóstico clínico) desde que não possuam planos privados de saúde. 

O Estágio Supervisionado é regulamentado pelo REGULAMENTO DE ESTÁGIO DE 

FISIOTERAPIA, apresentado neste PPC. 

O curso de Fisioterapia, disponibilizará a disciplina de Estágio Supervisionado I a partir do 

oitavo semestre do curso e a disciplina de Estágio Supervisionado II a partir do nono semestre do 

curso. O acompanhamento dos alunos estagiários será feito presencialmente por um Supervisor de 

Estágios que, segundo o REGULAMENTO DE ESTÁGIO DE FISIOTERAPIA, tem a obrigação 

de realizar seis avaliações teóricas em cada módulo de estágio, ou seja, a cada semana os estagiários 

são avaliados com uma prova teórica. Estas avaliações são de conhecimento do estagiário, sendo 

utilizada para nortear as atividades de estágio de forma diagnóstica e contínua, permitindo a 

implementação de modificações comportamentais e de cunho técnico, na busca constante pela 

melhoria da qualidade do estágio, considerando as diretrizes adotadas e o desempenho do estagiário. 
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Faz parte da composição da nota semanal, a avaliação do conhecimento prático e manejo, conduta 

pessoal (pontualidade, comunicação, apresentação pessoal, interesse e aspectos éticos). 

Relatórios de atividades realizadas durante o estágio supervisionado � o andamento do 

estágio do curso de Fisioterapia segue as normas estabelecidas no REGULAMENTO DE ESTÁGIO 

DE FISIOTERAPIA, entretanto, cada Supervisor de Estágio tem liberdade para a execução dos 

relatórios que achar convenientes no sentido de demonstrar a fiel observação dos objetivos a que o 

estágio se propõe. 

Os alunos realizam os relatórios periódicos e artigos científicos individuais que forem 

acordados ao início do módulo de estágio em realização, submetendo-os aos processos de avaliação 

determinados ao início do módulo. 

Relação alunos/supervisor de estágio � cada Supervisor de Estágios terá a seu encargo para 

supervisão um máximo de 6 alunos estagiários. 

Condições dos locais de estágio � as instituições cedentes de estágio conveniadas com a IES 

disponibilizam condições favoráveis à realização do estágio supervisionado de fisioterapia. 

1.9.1 Caracterização do estágio curricular de fisioterapia 

O Estágio de Estudantes é regulamentado pela Lei nº 11.788 de 25/09/2008. 

No Curso de Fisioterapia o Estágio Supervisionado terá a carga horária mínima de 920 horas. 

Esta carga horária será distribuída de forma a contemplar as principais áreas da fisioterapia e os seus 

diferentes níveis de atuação. 

Assim, a proposta de Estágio compreende as seguintes disciplinas com suas respectivas 

cargas horárias: 

 

Período Carga horária 
2º Período 

Estágio de Vivência I 48h 
4º Período 

Estágio de Vivência II 48h 
6º Período 

Estágio de Vivência III 48h 
8o Período 

Estágio Supervisionado I 400h 
9o Período 

Estágio Supervisionado II 400h 
TOTAL 924h 
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1.9.2 Objetivos e prática do estágio 

O estágio proporciona ao aluno a prática relacionada às diferentes disciplinas apresentadas 

durante o curso. Favorece o conhecimento do trabalho multidisciplinar, o contato direto com o 

paciente, seus familiares e comunidade. Fornece o campo necessário à pesquisa e às diferentes 

práticas que devem ser adotadas em cada caso. 

Os estágios devem ser variados objetivando mostrar ao aluno diferentes campos de atuação 

da Fisioterapia. Cada módulo apresenta diferentes características em relação aos tratamentos 

efetuados, tipo de casos tratados, recursos disponíveis e administração do serviço.  

No estágio realizado na Sociedade Beneficente São Camilo (SBSC)/ Hospital Regional a 

área de atuação é especificamente o atendimento de pacientes adultos com complicações 

cardiorrespiratórias, neurológicas, ortopédicas, internados no setor de clínica médica e cirúrgica e o 

atendimento a pacientes gravemente enfermos internados na unidade de terapia intensiva adulto 

(UTI), incluindo o manuseio de tecnologias de suporte avançado de vida como os respiradores 

artificiais e de ventilação não-invasiva. O objetivo primordial neste módulo é a execução de métodos 

e técnicas de atendimento fisioterapêutico preventivo, curativo e reabilitador nos pacientes clínicos 

e cirúrgicos. Como prática, é dada preferência ao atendimento dos pacientes que possuem prescrição 

da fisioterapia pelo médico responsável e sejam pacientes do sistema único de saúde (SUS). No caso 

de ser insuficiente, poderá ser realizada avaliação fisioterapêutica de rotina em todos os internados 

ou ser realizada pela supervisão do estágio uma triagem dos casos mais suscetíveis a complicações. 

Procedendo da mesma forma na UTI.  

Na Associação de Proteção a Maternidade e a Infância (APMI) o atendimento é voltado ao 

atendimento de pacientes pediátricos na pediatria, Unidade de Terapia Intensiva pediátrica (UTIP), 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTINeo) e Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI 

adulto) que conta atualmente com 10 leitos.  

Em saúde coletiva o estágio é voltado ao atendimento a pacientes no programa de estratégia 

da saúde da família do bairro do Rocio. O estágio proporciona ao aluno o atendimento do paciente 

em sua residência e o acompanhamento das atividades dos grupos do posto de saúde como: 

diabéticos, hipertensos, obesos, tabagistas e gestantes; neste caso os alunos realizam trabalho 

preventivo com palestras e orientações gerais aos pacientes.  

Na clínica de fisioterapia, reforça-se a prática no atendimento ambulatorial das diferentes 

especialidades. O estágio proporciona conhecimento, principalmente, em eletrotermofototerapia, 

fisioterapia aquática (turbilhão e piscina terapêutica), cinesioterapia (exercícios, aparelhos de 
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mecanoterapia) nas áreas de ortopedia, traumatologia, desportiva, neurologia e cardiorrespiratória.   

Na prática, o serviço é procurado após indicação do médico responsável. Antes do início do 

tratamento, cada paciente é encaminhado ao Serviço Social da IES para fazer uma triagem e assim 

agilizar e otimizar o processo de início dos atendimentos. 

O estágio estará sob a supervisão de uma Coordenação de Estágios composta da seguinte 

forma: 

a) Pelos Supervisores de Estágio, professores do Curso, que serão os responsáveis 

diretos pela orientação e supervisão acadêmica dos estagiários. Os Supervisores de Estágio estarão 

vinculados à Coordenação de Estágios, na figura do seu Coordenador de Curso. Cada Supervisor de 

Estágio será responsável por um grupo de, no máximo, seis estagiários. 

O Centro Universitário do Vale do Iguaçu, através da Coordenação do Curso de Fisioterapia, 

manterá convênios de estágio com Instituições de reconhecida capacidade e seriedade.  

Ao Supervisor de Estágios caberá o acompanhamento e avaliação do aluno-estagiário quanto 

às atividades desenvolvidas, elaboração do relatório, interação com as Instituições, complementação 

técnico-prática necessária, avaliação do cumprimento do estágio, correções de eventuais desvios. 

Também caberá ao Supervisor de Estágios informar à IES as necessidades apresentadas 

pelas Instituições cedentes de estágio e que eventualmente não estejam cobertas pelas disciplinas 

ou conteúdos ministrados, visando a constante atualização do currículo. 

1.9.3 Fases do estágio 

1) Inscrição do aluno: o aluno deverá matricular-se regularmente no curso de fisioterapia o 

que lhe garantirá direito à realização do estágio curricular, atendendo as determinações do 

Regulamento do Estágio de Fisioterapia. 

2) Elaboração do Projeto de Estágio: a Coordenação do Curso de Fisioterapia, juntamente 

com os Supervisores e as Instituições cedentes do Estágio, elaborará um Projeto de Estágio para 

cada período (8º e 9º), em que constará as áreas de atuação, as principais atividades previstas em 

cada área e a distribuição de cargas horárias para cada área dentro do semestre de estágio. O 

supervisor de estágios indicará ao estagiário a forma de avaliação, mencionando os critérios 

institucionais. Esta avaliação será sistemática e contínua. 

3) Avaliação do estágio: o estágio supervisionado será realizado em dois períodos letivos, 

sendo necessário o cumprimento de todos com um percentual de aproveitamento mínimo de 70%, 
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e o cumprimento do estágio de um período constitui-se em pré-requisito para o estágio no período 

seguinte. 

1.9.4 Avaliação 

Nesta fase o aluno deverá ser capaz de fazer uma análise ampla e crítica das entidades de 

saúde em que fez o estágio, do trabalho nela realizado.  

As atividades e procedimentos, relativos ao estágio supervisionado, serão regidas pelo 

☛✡✝☞✎✞✁✍✝✠☎✞ �✞ ☛☎☎✙☞✄✞ ✚✎☎✝✝✒✄☎✄✞✠✁�✞✑ ✄✎✝ ☎✝✝✙ ☎✁✝☎✝ ✄✠☎✝☞✝✁✠☎✝ �✞ ☛�✁✠✎✁✞ �✝ ☛☎☎✙☞✄✞

✚✎☎✝✝✒✄☎✄✞✠✁�✞✑✆ ✄✎✝ ✝☎☎✁✝✙ �✄☎☎✞✠✘✒✝✞ ✁✞ ✁✞✝☎✞ �✞✁✝✠☎✝ ✝ �✄☎✁✝✠☎✝✒ � ☛�✁✠✎✁✞✑ �✝✒✝✆ ✁ ✁✁�✁ ✁✠✞✆

ser aprovado pelo Coordenador do Curso e pelos Supervisores de Estágio. 

O estágio não gera vínculo empregatício - A atividade de estágio não se confunde, seja em 

caráter temporário ou de duração indeterminada com a figura do emprego. O estágio é regulado por 

Legislação própria, não gerando vínculo empregatício, e sendo isento de encargos sociais.  

Bolsa-auxílio - A Instituição Concedente do estágio poderá, a seu critério, oferecer ao 

estagiário uma bolsa de complementação educacional, para ajudá-lo, no todo ou em parte em suas 

despesas escolares, como matrícula, mensalidades e material escolar, ou despesas relacionadas com 

transporte, alimentação e vestuário. O valor da bolsa-auxílio ficará a critério da Instituição Cedente 

do estágio, e não se caracterizando como salário estará isenta de encargos sociais. 

Seguro contra acidentes pessoais - O Centro Universitário do Vale do Iguaçu deverá 

proporcionar ao estagiário a inclusão numa apólice, coletiva ou individual, de seguro contra 

acidentes pessoais. 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO: 

ESTAGIÁRIO (A):  
LOCAL DO ESTÁGIO:  
SUPERVISOR DR (A):  

SEMANAS 1a 2a 3a 4a 5a 6a 
Prova oral 
ou prova 
pratica 

ARTIGO 
Nota Máx. 

7,0 

RELATÓRIO 
Nota Máx. 

3,0 

DATAS          

AVALIAÇAO TEÓRICA 
(Peso máximo: 4,5) 

        

CONHECIMENTO 
PRATICO/MANEJO 
(Peso máximo: 4,5) 

      

CONDUTA PESSOAL 
(Peso máximo: 1,0) 

      

 
TOTAL 

        

VISTO DO ESTAGIÁRIO         
MÉDIA FINAL  

Assinatura Supervisor Dr (a): Assinatura estagiário(a): 
Itens avaliados:  
Avaliação teórica: prova contendo questões objetivas e/ou subjetivas e questões de conhecimento geral 
Conhecimento prático/ manejo: serão avaliadas as habilidades práticas (manejo com o paciente e domínio 
de tecnologias); ficha de avaliação e objetivos/ plano de tratamento. 
Conduta pessoal: pontualidade, comunicação, apresentação pessoal, interesse e aspectos éticos.
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REGULAMENTO DE ESTÁGIO DE FISIOTERAPIA 

I ✁ DA CARACTERIZAÇÃO 

Art.1º � Estágio Supervisionado é disciplina oferecida aos alunos regularmente matriculados 

no oitavo e nono período do Curso de Fisioterapia. A seguir referenciado simplesmente como Curso, 

do Centro Universitário do Vale do Iguaçu, vinculado à Coordenação do Curso e regida por esse 

Regulamento e pela Legislação Superior. 

# 1 � Pré-requisito: Só poderá se matricular no Estágio Supervisionado o aluno que tiver 

cumprido integralmente todas as disciplinas (1o ao 70 período) do currículo pleno do curso de 

fisioterapia. 

# 2 - A carga horária total do Estágio Supervisionado I e II não poderá ser inferior a 

novecentas (800) horas. 

# 3 - O estágio supervisionado deve ser concluído com 100% de frequência. Toda falta de 

presença deverá ser compensada, de preferência, antecipadamente. Em casos especiais a 

compensação tardia deverá ocorrer ainda dentro do próprio bimestre em que ocorreu a ausência. A 

forma de compensação será estabelecida pelo supervisor do módulo de estágio supervisionado, já 

que a compensação carece de supervisão. A falta que não foi devidamente compensada resultará em 

reprovação naquele módulo de estágio supervisionado em que ocorreu. 

# 4 � Para a organização e o funcionamento destas disciplinas haverá em cada semestre letivo 

um supervisor para cada local de estágio, que responderá pelas mesmas diante da Coordenação. 

# 5 � Ao supervisor de estágio será computada uma carga horária semanal de vinte e cinco 

horas/aula por turma da disciplina. 

Art. 2º � O Estágio Supervisionado compreende a realização de atividades práticas 

supervisionadas por um supervisor de estágio, condizentes com a formação oferecida pelo Curso, a 

seguir designadas simplesmente Estágio e discriminadas em um Plano de Estágio a ser elaborado 

pela Coordenação de Curso e pelos Supervisores de Estágio. 

# 1 � O Estágio deverá ser realizado nas áreas previamente indicadas pela Coordenação de 

Curso, dentro do Plano de Estágio.  

# 2 � As atividades do Estágio Supervisionado deverão ser realizadas em, no mínimo, dois semestres 

do Curso. 

II ✁ DOS OBJETIVOS 

Art.3º � O Estágio proporciona ao aluno a prática relacionada às diferentes disciplinas 

apresentadas durante o Curso. Favorece o conhecimento do trabalho multidisciplinar, o contato 
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direto com o paciente e seus familiares e com a comunidade. Fornece o campo necessário à pesquisa 

e às diferentes práticas que devem ser adotadas em cada caso. 

III ✁ DO LOCAL DE ESTÁGIO 

Art.4º � O Estágio será realizado em Instituições de reconhecida capacidade e seriedade, 

conveniadas com a Faculdade e indicadas pela Coordenação de Curso dentro do Plano de Estágio. 

#1 � A disposição de qualquer instituição de oferecer estágio a alunos do Curso, uma vez 

aprovada pela Coordenação, será firmada em Termo de Convênio celebrado entre essa instituição, 

doravante denominada Instituição Concedente de Estágio, e o Centro Universitário, onde poderão 

estar incluídas normas complementares a este Regulamento. 

IV ✁ DA ORGANIZAÇÃO 

Art.5º � Cada grupo de até seis estagiários contará com um supervisor de estágio, 

fisioterapeuta, com experiência profissional comprovada, docente do Centro Universitário do Vale 

do Iguaçu indicado pela Instituição de Ensino Superior. 

V ✁ DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 6º � Compete à Faculdade: 

a) designar os supervisores de estágio. 

b) firmar o Termo de Convênio com a Instituição Concedente de Estágio. 

c) incluir o estagiário em uma apólice coletiva de seguro de acidentes de trabalho. 

Art. 7º � Compete à Coordenação:  

a) aprovar disposições complementares a este Regulamento para a realização semestral da 

disciplina Estágio Supervisionado, 

b) aprovar o cronograma semestral de atividades da disciplina, 

c) homologar o rol de Supervisores de Estágio e respectivos alunos-supervisionados, 

d) homologar os Planos de Estágio e suas alterações, deliberando sobre os casos 

excepcionais, 

e) homologar os resultados finais da Disciplina, 

f) deliberar sobre os casos omissos neste Regulamento. 

g) responder pelo Estágio Supervisionado junto à Secretaria do Centro Universitário, 

h) representar a Faculdade junto à Instituição Concedente de Estágio, 

i) cumprir e fazer cumprir o Cronograma de Atividades estabelecido, bem como este 

Regulamento e suas Normas Complementares, 

j) elaborar os formulários e respectivas instruções de preenchimento, necessários à 

sistematização do Estágio, como o Termo de Compromisso, Proposta de Estágio, relatórios 
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diversos, bem como outros documentos a serem preenchidos pelos Estagiários, pelos Supervisores 

de Estágio.  

l) publicar os Editais referentes à organização e realização do Estágio Supervisionado, 

m) convocar reuniões com os Supervisores sempre que necessário, 

n) realizar reuniões com cada turma de estagiários, orientando-os sobre os critérios a serem 

observados e as condições necessárias à boa realização de suas atividades, 

o) aprovar os Planos de Estágio e suas eventuais alterações, 

p) receber os documentos e relatórios referentes a cada Estagiário e tomar as providências 

necessárias em cada caso, 

q) manter atualizadas, através dos Supervisores e/ou Estagiários, as informações sobre o 

andamento dos trabalhos, 

r) verificar o controle de frequência e das avaliações bimestrais dos Estagiários, 

s) tomar outras providencias e/ou deliberar sobre assuntos não previstos e que venham a se 

apresentar durante o andamento da Disciplina. 

Art. 8o � Compete ao Supervisor de Estágio: 

a) Elaborar o Plano de Estágio e certificar-se de sua execução fiel, 

b) efetuar o controle de frequência e das avaliações bimestrais dos Estagiários, 

c) elaborar o Relatório Final de Estágio, contendo avaliação dos resultados observados e 

sugestões para a melhoria da Disciplina, 

d) orientar o Estagiário no desenvolvimento de suas atividades, 

e) fornecer ao Coordenador de Curso, sempre que lhe for solicitado, informações sobre o 

andamento dos estágios sob sua supervisão, 

f) auxiliar o Coordenador de Curso nas atividades que lhe forem solicitadas. 

g) acompanhar e supervisionar diretamente as atividades do estagiário na Instituição 

Concedente de estágio, orientando-o sempre que necessário, no âmbito da área que está sendo 

desenvolvida, 

h) acompanhar a execução fiel do Plano de Estágio, comunicando ao Coordenador de Curso 

quando assim não ocorrer, 

i) avaliar mensalmente, em formulário próprio, a atuação do estagiário, encaminhando ao 

Coordenador de Curso o documento correspondente, na época devida, 

j) emitir pareceres sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. 

Art.9o � Compete a cada Estagiário: 

a) cumprir fielmente todas as Normas e Disposições referentes à Disciplina, 
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b) comparecer às reuniões convocadas pelo Coordenador de Curso e aos encontros de 

supervisão com seu Supervisor de Estágio, 

c) apresentar ao Coordenador de Curso ou ao seu Supervisor de Estágios, nos prazos 

estabelecidos, os documentos relativos ao Estágio que lhe forem solicitados, devidamente 

preenchidos ou elaborados, 

d) cumprir fielmente as atividades previstas no seu Plano de Estágio, justificando as 

alterações impostas pelas circunstâncias, 

e) buscar orientação junto ao seu Supervisor de Estágio, sempre que necessário, 

f) submeter-se às avaliações bimestrais previstas e solicitar, se couber, revisão dos resultados 

obtidos. 

Art.10o � Compete à Instituição Concedente de Estágio:  

a) firmar o Termo de Convênio com a Faculdade, 

b)  oferecer ao estagiário as condições necessárias para a realização do estágio, 

c) comunicar por escrito ao supervisor de estágio qualquer ocorrência referente à atuação do 

estagiário ou qualquer modificação nas rotinas internas referentes ao Serviço de Fisioterapia. 

VI ✁ DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

Art.11o � O acompanhamento das atividades do Estagiário será feito diretamente pelo 

supervisor de estágio e indiretamente pelo Coordenador de Curso. 

Art.12o � O controle de frequência do aluno para fins de registro curricular, será feito pelo 

Supervisor de Estágio. 

Art.13o � O critério de avaliação da disciplina Estágio Supervisionado consiste em notas 

bimestrais expressas na escala de 0 a 10, em intervalos de cinco décimos.  

#1 - As formas de avaliação que irão compor a nota bimestral serão estabelecidas pelo 

Supervisor do Estágio. 

#2 - Os estagiários são avaliados semanalmente pelos supervisores de estágio em formulário 

específico onde são observados itens de conduta de cada estagiário como; ética, comunicação, 

interesse e participação em atividades propostas, pontualidade, apresentação pessoal e 

conhecimento teórico e prático e manejo durante os atendimentos. Após o término de cada modulo 

as notas das avaliações semanais e escritas são somadas e divididas pelo número total de notas para 

assim obter a média final do estagiário, que será considerado aprovado o que obtiver média igual 

ou superior a 7,0 (sete). 

Art. 14o � Com os resultados bimestrais será calculada a nota média final de cada estagiário, 

que será expressa na escala de 0 a 10, apurada até a primeira casa decimal sem arredondamento. 
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Será considerado aprovado na disciplina de Estágio todo aluno que obtiver média final igual ou 

superior a sete, e reprovado em caso contrário. 

Art. 15o � O aluno reprovado em Estágio Supervisionado deverá cursar a disciplina 

integralmente no semestre seguinte. 

VII- DA REVISÃO DAS NOTAS BIMESTRAIS 

Art. 16o � O estagiário poderá requerer revisão de nota atribuída somente nas avaliações 

teóricas, não cabendo este recurso para as avaliações práticas que eventualmente sejam realizadas. 

VIII ✁ DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17o � Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação em primeira instância e pelo 

Colegiado de Curso se necessário sempre ouvindo o supervisor de estágio e eventualmente o 

estagiário ou grupo de estagiários, 

Art. 18o � O presente Regulamento entrará em vigor após aprovado pela Coordenação e 

homologado pelo Colegiado do Curso. 

 

REGIMENTO INTERNO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

CAPÍTULO I 
DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 
Art. 1º. O Estágio Curricular Obrigatório dos cursos de graduação do Centro Universitário 

do Vale do Iguaçu tem caráter obrigatório nos cursos em que essa demanda é necessária dentro do 

que determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso, com carga horária e duração 

determinada por cada um dos cursos em suas áreas específicas de atuação o que passa a constar no 

Projeto Pedagógico do Curso, levando em consideração as competências e habilidades previstas no 

perfil do egresso, fazendo com que haja um diálogo muito próximo e aberto, no sentido de interação 

com todos os ambientes próprios e/ou conveniados para a realização do estágio. Sendo 

acompanhado pela Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET) Centro Universitário do Vale 

do Iguaçu. 

Art. 2º. O Estágio Curricular Obrigatório tem como objetivo central interligar o estudante 

com o mundo do trabalho e as comunidades na qual atuarão como agentes transformadores da 

realidade social. Tendo como subsídio para o trabalho as questões teórico-práticas desenvolvidas 

no decorrer do curso. 

Art. 3º. Para a realização do Estágio Curricular Obrigatório é necessário que: 

a) O estudante esteja regularmente matriculado em seu curso de graduação (o que 

implica estar incluído numa apólice coletiva de seguro de acidentes de trabalho), estando em dia 
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com suas obrigações acadêmicas e administrativas, mantendo frequência igual ou superior a 75% 

(setenta e cinco por cento); 

b) Exista um professor orientador ou coordenador de estágio de acordo com as áreas 

afins dos cursos de graduação do Centro Universitário do Vale do Iguaçu e a presença de um 

supervisor de estágio em conformidade com as regulações vigentes; 

c) Exista uma unidade concedente de estágio, devidamente conveniada dentro dos 

prazos e padrões estipulados pelo presente Regimento, podendo ser a própria Instituição a cedente 

do estágio; 

d) Exista um Plano de Estágio Curricular Obrigatório inserido no PPC de cada curso de 

graduação, juntamente com um Regulamento de Estágio que siga o presente Regimento; 

e) Existam documentações pertinentes para a realização de estágio, seja em forma de 

convênios, contratos ou demais registros que comprovem a realização do estágio; 

f) Ocorra a realização de um relatório de estágio com modelo e padrões pré-definidos. 

Art. 4º. As atividades do Estágio Curricular Obrigatório constituem-se de: 

a) Vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, proporcionando 

experiência prática nas áreas e linhas de formação do estudante, observando sempre o perfil do 

egresso; 

b) Vivências que contribuam para a formação do estudante, por meio de experiências 

didático-pedagógicas, técnico-administrativas e científica-artísticas, bem como de relacionamento 

humano e generalista; 

c) Atividades de campo nas quais ocorrerão relações de aprendizagem estabelecidas 

entre o supervisor de estágio e o estudante; 

d) Inserção gradativa do estudante no processo de profissionalização. 

e) Estímulo ao desenvolvimento de atividades e posturas profissionais, com o objetivo 

de desenvolver o senso crítico, humanístico e ético; 

f) Oportunidade de integrar os conhecimentos de pesquisa, extensão e ensino em 

benefício da sociedade; 

g) Momento de síntese das articulações de práticas pedagógicas que integram o saber, 

o saber fazer e saber conviver, principalmente de forma interdisciplinar. 

CAPÍTULO II 
OS OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

Art. 5º. O Estágio Curricular Obrigatório tem como objetivos: 
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a) Possibilitar a formação plena do estudante no ambiente institucional, empresarial, 

industrial, de saúde, cooperativo, comunitário e social; 

b) Propiciar a interação com a realidade profissional e o ambiente de trabalho, visando 

o desenvolvimento do perfil do egresso; 

c) Integrar os conhecimentos de pesquisa, extensão e ensino em benefício da sociedade, 

de acordo com a realidade local e nacional, buscando o desenvolvimento regional por meio da 

inovação; 

d) Desenvolver a relação contínua entre teoria e prática dentro dos mais diversos 

campos e áreas do curso; 

e) Garantir o conhecimento, a análise e aplicação de novas tecnologias, metodologias, 

sistematização e organização das áreas de atuação profissional; 

f) Possibilitar o desenvolvimento interpessoal nos mais variados contextos de atuação 

profissional a partir das vivências e práticas do estágio; 

g) Realizar uma avaliação contínua do curso, subsidiando o colegiado de curso com 

informações que permitam adaptações ou reformulações curriculares; 

h) Promover a integração plena e contínua das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu 

com a sociedade; 

i) Proporcionar ao estudante a afirmação profissional e sua identificação em cada área 

de atuação dos cursos de graduação das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu. 

CAPÍTULO III 
DO CAMPO DE ESTÁGIO 

Art. 6º. O Estágio Curricular Obrigatório deve ser executado em instituições (incluindo a 

própria IES em suas estruturas adequadas a este fim), órgãos públicos, empresas, departamentos de 

saúde, indústrias, comércios, cooperativas, propriedades em geral, bem como em demais áreas e 

locais conforme a necessidade específica de cada curso de graduação Centro Universitário do Vale 

do Iguaçu, desde que haja, previamente, o processo de constituição do convênio com as devidas 

formalidades incluindo: 

a) Ato de convênio entre o campo de estágio e a Instituição; 

b) Contrato de estágio, se for necessário; 

c) Termo de compromisso entre o estudante, campo de estágio e Instituição; 

d) Termo de aceite do campo de estágio com a assinatura e carimbo do responsável 

legal pelo campo de estágio; 
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e) Declaração final de realização do estágio emitida pelo responsável legal pelo campo, 

contendo as atividades realizadas pelos estudantes e a carga horária efetivamente desenvolvida; 

f) Termos aditivos de estágio; 

g) Análise de toda documentação pelo assessor jurídico das as Faculdades Integradas 

do Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Parágrafo Único: Cada curso de graduação terá autonomia para o desenvolvimento e 

aprovação do campo de estágio, desde que respeite o que está presente no caput dos Artigos 2º ao 

5º. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTÁGIO CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO 

 
Art. 7º. As coordenações dos cursos de graduação do Centro Universitário do Vale do Iguaçu 

deverão, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado, indicar um professor 

Coordenador de Estágio, pertencente ao quadro de docentes do curso para que possa organizar e 

desenvolver as atividades de estágio. 

§ 1º. A coordenação de estágio tem por competência possibilitar e acompanhar a inserção 

nos campos de estágio, captar e analisar os possíveis campos de estágio a cada semestre, 

sistematizar, analisar e tornar público aos alunos do curso o processo de estágio curricular e suas 

regras, além de estabelecer a articulação entre os supervisores de estágio. 

§ 2º. A coordenação de estágio poderá ser exercida em caráter provisório ou permanente, 

pelo próprio coordenador do curso, a critério do NDE e do Colegiado.  

§ 3º. Cada curso de graduação do Centro Universitário do Vale do Iguaçu terá autonomia 

em desenvolver seus regimentos próprios e suas regulamentações, desde que siga as recomendações 

apresentadas no caput do Parágrafo Único, do Artigo 5º. 

Art. 8º. O Estágio Curricular Obrigatório se caracteriza por um conjunto de disciplinas a 

serem cumpridas pelo estudante, atendida a carga horária específica e estabelecida por cada curso 

de graduação do Centro Universitário do Vale do Iguaçu, presente de forma claro no Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso e a 

legislação vigente. 

Parágrafo Único: A Coordenação Central de Estágios e TCC (CCET) será a supervisora 

das atividades de estágio em nome da Instituição, sendo a reguladora de todos os processos. Assim, 
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os cursos de graduação deverão dirigir-se sempre à CCET para sanar dúvidas ou encaminhar os 

procedimentos necessários. 

Art. 9º. Serão atribuições do professor Coordenador de Estágio: 

a) Realizar, periodicamente, o contato com os campos de estágio que poderão receber 

os estudantes; 

b) Manter contato com os representantes legais dos campos de estágio, bem como com 

os supervisores de estágio para a realização de análises e levantamento de dados referentes aos 

estudantes estagiários e suas atividades; 

c) Acompanhar as atividades de estágio junto aos estudantes e supervisores; 

d) Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades pertinentes aos 

estágios, em conjunto com o NDE e Colegiado, ouvindo o campo de estágio concedente; 

e) Encaminhar, ao final de cada ciclo de estágio, os resultados finais, ou parciais, das 

avaliações realizadas de cada aluno ao Colegiado e garantir os devidos registros acadêmicos dos 

documentos; 

f) Organizar, de forma periódica, o encaminhamento de estagiários e a distribuição das 

turmas em conjunto com as necessidades do estudante e do curso; 

g) Criar mecanismos operacionais que facilitem a condução de cada área do estágio, 

com segurança, aproveitamento e aprendizagem; 

h) Organizar e manter atualizado o sistema de documentação e cadastramento dos 

campos de estágio e número de estudantes e atividades realizadas; 

i) Realizar reuniões regulares com os supervisores de estágio; 

j) Realizar visitas técnicas periódicas nos campos de estágio durante a realização do 

estágio; 

k) Orientar os estudantes sobre a manutenção da reflexão entre a teoria e prática, 

buscando garantir a qualidade do trabalho desenvolvido. 

Art. 10º. As supervisões do Estágio Curricular Obrigatório realizar-se-á por meio de 

orientação, acompanhamento e avaliação das atividades. 

Art. 11º. A supervisão do Estágio Curricular Obrigatório é uma atividade de ensino 

constante de carga horária de trabalho, sendo a ele atribuído um valor em remuneração, tendo sua 

definição a partir do tabelamento de cada área e curso de graduação. 

Art. 12º. As obrigações do estudante estagiário são: 

a) Ser ético e ter preceitos morais no desenvolvimento de suas atividades de estágio, 

preservando informações e se privando de comentários particulares às ações desenvolvidas; 
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b) Respeitar as determinações e regulações definidas pelos cursos de graduação do 

Centro Universitário do Vale do Iguaçu; 

c) Realizar o estágio de forma efetiva e plena, apresentando, sempre, as documentações 

pertinentes de realização do estágio, tanto no início como final; 

d) Respeitar as determinações, orientações e regulamentações do campo de estágio; 

e) Apresentar, sempre que solicitado, as comprovações de realização do estágio; 

f) Manter em dia os documentos referentes à realização do estágio; 

g) Cumprir o Plano de Trabalho desenvolvido e aprovado pelo professor Coordenador 

de Estágio; 

h) Cumprir a carga horária mínima determinada pelo seu colegiado, bem como o horário 

combinado e definido para realizar os estágios. 

CAPÍTULO V 
DO CANCELAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

Art. 13º. O estágio poderá ser cancelado por um dos seguintes motivos: 

a) A pedido do estagiário, devidamente justificado, desde que isso não culmine em 

reprovação; 

b) Em decorrência do descumprimento, por parte do estagiário, das condições presentes 

no Termo de Compromisso; 

c) Pelo não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado, e sem a realização de 

compensação, ou reposição, da carga horária faltada; 

d) Por conclusão ou interrupção do curso; 

e) A qualquer tempo no interesse do campo concedente de estágio, mediante de 

apresentação de justificativa viável e emitida pelo responsável legal do campo de estágio. 

CAPÍTULO VI 
DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 

Art. 14º. O estagiário deverá elaborar relatório referente ao estágio em conformidade com 

as normas acadêmicas em vigência no Centro Universitário do Vale do Iguaçu seguindo as 

determinações do curso de graduação ao qual está vinculado. 

Parágrafo Único: Cabe a cada curso de graduação do Centro Universitário do Vale do Iguaçu 

as determinações sobre quais fins, meios e atividades serão realizadas com os relatórios de estágios. 

Art. 15º. A avaliação e a atribuição de nota caberão a normatização de cada curso do Centro 

Universitário do Vale do Iguaçu), levando em consideração as seguintes normativas: 

a) A nota mínima não poderá ser inferior a 7,0 (sete vírgula zero); 
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b) O relatório terá que apresentar relação com a área de formação do estudante, 

apresentando em sua estrutura uma descrição ética das atividades realizadas, de forma clara e 

objetiva, fazendo relações com o conhecimento teórico-prático adquirido pelo estudante no período 

de realização do curso de graduação; 

c) Em caso de reprovação no estágio, o estudante terá um prazo pré-determinado pelo 

coordenador de estágio para refazer o estágio, com a juntada de documentos novamente; 

d) A avaliação será realizada pelo Supervisor de Estágio, que deverá atribuir uma nota 

em conformidade com os requisitos apresentados por cada curso de graduação, pelo Coordenador 

de Estágio, ou por uma banca selecionada pela Coordenação de estágio. Sendo obrigatório a 

avaliação por parte do Supervisor. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16º. Os cursos de graduação do Centro Universitário do Vale do Iguaçu deverão 

observar as Diretrizes Curriculares Nacionais de seus cursos, bem como as demais recomendações 

dos Comitês e Órgãos reguladores para que possam desenvolver seus Regimentos e Regulamentos 

Internos, desde que observem os dispostos nos caputs dos Artigos presentes neste Regimento 

Interno. 

Art. 17º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Central de Estágio e TCC 

(CCET) das as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 18º. O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior Universitário (CONSU).  

Prof. Ma. Marta Borges Maia 

REITORA 

1.9.5 Estágio não obrigatório de fisioterapia 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
I ✁ DA CARACTERIZAÇÃO 

Art. 1º - Em cumprimento à Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, publicada no D.O.U. 

em 26/09/2008 que dispõe sobre estágio de estudantes, o estágio não obrigatório é oferecido a alunos 

regularmente matriculados no curso de fisioterapia, desenvolvido em ambiente de trabalho visando 

à preparação do aluno para o trabalho produtivo sem prejuízo do estágio curricular obrigatório. 
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Art. 2º - As atividades desenvolvidas pelos alunos do estágio não obrigatório, não apresenta 

nenhuma relação com estágio curricular obrigatório, as atividades realizadas não são da prática do 

fisioterapeuta. 

II ✁ DOS OBJETIVOS 

Art. 3º - Preparação para o trabalho produtivo de alunos que estejam frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, sem prejuízo do estágio curricular obrigatório.  

Art. 4º - O acatamento da modalidade de estágio não obrigatório, caracterizado pela 

qualidade de atividade opcional, que poderá ser voluntária ou remunerada com bolsa de estudo, 

especialmente objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

III ✁ DO LOCAL DO ESTÁGIO 

Art. 5 º - O estágio não obrigatório acontecerá em entidades conveniadas com a IES, 

entidades de direito privado, órgãos da administração pública, entidades de classe, sindicatos da 

indústria da construção, instituições ensino ou de pesquisa e no Centro Universitário do Vale do 

Iguaçu. 

Art. 6º - O presente Regulamento entrará em vigor após aprovado pela Coordenação e 

homologado pelo Colegiado do Curso. 

 

1.9.6 Estágio de Vivência I, II e III 

I ✁ DA CARACTERIZAÇÃO 

Art.1o � O Estágio Curricular de Vivência do curso de fisioterapia, a seguir referenciado 

simplesmente como Estágio de Vivência, do Centro Universitário do Vale do Iguaçu, é composto 

pelas disciplinas de Estágio de Vivência I, II e III oferecidas aos acadêmicos regularmente 

matriculados, a partir do segundo período do curso. 

1º.  A carga horária total do Estágio de Vivência é de 144 horas, divididas em três semestres não se 

computando, para fins de integralização do Currículo Pleno do Curso, qualquer carga horária 

excedente. 

2º. O Estágio de Vivência I corresponde a um momento de observação e vivência no Posto de Saúde 

do Rocio, objetivando integrar o acadêmico à realidade fisioterapêutica na saúde coletiva, pela 

convivência com pacientes, estagiários e supervisor de estágio. 

a) Deverá ser cumprido por acadêmicos do 2º período, num total de 48 horas, sendo distribuídas 

no Posto de Saúde.  
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b) As horas de vivência na clínica escola deverão ser realizadas durante o semestre letivo, 

juntamente com os acadêmicos que estão em processo de estágio curricular obrigatório.  

c) O acadêmico que não tiver realizado o Estágio de Vivência I não poderá integrar-se nas 

atividades do Estágio Supervisionado II e III. 

d) O estágio de Vivência I é disciplina integrante do 2° período. 

3º. O Estágio de Vivência II corresponde a um momento de observação ou vivência na clínica 

escola de fisioterapia do Centro Universitário do Vale do Iguaçu, objetivando integrar o acadêmico 

à realidade ambulatorial fisioterapêutica, pela convivência com pacientes neurológicos que 

apresentam sequelas motoras decorrente de lesões no sistema nervoso por acometimento 

subsequente a traumas de SNC e doenças crônico-degenerativas com a possibilidade de observação 

aos atendimentos prestados pelos estagiários e supervisor de estágio.  

a)  Deverá ser cumprido por acadêmicos do 4º período, com total de 48 horas, sendo realizadas na 

clínica escola de fisioterapia do Centro Universitário do Vale do Iguaçu. 

b) O acadêmico que não tiver realizado o Estágio Supervisionado II não poderá integrar-se nas 

atividades do Estágio Supervisionado III. 

c)  O Estágio de Vivência II é disciplina integrante do 4° período. 

 

4º O Estágio de Vivência III corresponde a um momento de observação ou vivência na Sociedade 

Beneficente São Camilo/Hospital Regional, objetivando integrar o acadêmico à realidade hospitalar 

fisioterapêutica, pela convivência com pacientes internados, sendo eles, crianças e adultos que 

apresentam alterações clínicas internados nas unidades de enfermaria, unidade de terapia intensiva 

adulto possibilitando a observação aos atendimentos prestados pelos estagiários e supervisores de 

estágio com objetivo de integração à realidade clínica hospitalar do fisioterapeuta. 

a) Deverá ser cumprido por acadêmicos do 6º período, com total de 40 horas, sendo realizadas na 

Sociedade Beneficente São Camilo/Hospital Regional  

b) As horas de vivência na Sociedade Beneficente São Camilo/Hospital Regional deverão ser 

realizadas durante o semestre letivo, juntamente com os acadêmicos que estão em processo de 

estágio curricular obrigatório. 

c) O acadêmico que não tiver realizado o Estágio de Vivência III não poderá integrar-se nas 

atividades do Estágio Supervisionado I e II 

d) O estágio de Vivência III é disciplina integrante do 6° período. 

II ✁ DOS OBJETIVOS 



Centro Universitário do Vale do Iguaçu 
Curso de Fisioterapia 

Rua Padre Saporiti 717- Cep 84600-000 � União da Vitória-Pr 
(42) 35226192 � www.uniguacu.edu.br 

 

Art.2o � A realização do Estágio tem por objetivo facilitar a adaptação social e psicológica 

à futura atividade profissional do acadêmico com o desenvolvimento e/ou o acompanhamento de 

atividades que promovam a interdisciplinaridade, a experiência acadêmico-profissional, o 

questionamento, a competência técnico-científica e o desenvolvimento integrado de ensino, 

pesquisa e extensão; facilitando assim a futura inserção do acadêmico no mercado de trabalho, 

promovendo a melhoria do ensino, com a ampliação do espaço acadêmico, relacionando 

dinamicamente teorias e práticas e gerando oportunidade de avaliação curricular. 

 

III ✁ DO LOCAL DE ESTÁGIO 

Art.3o � O Estágio deverá ser realizado em estabelecimentos que sejam campos de estágio 

supervisionado curricular obrigatório e que têm condições de proporcionar aos Estagiários, 

experiências práticas e aperfeiçoamento técnico-científico e de relacionamento humano. 

1º. Nos casos de interrupção de Estágio, por motivos alheios ao estagiário, novas providências 

poderão ser tomadas, desde que orientadas pelo Coordenador de Estágio, sem prejuízo do 

andamento da disciplina em relação ao Estagiário. 

IV ✁ DA ORGANIZAÇÃO 

Art.4o � Para cada semestre letivo será estabelecido um cronograma de atividades do Estágio 

de Vivência I, II e III. 

Art.5o � Cada Estagiário contará com o apoio da Coordenação do Curso e do Professor 

Supervisor com experiência profissional comprovada na área de aplicação do Estágio. 

Art.6o � O Estágio de Vivência I, II e III poderá ser realizado por grupos de até três 

acadêmicos. 

Art.7o � Os Relatórios dos estágios I, II e III deverão ser apresentados ao final de cada 

semestre para fins de avaliação da disciplina conforme modelo previamente encaminhado aos 

acadêmicos.  

# Os acadêmicos do estágio de vivência I irão socializar suas atividades aos demais 

acadêmicos do curso e entregar o relatório de estágio como critério avaliativo. Os acadêmicos do 

estágio de vivência II deverão entregar um artigo no formato paper conforme modelo padrão no 

manual de normas para trabalhos acadêmicos da IES como critério avaliativo. Os alunos do estágio 

de vivência III entregarão um artigo científico seguindo o modelo das revistas eletrônicas da IES.  

Parágrafo único: A elaboração, a apresentação e a avaliação dos Relatórios de Estágios 

deverão obedecer aos Critérios deste Regimento e as Normas complementares a este regimento e ao 

Manual de Normas Técnicas da Instituição. 
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V ✁ DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 8o � Compete ao Centro Universitário Vale do Iguaçu:  

a) inserir o aluno estagiário nos locais de estágio; 

b) contratar seguro de acidentes pessoais para os estagiários. 

Art.9o � Compete à Coordenação de Estágios: 

a) homologar o Cronograma de Atividades das disciplinas de Estágio Supervisionado; 

b) homologar os resultados finais da Disciplina; 

d) aprovar disposições complementares a este Regimento; 

e) deliberar sobre os casos omissos neste regimento. 

f) responder pelos Estágios Supervisionados, enquanto disciplina, junto à Secretaria do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu;  

g) representar o Centro Universitário Vale do Iguaçu junto à Instituição Concedente de 

Estágio; 

h) cumprir e fazer cumprir o Cronograma de Atividades estabelecido, bem como este 

regimento e suas Normas Complementares; 

i) definir e divulgar critérios e normas complementares a esse regimento para a elaboração, 

apresentação e avaliação dos trabalhos de estágio; 

j) elaborar os formulários e respectivas instruções de preenchimento, necessários à 

sistematização do Estágio, bem como outros documentos a serem preenchidos pelos Estagiários, 

pelos Professores Orientadores e pelos Orientadores de Atividades; 

l) publicar os Editais referentes à organização e realização dos Estágios Supervisionados; 

m) convocar reuniões com os Professores Supervisores, sempre que necessário; 

n) realizar reuniões com cada turma de estagiários, orientando-os sobre os critérios a serem 

observados e às condições necessárias à boa realização de suas atividades; 

o) receber os documentos e relatórios referentes a cada Estagiário e tomar as providências 

necessárias em cada caso; 

p) efetuar o controle de frequência e das avaliações dos Estagiários; 

q) arquivar os documentos referentes às disciplinas de Estágio de Vivência; 

r) tomar outras providencias e/ou deliberar sobre assuntos não previstos e que venham a se 

apresentar durante o andamento das Disciplinas. 

Art.10o � Compete ao Professor Supervisor: 

a) esclarecer ao orientado os objetivos do Estágio de Vivência, a forma de avaliação e as 

metodologias a serem empregadas durante as atividades; 
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b) orientar o Estagiário na elaboração do Relatório de Estágio, bem como de quaisquer outros 

itens solicitados no desenvolvimento de suas atividades de estagiário, procedendo ao 

acompanhamento contínuo do desenvolvimento dos trabalhos.  

c) fornecer à Coordenação de Curso, sempre que lhe for solicitado, informações sobre o 

andamento dos estágios sob sua orientação; 

d) avaliar a atuação e o aproveitamento dos estagiários sob sua orientação; 

e) participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Curso e/ou solicitá-las quando 

necessário; 

f) cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regimento. 

Art.11o � Compete a cada Estagiário: 

a) conhecer e cumprir o estabelecido neste regimento; 

b) comparecer às reuniões convocadas pela coordenação de Curso.  

c) apresentar ao professor supervisor, nos prazos estabelecidos, os documentos que lhe forem 

solicitados relativos ao Estágio, devidamente preenchidos ou elaborados; 

d) buscar orientação junto ao seu Supervisor de Estágio na Instituição, sempre que 

necessário; 

e) comunicar sua ausência, por escrito, a Coordenação de Curso no caso de interromper o 

Estágio de Vivência I, II e III; 

f) encaminhar para o professor supervisor a ficha de avaliação do local do Estágio de 

Vivência I, II e III; 

g) apresentar sugestões que possam contribuir para superar as situações-problema, bem 

como a melhoria da qualidade do Estágio de Vivência I, II e III; 

h) cumprir as disposições do convênio firmado com a Instituição cedente do Estágio; 

i) zelar pelo equipamento e material da clínica escola e dos demais locais onde realizar os 

Estágios de Vivência, II e III. 

Art.12o � Compete à Instituição Concedente de Estágio:  

a) firmar o Termo de Convênio com o Centro Universitário Vale do Iguaçu e Termo de 

Compromisso com o estagiário; 

b) oferecer ao Estagiário as condições necessárias para a realização do estágio; 

d) comunicar por escrito a Coordenação do Curso qualquer ocorrência referente à atuação 

do Estagiário ou à continuidade da realização do estágio. 

Art.13o � Compete ao Supervisor de Estágio: 
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a) situar o estagiário dentro da estrutura da organização, informando-o sobre as normas 

internas da empresa e dando-lhe ideia de seu funcionamento; 

b) informar à Coordenação do Curso / Estágio, quando solicitado, sobre o desempenho do 

estagiário; 

c) Comunicar à Coordenação do Curso / Estágio sobre qualquer alteração ou interrupção no 

estágio; 

d) promover avaliação criteriosa do estagiário de acordo com o seu desempenho, utilizando 

a Ficha de Avaliação enviada pela Coordenação do Curso / Estágio; 

e) controlar e informar à Coordenação do Curso / Estágio as horas trabalhadas e a 

assiduidade do estagiário. 

 

VI ✁ DA AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

Art.14o � O Estágio de Vivência I, II e III será avaliado mediante a apresentação de relatório 

de estágio. 

1º.  A nota será expressa na escala de 0 a 10, composta por um relatório escrito em modelo padrão 

da Instituição. 

2º.  Os prazos para entrega do relatório escrito serão definidos pela Coordenação do Curso / Estágio 

e colocados em edital a cada início do semestre letivo. A formatação do relatório deverá seguir as 

normas estabelecidas no Manual de Normas Técnicas da Instituição. 

3º. O controle do cumprimento da carga horária pelo acadêmico para fins de registro curricular será 

feito pelo Professor Supervisor.  

4º.  Com os resultados da nota do relatório será calculada a nota final de cada estagiário, que será 

expressa na escala de 0 a 10, em intervalos de 5 décimos. Será considerado aprovado na disciplina 

de Estágio de Vivência I, II e III o acadêmico que obtiver média final igual ou superior a sete, e 

reprovado em caso contrário. 

5º. O acadêmico reprovado em Estágio de Vivência I, II ou III deverá cursar a disciplina 

integralmente no semestre em que seja ofertada a disciplina. 

VII ✁ DA REVISÃO DAS NOTAS 

Art. 15o � O Estagiário poderá requerer revisão de nota atribuída. No requerimento da 

revisão, que será protocolado na Secretaria do Centro Universitário Vale do Iguaçu, o Estagiário 

fundamentará seu pedido, indicando os itens do objeto avaliado em que se sentiu prejudicado. 
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VIII ✁ DO ESTÁGIO DE VIVÊNCIA 

Art. 16o � O Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educando que estejam frequentando o 

ensino regular da instituição de educação superior, promovendo, sem prejuízos do estágio curricular 

obrigatório. 

Art. 17o � A comprovação da execução do Estágio de Vivência I, II e III ocorre por meio de 

relatório das atividades desenvolvidas neste estágio à Coordenação de Estágio do curso, assinado 

pelo profissional orientador de atividades de estágio. 

IX ✁ DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18o � O presente Regimento entrará em vigor após ser aprovado pela Coordenação do 

Curso e homologado pela pró-reitoria acadêmica da Instituição de Ensino Superior. 

Art. 19o - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Coordenação do Curso de 

Fisioterapia do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

1.10 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

A realização do TCC � Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatória e será regulamentada 

conforme segue: 

1.10.1 Regulamento do trabalho de conclusão de curso de Fisioterapia 

Art.1o � Trabalho de Conclusão de Curso é elemento obrigatório à formação dos alunos 

regularmente matriculados no Curso de Fisioterapia, a seguir referenciado simplesmente como 

Curso, do Centro Universitário do Vale do Iguaçu, a seguir referenciada simplesmente como Centro 

Universitário, vinculado à Coordenação do Curso, doravante Coordenação e regida por esse 

Regulamento e pela Legislação Superior. 

Art. 2o � O Trabalho de Conclusão de Curso compreende a realização de atividades práticas 

e/ou teóricas, condizentes com a formação e a ênfase oferecidas pelo Curso, discriminadas em um 

Plano de Trabalho elaborado pelo aluno e seu orientador, culminando com a elaboração de 

Monografia. 

# 1 � O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser realizado na (s) área (s) previamente 

acordada(s) entre o aluno e o seu Professor Orientador, segundo as linhas de pesquisa divulgadas 

pela Coordenação do Curso. 
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Art. 3o � A realização do Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos no Curso; o aperfeiçoamento e a complementação da aprendizagem; o 

desenvolvimento do aluno em âmbito social, profissional e cultural nas áreas de abrangência do 

Curso e a elaboração de uma Monografia segundo o manual de normas para trabalhos acadêmicos 

das coligadas UB, com defesa pública e oral, de forma similar ao exigido em eventos técnico-

científicos da área quando da apresentação de trabalhos selecionados para tal. As normas para a 

produção do TCC estarão presentes no Manual de Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos 

próprio da Instituição, o qual terá a normas da ABNT como base norteadora. 

Art. 4o � Os trabalhos deverão ser elaborados e apresentados por um único aluno (o autor). 

Art. 5o � O aluno contará com um Professor Orientador, com experiência profissional na 

área de concentração do Trabalho, escolhido dentre aqueles que se disponibilizarem para a 

orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso conforme as linhas de pesquisa do curso de 

fisioterapia e aceito pela Coordenação do Curso. Cada professor poderá orientar até oito trabalhos. 

Art. 6o � A Monografia do Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentada ao final 

do décimo semestre. Somente poderá apresentar a Monografia o aluno que obtiver média igual ou 

superior a 7,0 (sete) nas avaliações periódicas estabelecidas pelo cronograma elaborado pela 

Coordenação em conjunto com o Colegiado do curso. 

#1 � Para o efetivo cumprimento do TCC, o aluno deverá ao 

início do 8o período se matricular na disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso I para iniciar o processo de formulação do seu 

projeto de TCC e ao final deste período entregar o projeto do seu 

TCC para análise e pelo Núcleo de Ética e Bioética � NEB (quando 

seres humanos e animais estiverem envolvidos na pesquisa). Ao 

início do 9o período deverá participar do processo de qualificação dos 

TCC apresentando-o a uma banca de professores selecionados para 

isso, recebendo contribuições para execução final do trabalho. Ao 

final do 10o período defender seu TCC segundo as normas estabelecidas neste regulamento. 

 

Art.7o ✁ Compete à Coordenação: 

a) aprovar disposições complementares a este Regulamento para a realização semestral do 

Trabalho de Conclusão de Curso;  

b)   elaborar o cronograma semestral de atividades dos Trabalhos de Conclusão de Curso; 

c) homologar o rol de Professores Orientadores e respectivos Orientados; 
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d) providenciar para que nenhum dos Professores Orientadores atenda mais do que seis orientados 

por semestre; 

e) homologar os Planos de Trabalho e suas alterações, deliberando sobre os casos excepcionais; 

f) homologar os resultados finais dos Trabalhos; 

g) definir e divulgar critérios e normas complementares a esse Regulamento para a elaboração, 

apresentação e avaliação das Monografias; 

h) publicar os Editais referentes à organização e realização dos Trabalhos; 

i) convocar reuniões com os Professores Orientadores sempre que necessário;   

j) organizar e providenciar a realização das defesas das Monografias; 

k) deliberar sobre os casos omissos neste Regulamento, ouvidos os Professores Orientadores. 

 

Art.8o ✁ Compete ao Professor Orientador: 

a) fornecer ao Coordenador do Curso, sempre que lhe for solicitado, informações sobre o 

andamento dos Trabalhos sob sua orientação; 

b) efetuar o controle de frequência dos alunos às reuniões de orientação; 

c) avaliar, segundo o cronograma, a atuação e o aproveitamento dos alunos sob sua orientação: 

d) elaborar e submeter à Coordenação o material necessário para as homologações cabíveis; 

e) participar, na qualidade de Presidente, da Banca Examinadora da Monografia de cada aluno sob 

sua responsabilidade, preenchendo adequadamente a Ata de Defesa de Trabalho de Conclusão 

de Curso e o Termo de autorização de publicação com assinatura do autor do Trabalho; 

f) auxiliar o Coordenador do Curso nas atividades atinentes aos Trabalhos de Conclusão de curso, 

que lhe forem solicitadas; 

g) cumprir e fazer cumprir o Cronograma de Atividades estabelecido, bem como este Regulamento 

e suas Normas Complementares; 

h) elaborar, após cada encontro de orientação, ata-relatório dos fatos ocorridos durante a 

orientação; 

i) vetar, até 60 (sessenta) dias antes da data agendada para defesa do Trabalho de Conclusão de 

Curso, todo trabalho que, considerando as atas-relatório dos encontros de orientação, não for 

considerado adequado, técnica e metodologicamente, para defesa; 

j) ✁☎☎✄✠✁✝✆ �✁✠�✞ ✆✗ �✁ ✝✝✁✞✄✝✁✏✡✞ �✁☎ ✁✞✝✝✝✏�✝☎ ✄✠�✄✁✁�✁☎ ☎✝✞✁ �✁✠✁✁ ☛✓✁✍✄✠✁�✞✝✁✆ �✞ ☛✕✝✝✍✞ �✝

✁☎✝✞✒✁✏✡✞✑ ✝ ✁✞✞✝☎✁✝ ✁☎ ✁☎☎✄✠✁☎✎✝✁☎ �✞☎ ✞✎☎✝✞☎ ✄✠☎✝☞✝✁✠☎✝☎ �✁ ✖✁✠✁✁✆ ✠✁ ✒✝✝☎✡✞ �✝✆✄✠✄☎✄✒✁ �✞☎

Trabalhos de Conclusão de Curso de seus orientados; 
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Art.9o ✁ Compete a cada aluno: 

a) cumprir fielmente todas as Normas e Disposições referentes à realização do Trabalho de 

Conclusão de Curso, 

b) comparecer às reuniões convocadas pelo seu Professor Orientador; 

c) apresentar ao seu Professor Orientador, nos prazos estabelecidos, os documentos, relativos ao 

Trabalho, que lhe forem solicitados, devidamente preenchidos ou elaborados; 

d) cumprir fielmente as atividades previstas no seu Plano de Trabalho, justificando em tempo as 

alterações impostas pelas circunstâncias; 

e) buscar orientação junto ao seu Professor Orientador, sempre que necessário; 

f) submeter-se às avaliações previstas; 

g) entregar à coordenação do curso, trinta dias antes da data agendada para defesa, três cópias do 

seu Trabalho de Conclusão de Curso; 

h) apresentar a sua Monografia em sessão pública, submetendo-a à Banca Examinadora 

estabelecida para avaliação. 

i) depositar on line (www.uniguacu.edu.br), após 30 dias após a defesa, uma cópia da versão final 

do seu Trabalho em pdf no Repositório Institucional Público on-line de TCC. 

Art. 10o � O critério de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso consiste em notas 

expressas na escala de 0 a 10, em intervalos de cinco décimos. 

a) A nota da Monografia, a ser atribuída pela Banca Examinadora, será composta de duas 

partes a seguir especificadas, considerando-se, para cada uma, a média aritmética simples 

das notas atribuídas pelos integrantes da Banca. 

b) A versão definitiva da Monografia entregue, correspondendo a 70% da nota. 

c) A apresentação e defesa da Monografia em sessão pública, correspondendo a 30% da nota. 

Art. 11o � A média aritmética obtida pela Monografia corresponde à nota média final de 

Trabalho de Conclusão de Curso de cada aluno, que será expressa na escala de 0 a 10, apurada até 

a primeira casa decimal sem arredondamento. Será considerado APROVADO no Trabalho de 

conclusão de Curso todo aluno que obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete virgula zero) e 

REPROVADO em caso contrário. 

# 1 � Um Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser considerado APROVADO 

MEDIANTE CORREÇÕES. Estas correções serão definidas pela banca examinadora do trabalho e 

o aluno (autor) terá 30 (trinta) dias após a defesa para depositar a versão definitiva no Repositório 

Institucional Público on-line de TCC. 
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Art. 12o � O aluno reprovado em Trabalho de Conclusão de Curso deverá realizar 

integralmente um novo trabalho no semestre seguinte. 

Art. 13o � A qualquer momento antes da Colação de Grau, caso seja colocada em dúvida a 

autoria da Monografia apresentada pelo aluno, o Centro Universitário promoverá a instauração de 

sindicância e caso seja comprovada a fraude, o aluno será considerado reprovado na elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso, sem direito de pedir revisão ou recurso, independentemente dos 

resultados das avaliações parciais. 

Art. 14o � À época devida o Coordenador do Curso divulgará a composição das Bancas 

Examinadoras. 

Art. 15o � Cada Banca Examinadora será composta por três participantes, sendo um deles 

obrigatoriamente o Professor Orientador e este na qualidade de Presidente da Banca. Os demais 

membros da banca examinadora são sugeridos pelo acadêmico juntamente com seu orientador.  

Art. 16o � O funcionamento de cada Banca Examinadora será organizada pelo Coordenador 

do Curso, que definirá os procedimentos necessários com vistas a promover a imparcialidade e a 

uniformidade na atuação de seus integrantes quando da avaliação das Monografias. 

Art. 17o - O presente Regulamento entrará em vigor depois de aprovado pela Coordenação 

do Curso e homologado pelo Colegiado do Curso de Fisioterapia. 

Art. 18o 
� O curso de fisioterapia conta com as linhas de iniciação à pesquisa e seus 

respectivos orientadores definidos previamente em reunião de colegiado. Estas linhas são 

divulgadas aos acadêmicos no início do oitavo período para que o acadêmico possa definir seu 

orientador de acordo com a linha de pesquisa de sua escolha. 

Linhas de iniciação à 
pesquisa Disciplinas envolvidas Orientadores 

Reabilitação 
fisioterapêutica 

Fisioterapia traumato ortopédica Prof. Ricardo G. Efing 
Fisioterapia neurofuncional Prof. Marcos Vinicius Ruski 
Fisioterapia cardiovascular Profa Ana Célia Buch Mallon 
Fisioterapia respiratória Profa Ma. Giovana Ilkiu 
Fisioterapia na saúde da mulher e 
do homem 

Profa Luana Otto 

Fisioterapia em gerontologia Prof. Marcos Vinicius Ruski 
Fisioterapia dermato funcional Profa Ma. Tânia Mara Ruivo 
Fisioterapia do esporte Prof. Marcos Vinicius Ruski 
Terapia intensiva adulto Profa Ma. Giovana Ilkiu 
Fisioterapia em pediatria Profa Luana Otto 

 
Diagnóstico cinético-
funcional 

Avaliação fisioterapêutica Profa Ma. Giovana Ilkiu 
Testes funcionais Profa Ma. Giovana Ilkiu 
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Anátomo-fisiologia 
humana e cinesiologia 

Anatomia humana Prof. Me. Adilson V. e Souza 
Fisiologia humana Prof. Me. Adilson V. e Souza 
Cinesiologia Profa Ma. Tânia Mara Ruivo 

 
Fisioterapia do 
trabalho, preventiva 
e ergonomia 

Fisioterapia preventiva e do 
trabalho 

Profa Ma. Tânia Mara Ruivo 

 
 
Saúde coletiva 

 
Fisioterapia em saúde coletiva Profa Ma. Tânia Mara Ruivo 

  

REGIMENTO INTERNO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DAS DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO D VALE DO IGUAÇU 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 

Art. 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui uma atividade curricular, de 

natureza tecnológica, acadêmica ou científica no campo de conhecimento que mantenha a 

correlação direta com o curso do graduando. É um trabalho acadêmico de caráter obrigatório e 

instrumento de avaliação final de um curso superior, que visa à iniciação e envolvimento do 

acadêmico no campo da pesquisa. 

Art. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Centro Universitário do Vale do 

Iguaçu tem os seguintes objetivos: 

a) Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante o 

curso de forma integrada através da execução de um projeto que integre a pesquisa e a ciência; 

b) Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver problemas 

dentro das áreas de estudo, pesquisa e inovação dentro das áreas de formação nos cursos da 

Instituição; 

c) Despertar o interesse contínuo pela pesquisa como forma de resolução de problemas 

em áreas específicas ou interdisciplinares; 

d) Estimular o espírito empreendedor e de inovação por meio de execução de projetos 

que levem ao desenvolvimento de produtos e processos que possam auxiliar o desenvolvimento da 

sociedade; 

e) Intensificar a extensão universitária através da resolução de problemas existentes em 

diversos setores da sociedade; 

f) Estimular o desenvolvimento e ampliação do conhecimento colaborativo; 
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g) Consolidar os conhecimentos construídos ao longo do curso de graduação por de uma 

pesquisa efetiva ou projeto de pesquisa; 

h) Possibilitar o aprofundamento teórico-prático do acadêmico; 

i) Desenvolver a capacidade de síntese das vivências do aprendizado adquirido pelo 

estudante. 

Art. 3º. O TCC do Centro Universitário do Vale do Iguaçu deverá ser elaborado de forma 

individual, compreendendo a realização de atividades práticas e/ou teóricas, condizentes com a 

formação e a ênfase oferecidas pelo curso específico, discriminadas em um plano de trabalho 

elaborado pelo aluno e seu orientador, culminando com a elaboração de monografia. 

Art. 4º. O desenvolvimento do TCC em relação aos passos a serem desenvolvidos ficará a 

critério de cada curso de graduação, desde que observem as seguintes diretrizes: 

a) Elaboração obrigatória de pré-projeto de TCC; 

b) Produção do trabalho levando em consideração o caput Art. 2º, deste Regimento; 

c) Instituição de um orientador que tenha conhecimento relevante na área do trabalho 

desenvolvido; 

d) Se necessário, envio do trabalho ao Núcleo de Ética e Bioética da Instituição para 

emissão de parecer; 

e) Orientações definidas, presenciais e registradas em ficha própria de 

acompanhamento e assinatura depositada na Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET); 

f) Adequação do tema do TCC que deverá abordar um tema relevante dentro de sua 

área de atuação; 

g) Recomenda-se a qualificação do projeto de pesquisa que levará ao TCC, em banca 

designada para este fim. 

 

CAPÍTULO II 
DA FORMALIZAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES 

Art. 5º. Os cursos deverão estipular a calendarização para cada etapa do TCC, entre eles a 

disponibilidade de orientadores e suas áreas e linhas de pesquisa. 

Art. 6º. A formalização da orientação dar-se-á quando o professor orientador e o acadêmico 

estejam em comum acordo ao que tange o processo de orientação, sendo obrigatório a assinatura do 

Termo de Aceite de Orientação para que o TCC seja ratificado como um trabalho válido. 

Art. 7º. A quantidade mínima de orientações presenciais deverá ser de 8 (oito) por semestre, 

podendo ser realizadas orientações não presenciais via web e demais ferramentas virtuais. As 
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orientações presenciais podem ocorrer em espaços próprios destinados a este fim � sala de 

orientações, ou na biblioteca da Instituição. 

Art. 8º. A quantidade máxima de orientandos por professor orientador deverá ser de 8 (oito) 

não havendo uma quantidade mínima. 

Art. 9º. Em caso de troca de orientador por solicitação devidamente justificada de qualquer 

das partes, ou cancelamento de orientação, o acadêmico deverá preencher um documento próprio 

para esse fim e encaminhá-lo diretamente ao responsável pelo TCC do curso. 

SEÇÃO I 
DAS OBRIGAÇÕES DO ORIENTADOR E ORIENTANDOS 

Art. 10º. São obrigações do orientador de TCC: 

a) Apresentar as suas áreas e linhas de pesquisa aos coordenadores dos cursos em que 

leciona no início de cada ano letivo; 

b) Avaliar e orientar os trabalhos assim que estes sejam aceitos a partir da formalização 

do termo de aceite; 

c) Agendar orientações e fazer cumprir os cronogramas pré-definidos; 

d) Avaliar de forma contínua o desempenho do seu orientando, apresentando, sempre 

que necessários, as evoluções e retrocessos; 

e) Auxiliar na escolha dos membros da banca de qualificação e banca final, quando for 

o caso; 

f) Comparecer na banca de defesa do TCC; 

g) Apresentar informações, ao coordenador do curso, sobre o andamento dos trabalhos, 

bem como qualquer situação que possa comprometer o andamento do trabalho; 

h) Cobrar do orientando as documentações pertinentes ao desenvolvimento do trabalho 

e os demais trâmites vigentes a partir deste Regimento Interno; 

i) Realizar uma avaliação justa e imparcial dos trabalhos, visando o desenvolvimento 

científico e acadêmicos de seus orientandos; 

j) Garantir o depósito do TCC, versão final e pós-banca com as devidas correções no 

Repositório Institucional Público on-line de TCC. 

Art. 11º. São obrigações do orientando: 

a) Acatar as determinações, desde que sejam justas e necessárias ao trabalho, por parte 

de seus orientadores; 

b) Apresentar o TCC para uma banca composta por professores e pesquisadores da área 

em que o trabalho foi desenvolvido; 
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c) Cumprir os prazos estipulados pelo responsável pelo TCC do curso, bem como os 

prazos estipulados pelo orientador; 

d) Manter em dia a documentação referente ao TCC, estando em conformidade com o 

presente Regimento e demais demandas do seu curso de graduação; 

e) Elaborar o pré-projeto e o projeto dentro dos prazos estipulados, sendo de suma 

importância a aprovação do orientador; 

f) Garantir a entrega das versões para banca final, ou de qualificação, em conformidade 

com o cronograma do seu curso de graduação; 

g) Depositar o trabalho final, pós-banca, revisado no Repositório Institucional Público 

on-line de TCC; 

h) Acatar a orientação das bancas de qualificação e de defesa final, para correção da 

versão final a ser depositada; 

i) Ser responsável pela revisão ortográfica do trabalho e a adequação às normas 

vigentes na Instituição e disponíveis no Manual de Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos 

em suas versões impressa (no prelo) e on-line; 

j) Garantir a originalidade do trabalho com vistas ao desenvolvimento acadêmico e 

científico; 

k) Comparecer na banca de defesa, ou qualificação, no dia e hora determinado no 

agendamento apresentado de forma clara e efetiva. 

CAPÍTULO III 
DA PROPOSTA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 12o. O TCC deverá estar vinculado às áreas e linhas de pesquisa que representam o 

curso de graduação, podendo se apresentar de forma interdisciplinar desde que mantenha a sua 

originalidade centrada no curso de graduação e nos seus objetivos, focando no perfil do egresso e 

sua ação no mercado de trabalho, bem como em sociedade. 

Art. 13o. Cada curso de graduação poderá, a partir das normas vigentes neste Regimento 

Interno, elaborar um Regimento que configure de forma mais adequada o processo de aprendizagem 

do acadêmico e a práxis em sociedade, sendo versada pela teoria estudada em sala de aula e nas 

demais vertentes de estudos no decorrer dos anos de graduação. 

Art. 14o. As normas para a produção do TCC estarão presentes no Manual de Normas 

Técnicas para Trabalhos Acadêmicos próprio da Instituição, o qual terá a normas da ABNT como 

base norteadora. 

CAPÍTULO IV 
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DAS BANCAS, PROCESSO AVALIATIVO E DEPÓSITO DA VERSÃO FINAL 

Art. 15o. As bancas de TCC poderão ser de qualificação do projeto de pesquisa, quando for 

o caso, e de defesa final, compostas pelo menos de três membros, sendo que o presidente da banca 

será o professor orientador. 

Parágrafo Único: Recomenda-se que o professor orientador não avalie e não atribua notas 

no dia da banca, mas avalie o trabalho no decorrer das orientações, fechando uma nota antes da 

banca. Cabe à banca nomeada a avaliação e atribuição de notas. 

Art. 16o. A avaliação compreende o trabalho escrito e a apresentação oral, sendo destinado 

um peso de 70% para o trabalho escrito e 30% para a apresentação oral. A avaliação será apontada 

em formulário próprio disponibilizado pela central de estágio e TCC (CCET) em que constam os 

critérios a serem considerados e sua respectiva pontuação. 

Parágrafo Único: Cada curso terá autonomia no que tange ao peso de nota do orientador 

para aprovação final do trabalho. 

Art. 17o. As bancas serão agendadas por meio de uma calendarização de responsabilidade 

de cada curso de graduação, o qual é representado por seu Coordenador que deverá atribuir tal 

função a um professor responsável e que providenciará publicação de edital junto à secretaria da 

Instituição. 

Art. 18o. Cada banca deverá decorrer dentro do tempo de pelo menos 30 (trinta) minutos, 

sendo destinados 15 (quinze) minutos para apresentação oral e 15 (quinze) minutos para as arguições 

da banca. 

Art. 19o. A avaliação do TCC, pelos membros da banca, deverá versar sobre a égide do 

processo teórico que o envolve, bem como ao impacto que o trabalho terá em sociedade, provocando 

o desenvolvimento social e que articule as necessidades da comunidade às possibilidades de 

melhoria apresentadas pelo autor do trabalho.  

Parágrafo Único: Não cabe à banca fazer análises e avaliações de cunho pessoal, limitador 

e intimidador aos autores dos trabalhos, bem como aos orientadores e Instituição. 

Art. 20o. Caso o trabalho seja aprovado em banca (obtendo-se nota maior ou igual a 7,0) o 

autor terá, no máximo, 15 (quinze) dias corridos para realizar o depósito no Repositório Institucional 

Público on-line de TCC. 

§ 1º. A nota mínima para aprovação do TCC será de 7,0 (sete vírgula zero). 

§ 2º. O não cumprimento dos prazos e a não entrega do TCC seja para apresentação em 

banca, ou seja, em sua versão final no Repositório Institucional Público on-line de TCC, gerará a 

reprovação automática do acadêmico. 
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Art. 21o. Em caso de reprovação em banca, ou mesmo antes da apresentação em banca por 

consenso entre orientadores e membros da banca, o autor terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias 

para reorganizar o trabalho e reapresentar à mesma banca, com o agendamento de prazos e horários 

a serem realizados pelo orientador em conjunto com a coordenação de curso. 

Art. 22o. Cabe ao presidente da banca organizar as atas de defesa e demais documentos 

relacionados ao andamento da avaliação em banca e apresentar o resultado aos acadêmicos após os 

trabalhos concluídos. 

Parágrafo Único: O presidente da banca que deverá repassar ao acadêmico no dia da defesa 

os prazos que este tem para o depósito no Repositório Institucional Público on-line de TCC. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23o. Em caso de plágio comprovado o acadêmico será considerado reprovado, devendo 

iniciar novo processo de orientação. 

Art. 24o. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela Coordenação 

Central de Estágio e TCC (CCET), ouvida a Direção Geral e Coordenação do Curso.  

Art. 25o. O presente Regimento Interno entrará em vigor a partir da sua aprovação pelo 

Conselho Superior da Uniguaçu (CONSU). 

Prof. Ms. Marta Borges Maia  

REITORA 
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ATA Nº ___/2019 DA SESSÃO DE ANÁLISE DE DEFESA PÚBLICA DE TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA. 

 
Aos ____dias do mês de __________ do ano de 2019, nas dependências das Faculdades Integradas 
do Vale do Iguaçu � UNIGUAÇU, às horas, em sessão pública, reuniu-se a Banca Examinadora, 
composta pelo Professor Orientador: Nome do orientador, na qualidade de Presidente da Banca 
Examinadora e o professor: Nome do professor                                         e professor: Nome do 
professor para apreciação e análise do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: título do 
trabalho de conclusão de curso, elaborado e apresentado pelo (a) aluno (a) autor (a): nome do 
aluno, RG: número do RG, CPF: número do CPF, como requisito parcial para obtenção do grau 
de bacharel em fisioterapia das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu. Aberta a sessão, o senhor 
Presidente concedeu a palavra à acadêmica para que no prazo de até 20 (vinte) minutos expusesse 
seu trabalho, o que foi feito regularmente e sem intercorrências. Aos professores componentes da 
Banca Examinadora foi concedido o tempo de até 5 (cinco) minutos para suas considerações e 
debate com a autora. Uma vez esgotado o prazo concedido aos professores e acadêmico, o senhor 
Presidente convocou a participação dos professores componentes da Banca Examinadora para 
avaliação final do Trabalho de Conclusão de Curso, atribuindo-lhe a NOTA: ___,___(                       ). 
A avaliação final levará em consideração o cumprimento das recomendações feitas pela Banca 
Examinadora apresentadas em folha anexa a essa ata e cumpridas em um prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados da presente data. As modificações deverão ser de ciência do Professor 
Orientador do Trabalho de Conclusão de Curso, que assinará, como responsável, a Folha de 
Aprovação constante da versão final deste Trabalho disponibilizado na biblioteca da Instituição. 
Agradecendo a presença de todos, o senhor Presidente deu por encerrada a sessão. Para constar, 
lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Banca Examinadora e pelo(a) 
acadêmico(a) autor(a). 
 

Presidente: 

 

Professor (a): 

 

Professor (a): 

 

Acadêmico (a): 
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FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Acadêmico(a) «Nome_do_Aluno» Título do trabalho: 

«Título_do_trabalho» Curso Nutrição 
Orientador(a) «Nome_do_Orientador» 
Avaliador(a) «M_1º_Avaliador» 
Data:____/____/______ Horário: ___________ 
 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO 

Quesitos Descrição Pontos 
Pontos 

atribuídos 
Relevância O trabalho tem relevância profissional 1,0  

Estrutura 

A redação atende aos critérios científicos? 0,5  
Apresentação do tema: título, introdução, 
objetivos, justificativa, problema de pesquisa. 

1,0 
 

Fundamentação teórica 1,0  
Materiais e métodos 1,0  
Referências 0,5  

Normatização 
O trabalho está de acordo com as normas da 
ABNT? 

1,0 
 

Organização O trabalho está completo em todas as etapas? 1,0  
Nota final do trabalho escrito  

 
AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 

Quesito Descrição Pontos 
Pontos 

atribuídos 

Apresentação 
Sequência lógica da apresentação 1,0  
Domínio do conteúdo 1,0  
Respostas à arguição 1,0  

Nota final da apresentação oral  
 

AVALIAÇÃO FINAL 
Descrição Pontuação máxima Pontos atribuídos 

Nota final do trabalho escrito 7,0  
Nota final da apresentação oral 3,0  
Média final 10,0  

Situação 
< 7,0 Reprovado (   ) 
� ✁✠✂ Aprovado  (   ) 

 
União da Vitória, data. 

 
___________________________________ 

Membro da banca avaliadora 
 
 

___________________________________ 
Acadêmico (a) 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO 

 
Por intermédio deste instrumento, Nome do Aluno (RG e C.P.F.), autoriza, para todos os fins de 

direito, do Centro Universitário do Vale do Iguaçu inscrita no CNPJ nº 03.564.489.0001-12, situado à Rua 

�✁✂✄☎ ✂✁✆✝✄✞✟✞✠ ✁✠✁✠ ☛✁✞✄✄✝ ✡✞✝ ☛✁✞✄☎✞✁✠ ✄☞✞✌✝ ✂✁ ✝✞✟✍✄✞✁ - Paraná, a utilizar e disponibilizar, por qualquer 

meio de difusão ou comunicação o Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: Título do Trabalho, para 

que terceiros, interessados em conhecer ou analisar o referido trabalho acadêmico, possam imprimir para 

leitura e pesquisa, bem como reproduzir total ou parcialmente e utilizar como lhes convier, respeitando o 

direito do Autor, sem prejuízo ao que determina a Lei nº. 9.610/98 (Direitos Autorais) e a Constituição 

Federal, art. 5º inciso XXVII e XXVIII, alínea b. Assim, uma vez cumpridas as exigências acima, nada terei 

a reclamar sobre os direitos inerentes ao conteúdo do referido Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

União da Vitória-PR, data. 

 

 

Assinatura do Acadêmico (a): 

 

________________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ORIENTAÇÃO (TCC) 
 
 
A coordenação do curso de Escolher um curso., declara que o (a) professor(a) Nome do Orientador 

finalizou o processo de orientação do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Clique aqui para 

digitar texto., na modalidade de monografia, do acadêmico(a) Nome do Aluno. matriculado no 

Escolher um período. período do referido curso. 

 
União da Vitória, Data. 

 
 

Assinaturas: 
 

___________________________ 
Prof (a). Orientador (a) 

 
 
 
 

_______________________________________ 
____________ 

Central de Estágio � CCET 
 
 
 

________________________________ 
_________________________ 

Acadêmico (a) 
 
 
 
 

___________________________ 
Coordenador (a) de curso 
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1.11 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades complementares e sociais constantes na matriz curricular do Curso de 

Fisioterapia da IES devem integralizar uma carga horária total de 200 horas, sendo 60 horas 

referentes a atividades sociais e 140 horas de atividades complementares. As atividades 

complementares seguem resolução própria da IES, resolução 010/2019 de 15 de março de 2016, 

podendo ser realizadas entre as seguintes modalidades:  

a) Monitoria de disciplina: acompanhamento didático-pedagógico de disciplina da matriz 

curricular do Curso de Serviço Social, sob orientação e supervisão do docente da disciplina, 

auxiliando o professor na orientação dos alunos e nos trabalhos de campo e de biblioteca; 

b) Iniciação científica: execução de pesquisa empírica ou bibliográfica, orientada por um 

docente pesquisador, culminando com a publicação dos resultados em eventos científicos ou em 

revistas da área, com carga horária declarada pelo professor orientador; 

c) Cursos de extensão: participação em cursos de extensão que tenham afinidade com a 

área, com certificado declarando a carga horária do respectivo curso; 

d) Disciplinas eletivas: as disciplinas eletivas poderão ser escolhidas pelo aluno com a 

orientação da Coordenação do Curso, para melhor aproveitamento. A Coordenação disponibilizará 

ao longo do curso um elenco de disciplinas optativas que, por sua vez, são oferecidas em outros 

cursos existentes na IES e que tenham aproveitamento na formação do acadêmico; 

e) Participação em eventos científicos: participações em congressos, seminários, 

simpósios, colóquios, encontros e outros eventos científicos na área e áreas afins, com carga horária 

e programação declaradas. 

Entre as atividades sociais serão consideradas as seguintes: 

f) Atividades de extensão: participação de atividades sociais e de extensão realizadas pela 

IES, pelo Curso de Fisioterapia e/ou pelo próprio acadêmico com supervisão de profissional da área 

e autorização da Coordenação do Curso e com documentação comprobatória da carga horária e 

relatório da atividade realizada. 
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RESOLUÇÃO nº. 010/2019 
 

�✁✂✄☎✆✝ ✄✞✟✠✝ a Regulamentação das 
Atividades Sociais e Complementares dos 
Cursos de Graduação e Pós-Graduação do 
Centro Universitário Vale do Iguaçu 
(Uniguaçu) e revogação da Resolução 
02/2013✡☛ 

 

A Reitora do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), no uso das suas atribuições 

legais, em conjunto com o Conselho de Ensino e Pesquisa do Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

com a Pró-Reitoria Acadêmica e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão: 

 

REVOLVEM: 
 

Art. 1º. Regulamentar as Atividades Sociais e Complementares a partir da presente 

resolução, a qual tem por objetivo orientar os procedimentos administrativos e didáticos, no intuito 

de facilitar os trâmites para validação das horas correspondentes a cada atividade e revogar a 

Resolução 02/2013. 

Art. 2º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), como instituição que visa o 

desenvolvimento pleno de seus acadêmicos como futuros profissionais qualificados, objetiva com 

as atividades sociais e complementares proporcionar uma sistematização de conhecimentos, que 

possam ser incorporados, de forma duradoura, à formação dos acadêmicos, incentivando-os a se 

desenvolverem como agentes transformadores da sociedade, reconhecendo os seus espaços 

enquanto estudantes das mais diversas áreas do conhecimento. Hoje, é necessária à atuação 

profissional uma maior compreensão da realidade dos vários grupos sociais, seus saberes e suas 

manifestações culturais. Completando essa formação, ressaltam-se as atividades de extensão, que 

podem promover a aproximação entre docentes, discentes e a comunidade externa. Integrando-se 

ensino e extensão, extrapolam-se os limites tradicionais da formação profissional e multiplicam-se 

os espaços das práticas educativas. Essas atividades serão desenvolvidas durante todo o curso até o 

limite estabelecido em cada Projeto Pedagógico de Curso (PPC), por meio do que é previsto nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso (DCN). Ao cumprir as horas obrigatórias previstas, cada 

discente poderá construir em sua formação um diferencial, segundo seus desejos ou necessidades.  

Art. 3º. Define-se como atividade complementar àquelas que têm o caráter de 

complementação da formação dos estudantes e integram o currículo dos Cursos de Graduação do 
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Centro Universitário Vale do Iguaçu e por isso deverão, sempre, ter relação com área de atuação do 

curso em que os acadêmicos estão regularmente matriculados.  

Art. 4º. Define-se como atividade social àquelas que têm caráter de complementação da 

formação do estudante, visando ações diretas com a comunidade, entidades públicas, instituições 

públicas, terceiro setor e demais demandas sociais, desde que todas as ações estejam vinculadas 

com os conteúdos programáticos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação dos executores. 

Art. 5º. As atividades complementares são definidas em duas categorias: (i) as realizadas 

dentro da Uniguaçu, pelos Cursos e pela própria Instituição, no caráter de: Simpósio, Seminário, 

Fórum, Semana de Curso, Palestras, Defesas de TCC e de Dissertações de Mestrado, 

Desenvolvimento de Produtos, Inovação Tecnológica entre outras demandas definidas pelas 

coordenações de curso e (ii) as realizadas em outras Instituições (externamente), tendo o mesmo rol 

de atividades citadas em (i).   

§ 1º. As atividades realizadas na primeira categoria serão automaticamente lançadas pela 

Instituição, não precisando o preenchimento da ficha de validação (a qual está à disposição no site). 

§ 2º. Em contrapartida, as atividades realizadas na segunda categoria envolvem eventos de 

caráter presencial e não presencial (EaD) e necessitam de comprovação por meio de cópia do 

certificado, frente e verso, juntamente com a ficha de validação a ser protocolada na Secretaria 

Acadêmica. 

§ 3º. Em relação aos eventos presenciais os acadêmicos deverão tomar cuidado com a 

certificação, pois o mesmo deverá apresentar, além das informações básicas, os 

conteúdos/programação do evento no verso do certificado e número de registro. Assim, a cópia a 

ser anexada na ficha de validação deverá ser de frente e verso.  

§ 4º. Os eventos não presenciais (EaD) deverão seguir o mesmo procedimento em relação 

aos conteúdos/programação e o número de registro. Porém, os certificados deverão passar pela 

coordenação do curso para verificação de relação com a área, bem como validade da instituição 

dentro da área de atuação do futuro profissional. Após a validação pela coordenação (com assinatura 

e carimbo do(a) Coordenador(a) basta fazer o protocolo do pedido de validação na secretaria 

acadêmica da Uniguaçu. 

Art. 6º. Para validação das horas complementares, é necessário que o acadêmico protocole 

cópia do certificado, juntamente com a ficha de validação devidamente preenchida, na secretaria 

acadêmica da Instituição.  

Parágrafo Único: Para validação das atividades complementares em horas, somente será 

aceito certificados em conformidade com o parágrafo 3º, Art. 5º. Não serão aceitas declarações.  
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Art. 7º. As atividades sociais, assim como as atividades complementares, deverão ter relação 

com a área de atuação dos acadêmicos e são organizadas de três maneiras: 
 

a) Quando a sociedade propõe, ou entidades sociais, educacionais, públicas e sem 

fins lucrativos: nesse caso é necessário que haja uma documentação (ofício, pedido, etc.) que 

comprove o pedido de realização da atividade, o qual deverá ser encaminhado à coordenação dos 

cursos para verificação da relação com área e para validação do pedido. Após a verificação e 

validação, a coordenação do curso tornará público aos acadêmicos interessados o desenvolvimento 

da atividade. No caso do desenvolvimento de palestras, cursos e afins é necessário a produção de 

um projeto (modelo no site da Uniguaçu), o qual deverá ser aprovado, assinado e carimbado pelo 

coordenador do curso. Na sequência, o acadêmico deverá produzir um relatório (modelo no site da 

Uniguaçu) das atividades desenvolvidas, seguido de fotos. Ainda o acadêmico deverá ter uma 

declaração do local em que a atividade foi realizada. Após toda essa juntada de documentação 

(Cópia do ofício/pedido, projeto, relatório e declaração), basta o estudante preencher a ficha de 

validação e anexar a documentação, protocolando na Secretaria Acadêmica da Uniguaçu. 

b) Quando o estudante propõe a atividade: o estudante deverá procurar a 

coordenação do curso e apresentar o projeto (modelo no site da Uniguaçu) para que este seja 

aprovado, em conformidade com a área de atuação. Após a aprovação do projeto (com a assinatura 

e carimbo da Coordenação) o acadêmico poderá desenvolver as suas atividades. Após a realização 

das atividades é preciso que o estudante peça uma declaração comprovando o trabalho desenvolvido. 

Após toda essa juntada de documentação (Projeto, relatório e declaração), basta o estudante 

preencher a ficha de validação e anexar a documentação, protocolando Secretaria Acadêmica da 

Uniguaçu. 

c) Quando a Uniguaçu propõe: o processo de validação é automático, desde que o 

estudante tenha cumprido a atividade.  

Parágrafo Único: O protocolo de pedidos de validação das horas sociais deverá seguir o que 

�✝✍✁✠�✁ ✠✞ ✁✝☎✒ ✍�✆ ✁✞✘✠✝✁ ☛✖✑✒ 

Art. 8º. Todas as atividades, sejam sociais ou complementares, apenas serão computadas se 

o acadêmico estiver regularmente matriculado na Instituição durante a realização das atividades.   

Art. 9º. As atividades, para serem computadas, deverão ser protocoladas na Secretaria 

Acadêmica, no máximo em 1 (um) ano após as suas realizações. 

Art. 10º. Não serão computadas as atividades que foram anteriores ao início do curso. 
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Art. 11. Para que os acadêmicos possam acompanhar os trâmites após o protocolo de 

solicitação de avaliação das atividades e integralização das horas, é necessário saber que a análise 

demorará em torno de 96 (noventa e seis) horas úteis, sendo que o resultado da aprovação poderá 

ser verificado pelo sistema RM®. O não aparecimento das horas no sistema após esse prazo significa 

que os documentos comprobatórios não estão de acordo com os parâmetros apresentados no Art. 5º 

e seus parágrafos, Art. 6º, Art. 7º e Art. 12. Podendo o acadêmico, após o prazo, procurar a Secretaria 

Acadêmica para esclarecimentos.  

Art. 12. Para efeitos de contabilização das horas mediante processo protocolar, por meio da 

ficha oficial de protocolo, retirado do site https://www.uniguacu.edu.br/utilidades/horas-sociais-e-

complementares/ ou da empresa de reprografia que atende a instituição, os acadêmicos deverão 

atentar-se para o seguinte quadro de referência das atividades.  

a) As atividades aqui apresentadas são algumas que poderão ser realizadas, as demais 

que não se apresentam aqui serão analisadas pela Pró-Reitoria Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e pelo Conselho de Ensino e Pesquisa do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu:  

Atividade Carga Horária Comprovação 

Eventos presenciais como: Palestras, 
Simpósios, Seminários, Workshop, 
Semanas, Atividades que envolvam 
diretamente um conteúdo 
programático do curso, cursos de 
aperfeiçoamento, cursos técnicos na 
área de atuação, e demais eventos 
que possam ser contabilizados por 
meio de aprovação das Pró-Reitorias 
Acadêmica e de Pós-Graduação, 
Iniciação à Pesquisa e Extensão, 
ouvido a Coordenação dos cursos  

Carga horária máxima 
de 54h � para 
atividades presenciais 
40% da carga horária, 
no limite de 54h, para 
atividades em EaD 

Certificação conforme 
previsto nesta Resolução. Se 
em formato EaD precisa ser 
aprovado pela Coordenação 
de Curso com assinatura no 
certificado 

Representação discente:  
Representante de turma 

Até 10h anuais, no 
limite de 40h na 
integralização do 
curso 

Declaração da Coordenação 
do Curso e relatório de 
atividades 

Membro do Conselho Superior 
(CONSU)  

10h anuais, no limite 
de 20h na 
integralização do 
Curso 

Resolução de Nomeação e 
relatório de atividades 

Membro do Conselho de Ensino e 
Pesquisa (CONSEPE) 

10h anuais, no limite 
de 20h na 
integralização do 
Curso 

Resolução de Nomeação e 
relatório de atividades 
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Membro da Comissão Própria de 
Avaliação 

10h anuais, no limite 
de 20h na 
integralização do 
Curso 

Resolução de Nomeação e 
relatório de atividades 

Participação em Grupos de Estudos  

Até 20h anuais, no 
limite de 40h na 
integralização do 
curso 

Declaração do Coordenador 
do grupo e relatório das 
atividades realizadas, 
aprovado pela Coordenação 
do Grupo 

Organizador de Grupos de Estudos 

Até 30h anuais, no 
limite de 54h na 
integralização do 
curso 

Declaração da Coordenação 
do curso e relatórios das 
atividades aprovado pela 
coordenação 

Participação em Grupos de Pesquisa 

25 horas anuais, no 
limite de 50 horas na 
integralização do 
curso 

Declaração do Coordenador 
do grupo e relatório das 
atividades realizadas, 
aprovado pela Coordenação 
do Grupo e pelo menos uma 
publicação no ato do 
protocolo 

Monitoria Acadêmica-Científica 
Carga Horária 
Máxima de 54h 

Declaração emitida pela 
Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Iniciação à 
Pesquisa e Extensão, mais 
um relatório das atividades 
desenvolvidas 

Participação de Comissões 
Julgadoras de atividades inerentes ao 
curso 

2h no limite de 10h na 
integralização do 
curso 

Declaração da atividade 
desenvolvida 

Presidente de Comissão 
Organizadora de Eventos dentro do 
curso, ou de atividades que 
divulguem o curso e a Instituição 

Limite de até 10h na 
integralização do 
curso 

Declaração da Coordenação 
do Curso, ou da Instituição 
em que o evento foi 
realizado 

Membro de Comissão Organizadora 
de Eventos dentro do curso, ou de 
atividades que divulguem o curso e a 
Instituição 

Limite de até 8h na 
integralização do 
curso 

Declaração da Coordenação 
do Curso, ou da Instituição 
em que o evento foi 
realizado 

Desenvolvimento de Produtos na 
área do curso e que divulguem a 
Instituição 

Limite de até 10h na 
integralização do 
curso 

Declaração da Coordenação 
do Curso, ou da Instituição 
em que o evento foi 
realizado 

Integralização de disciplinas de 
Graduação, ou de cursos de 
Aperfeiçoamento, que estejam 
ligadas à área de graduação 

Carga horária máxima 
de 54h 

Declaração da Secretaria 
Acadêmica e cópia do 
histórico 

Curso de língua estrangeira 
Limite de até 40h � 
certificação em cada 
língua 

Certificação conforme 
previsto nesta Resolução 
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Assessoria em atividades da área de 
formação com supervisão de 
professores 

Limite de até 20h na 
integralização do 
curso 

Declaração da Coordenação 
do Curso, ou da Instituição 
em que o evento foi 
realizado, mais relatório das 
atividades realizadas 

Participação em Programas da Rádio 
Uniguaçu  

Até 2h, com limite de 
10h na integralização 
do curso 

Declaração da Direção da 
Rádio  

Estágio Extracurricular não 
obrigatório 

Carga horária máxima 
de 54h 

Declaração do local de 
estágio, mais relatório de 
estágio com a assinatura do 
supervisor com o número do 
Conselho da área 

Residência em instituições, entidades 
ou terceiro setor 

Carga horária máxima 
de 54h 

Declaração do local de 
residência, mais relatório da 
residência, com a assinatura 
do supervisor com o número 
do Conselho da área 

Presidente de Centro Acadêmico 
e/ou de Diretório Acadêmico 

Limite de 20h anuais, 
limitado a 40h na 
integralidade do curso 

Ata de posse e relatório das 
atividades desenvolvidas 

Membro de Centro Acadêmico e/ou 
Diretório Acadêmico 

Limite de 15h anuais, 
limitado a 30h na 
integralidade do curso 

Ata de posse e relatório das 
atividades desenvolvidas 

Assistir às bancas de Trabalho Final 
de Curso na área de formação (TCC) 

2h por banca no limite 
máximo de 10h no 
transcorrer do curso 

Lista de assinatura durante 
as bancas � entregue pela 
Coordenação de TCC do 
curso à Secretaria 
Acadêmica 

Assistir às bancas de Mestrado na 
área de formação 

4h por banca no limite 
máximo de 12h no 
transcorrer do curso 

Declaração assinada e 
timbrada pelo presidente da 
banca e cópia do edital 
público da Banca marcada 

Assistir às bancas de Doutorado na 
área de formação 

5h por banca no limite 
máximo de 15h no 
transcorrer do curso 

Declaração assinada e 
timbrada pelo presidente da 
banca e cópia do edital 
público da Banca marcada 

Participação com apresentação de 
trabalho no Encontro de Iniciação à 
Pesquisa (Iniciação Científica) da 
Uniguaçu 

20h 
Certificação conforme 
previsto nesta Resolução 

Participação como ouvinte no 
Encontro de Iniciação à Pesquisa 
(Iniciação Científica) da Uniguaçu 

10h 
Certificação conforme 
previsto nesta Resolução 

 

b) Assim como as Atividades Complementares, as atividades aqui apresentadas são 

algumas que poderão ser realizadas, as demais que não se apresentam aqui serão analisadas pela 
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Pró-Reitoria Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e pelo 

Conselho de Ensino e Pesquisa do Centro Universitário Vale do Iguaçu: 

Atividade Carga horária Comprovação 

Divulgação do curso, quando solicitado 
pela Instituição por meio da 
Coordenação de curso � Durante dias 
úteis 

1h social a cada hora de 
atividade � máximo 10h, 
por atividade. 
Limite máximo de 30h no 
transcorrer do curso. 

Assinatura de lista 
de presença ao 
término da atividade 

Divulgação do curso, quando solicitado 
pela Instituição por meio da 
Coordenação de curso � Durante o 
final de semana e feriados 

2h social a cada hora de 
atividade � máximo 20h, 
por atividade. 
Limite máximo de 40h no 
transcorrer do curso. 

Assinatura de lista 
de presença no 
término da atividade 

Participação de Projetos de Extensão 
Limite máximo de 30h no 
transcorrer do curso 

Declaração de 
participação 
produzida pela 
Secretaria de Pós-
Graduação, Iniciação 
à Pesquisa e 
Extensão, mais 
relatório de 
atividades 

Desenvolvimento de atividades 
relacionadas à área de formação, 
solicitadas por meio de ofício à 
Instituição 

1h social a cada hora de 
atividade realizada, 
máximo de 20h por 
atividade. 
Limite máximo de 40h no 
transcorrer do curso 

Cópia do ofício, 
declaração de 
desenvolvimento da 
atividade. Se a 
atividade passar de 
10h precisará 
também de relatório 
das atividades.  

Desenvolvimento de projetos sociais 
dentro da área de formação (projetos 
realizados pelos próprios acadêmicos) 
� Com aprovação da Coordenação do 
Curso 

1h social a cada hora de 
atividade realizada, 
máximo de 20h por 
atividade. 
Limite máximo de 40h no 
transcorrer do curso 

Cópia do projeto 
aprovado, declaração 
do local de 
realização da 
atividade. Se a 
atividade passar de 
10h precisará 
também de relatório 
das atividades. 

Participação em mutirões e demais 
atividades sociais organizada pela 
sociedade civil organizada, ou pelos 
órgãos e instituições citadas nesta 
Resolução � desde que a Uniguaçu, por 
meio da Coordenação do Curso libere a 
realização da atividade 

1h social a cada hora de 
atividade realizada, 
máximo de 20h por 
atividade. 
Limite máximo de 40h no 
transcorrer do curso 

Declaração do local 
de realização da 
atividade. Se a 
atividade passar de 
10h precisará 
também de relatório 
das atividades. 
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Palestras realizadas com temáticas 
relacionadas à área de formação � 
desde que coordenação de curso aprove 

1h social a cada hora de 
atividade, no máximo 5h 
por palestra.  
Limite de 20h no 
transcorrer do curso 

Declaração do local, 
seguido de 
assinatura com 
aprovação da 
coordenação de 
curso 

Participação de Atividades de 
Divulgação da Instituição e do curso � 
durante a semana 

1h social a cada hora de 
atividade � máximo 10h, 
por atividade. 
Limite máximo de 20h no 
transcorrer do curso. 

Assinatura de lista 
de presença ao 
término da atividade 

Participação de Atividades de 
Divulgação da Instituição e do curso � 
finais de semana e feriados 

2h social a cada hora de 
atividade � máximo 20h, 
por atividade. 
Limite máximo de 40h no 
transcorrer do curso. 

Assinatura de lista 
de presença ao 
término da atividade 

Assessoria para atividades dentro da 
área de formação � desde que a 
Coordenação do Curso libere e aprove 
que seja realizada em instituições, 
órgãos e demais locais conveniados à 
Uniguaçu 

1h social a cada hora de 
atividade realizada, 
máximo de 20h por 
atividade. 
Limite máximo de 20h no 
transcorrer do curso 

Declaração do local 
de realização da 
atividade. Se a 
atividade passar de 
10h precisará 
também de relatório 
das atividades. 

Membro de Entidades de Caridade, 
beneficente ou de representações do 
terceiro setor, desde que aliado ao 
conteúdo programático do curso e 
aprovado pela Coordenação do Curso 

Carga horária total 10h 

Declaração da 
Entidade, cópia das 
atas do ano corrente 
com a participação 
do interessado e sua 
assinatura e relatório 
das atividades 
desenvolvidas.  

 

Art. 13. As declarações para comprovação deverão ser timbradas, seguidas de assinatura e 

carimbo do responsável, com o número de registro das entidades e órgãos que regularizam o 

exercício da profissão, se for o caso. 

Art. 14. Os ofícios encaminhados deverão ser timbrados, seguidos de assinatura e carimbo 

do responsável.  

Art. 15. As listas de presenças nos eventos terão como responsável o Central do Acadêmico, 

sendo uma lista timbrada e com a assinatura do responsável no dia do evento.  

Art. 16. Os relatórios deverão seguir o modelo padrão disponibilizado no site 

www.uniguacu.edu.br, com fotos comprovando a participação, sendo necessário que a coordenação 

do curso assine o relatório.  
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Art. 17. Os projetos para realização das atividades deverão seguir o modelo padrão 

disponibilizado no site www.uniguacu.edu.br e deverão ser aprovados pela coordenação do curso, 

com assinatura e carimbo, comprovando a aprovação. 

Art. 18. As atividades oficiais do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) serão 

notificados por Editais, Comunicados e pelos Coordenadores de Curso. 

Art. 19. Todas as atividades realizadas precisam da aprovação da Pró-Reitoria Acadêmica 

ou da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, juntamente da Coordenação 

dos Cursos.  

Parágrafo Único: Caso não haja aprovação não serão contabilizadas as horas em hipótese 

alguma.  

Art. 20. A carga horária de cada modalidade de atividade para a integralização das horas nos 

Cursos de Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), será a seguinte: 
 

Curso 
Carga 

Horária 
Total 

Atividade 
Complementar 

Limite/hora 
modalidade 

complementar 

Atividade 
Social 

Administração 180 126 54 54 
Agronomia 280 196 54 84 
Arquitetura e Urbanismo 240 168 54 72 
Biomedicina 200 140 54 60 
Ciências Contábeis 180 126 54 54 
Direito 160 112 54 48 
EDF - Licenciatura 200 140 54 60 
EDF - Bacharelado 200 140 54 60 
Enfermagem 200 140 54 60 
Engenharia Civil 200 140 54 60 
Engenharia da Produção 200 140 54 60 
Engenharia Elétrica 200 140 54 60 
Engenharia Mecânica 200 140 54 60 
Farmácia 280 196 54 84 
Fisioterapia 200 140 54 60 
Medicina Veterinária 300 220 54 80 
Nutrição 180 126 54 54 
Psicologia 216 152 54 64 
Sistemas de Informação 240 168 54 72 

 

Art. 21. Os pedidos de validação de horas deverão ser protocolados na Secretaria Acadêmica, 

por meio de formulário próprio disponível no site www.uniguacu.edu.br.  
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Art. 22. Os acadêmicos têm até o penúltimo semestre de curso para cumprir todas as horas, 

com o prazo máximo a primeira quinzena de agosto de cada ano, não podendo apresentar horas para 

validação após esse prazo. 

Art. 23. Os casos omissos na presente Resolução serão tratados pela Pró-Reitora Acadêmica, 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e pelo Conselho de Ensino e 

Pesquisa (CONSEPE).  

Art. 24. Esta Resolução revoga todas as disposições em contrário, bem como revoga a 

Resolução 02/2013.  

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor a partir de sua data de publicação. 

 

União da Vitória, 10 de abril de 2019 

 
 

Profª. Marta Borges Maia 
REITORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 
 
 

Prof. Atilio A. Matozzo 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 

IGUAÇU 
 
 
 

João Vitor Passuello Smaniotto 
PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO 
 

 

1.12 NÚCLEO DE ÉTICA E BIOÉTICA 

REGIMENTO DO NÚCLEO DE ÉTICA E BIOÉTICA 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 
CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 
 

Art. 1º. O Núcleo de Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) - 

NEB -, foi constituído com base na Resolução nº 466 de 12 de outubro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, 



Centro Universitário do Vale do Iguaçu 
Curso de Fisioterapia 

Rua Padre Saporiti 717- Cep 84600-000 � União da Vitória-Pr 
(42) 35226192 � www.uniguacu.edu.br 

 

vinculado às Centro Universitário Vale do Iguaçu, independente na tomada de decisões, quando no 

exercício das suas funções. 

Art. 2º. O Núcleo de Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do Iguaçu tem a finalidade 

maior de defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade, 

contribuindo no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos, metodológicos e científicos. 

Art. 3º. O Núcleo de Ética e Bioética atenderá à legislação pertinente e reger-se-á pelo 

presente Regimento. 

§ 1º. Para fins deste Regimento, define-se como pesquisa a classe de atividades cujo objetivo 

é desenvolver e/ou contribuir para o conhecimento generalizável, através de métodos científicos de 

observação e inferência aceitos. 

§ 2º. Todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres humanos deverá obedecer às 

recomendações da Resolução nº 466 de 12 de outubro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, e 

dos documentos citados em seu preâmbulo, bem como suas alterações posteriores. 

§ 3º. A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e compreende os 
aspectos éticos e legais pertinentes. 

 
CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Art. 4º. Ao NEB compete: 

I - A avaliação ética dos protocolos de pesquisa que envolvam seres humanos, respaldado 

pela Legislação sobre ética em pesquisa vigente. 

a) Cada protocolo de pesquisa será analisado, inicialmente, por pelo menos um dos membros 

do Núcleo, responsável pela apresentação de uma proposta de parecer, sendo que o parecer 

definitivo deverá ser deliberado durante a reunião mensal, por todos os presentes e, então assinado 

por todos e encaminhado ao responsável pelo protocolo. 

b) Em situações excepcionais, ponderadas pela Presidência, poderá ser emitido um parecer 

ad hoc. Este parecer será analisado pelo Colegiado na primeira reunião ordinária que ocorrer e 

poderá ser por ele alterado. 

c) Os projetos recebidos pelo Núcleo serão analisados no prazo de até quarenta e cinco dias 

contados da data do protocolo. 

II - Manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua tarefa; 

III - Manter o projeto, o protocolo e respectivo parecer em arquivo, por cinco anos após o 

término do projeto, à disposição das autoridades competentes; 
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IV - Proceder ao acompanhamento dos projetos em curso através dos relatórios anuais dos 

pesquisadores envolvidos; 

V - Desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da ética na 

ciência; 

VI - Receber denúncia de abusos ou notificação sobre fatos adversos que possam alterar o 

curso normal dos estudos, decidindo pela continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa, 

devendo, se necessário, adequar o termo de consentimento; 

VII - Requerer instauração de sindicância junto à autoridade competente, em caso de 

denúncia de irregularidades da natureza ética nas pesquisas e, havendo comprovação, comunicar o 

fato à Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e, no que couber, a outras 

instâncias. 

Art. 5º. O NEB poderá recorrer a consultores ad hoc, pertencentes ou não à instituição, no 

caso de haver necessidade de se obterem subsídios técnicos específicos sobre algum projeto 

analisado. 

Art. 6º. Considera-se antiética a interrupção da pesquisa já aprovada sem justificativa aceita 

pelo NEB. 

Art. 7º. A revisão de cada protocolo culminará no seu enquadramento em uma das seguintes 

✁✁☎✝☞✞✝✄✁☎✆ �✝ ✁✁✞✝�✞ ✁✞✍ ✡✝☎✞✞✎✏✡✞ ✠� ✁✂✂✆ ✄☎✝✍ ✌✒✄✆ ☎✎✖✄☎✝✍ ☎ ✞✝☎✝✁ ☛✖✑✔ 

a) aprovado; 

b) pendente: quando o NEB considera necessária a correção do protocolo apresentado, e 

solicita revisão específica, modificação ou informação relevante, que deverá ser atendida em prazo 

estipulado em norma operacional; 

c) não aprovado; 

Parágrafo Único: o início do desenvolvimento do projeto de pesquisa somente se dará após 

a aprovação do NEB. 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 8º. O NEB é órgão colegiado e composto por profissionais das diversas áreas do 

conhecimento, designados pela Reitoria, de acordo com as indicações das coordenações de curso.  

§ 1º. Os membros do NEB/UNIGUAÇU comporão um colegiado de 15 (quinze) professores 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 
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§ 2º. O mandato dos membros do NEB será de 03 (três) anos, permitida a recondução e, a 

cada ano, em função da necessidade e experiência, poderá ser renovado um terço do Núcleo. 

Art. 9º. Haverá no NEB um Coordenador, designado pela Reitoria, com mandato de 3 (três) 

anos, permitindo-se a recondução.  

Art. 10º. Compete ao Coordenador do NEB: 

I - Convocar e presidir as reuniões do Núcleo; 

II - Assinar todos os documentos oficiais emitidos pelo Núcleo; 

III - Distribuir os projetos de pesquisa recebidos para análise e parecer dentre os membros 

do Núcleo; 

IV - Requerer instauração de sindicância junto à Reitoria da Uniguaçu em caso de denúncia 

de irregularidade de natureza ética nas pesquisas e, havendo comprovação, comunicar o fato à 

Reitoria da Uniguaçu para que se tomem as providências sugeridas; 

V - Exercer outras atribuições inerentes à sua competência de coordenar todas as atividades 

do Núcleo de Ética e Bioética. 

Art. 11. Para apoio e auxílio ao Coordenador do NEB será indicado pela Reitoria o Vice 

Coordenador, para mesmo mandato do Coordenador, que ficará incumbido de: 

I - Auxiliar o Coordenador nas tarefas administrativas; 

II - Substituir o Coordenador nos seus afastamentos e ausências eventuais. 

III - Orientar e assessorar os coordenadores de pesquisa nas questões éticas de pesquisa com 

seres humanos; 

Parágrafo Único � Para apoio e auxílio ao Coordenador e ao Vice-Coordenador do NEB será 

indicado pela Reitoria um funcionário que ficará incumbido do recebimento, registro, arquivo de 

todos os projetos apresentados para análise e aprovação, assentamentos do Núcleo, expedição e 

controle da correspondência.  

Art. 12. O NEB reunir-se-á na sala de reuniões da IES, ordinariamente, uma vez por mês, 

conforme calendário semestral divulgado para a comunidade acadêmica e, extraordinariamente, 

sempre que necessário, por convocação do Coordenador ou de, no mínimo, metade dos seus 

membros, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, observando-se o quórum de 1/3 (um 

terço) de seus membros para a instalação, sendo suas decisões tomadas por maioria simples. 

Art. 13. Os pareceres, preservado o caráter confidencial, serão promulgados por decisão do 

NEB e cópias deles enviadas aos autores, ao Orientador do trabalho/estudo. 
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CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 14. Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pelo próprio NEB. 

Art. 15. O suporte material e financeiro para o funcionamento do Núcleo de Ética e Bioética 

será fornecido pela IES. 

Art. 16. Este Regimento entrará em vigor a partir da sua aprovação no Conselho Superior 

Universitário (CONSU), revogando-se as disposições em contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 
REITORA 

 

 

1.13 APOIO AO DISCENTE 

A IES implementa várias ações de apoio aos discentes do curso de Fisioterapia que estão 

distribuídos da seguinte forma: 

TURMA PERÍODO NÚMERO DE ALUNOS 

Fisioterapia 1M Matutino 30 

Fisioterapia 3M Matutino 39 

Fisioterapia 5M Matutino 38 

Fisioterapia 7M Matutino 32 

Fisioterapia 9M Matutino 28 

           Total   167 

 

1.13.1 Apoio a participação em eventos 

Focando o ideal estabelecido nas diretrizes institucionais do Centro Universitário do Vale 

do Iguaçu e atendendo as expectativas de aprendizagem para a formação do egresso do curso, 

mantém-se em atualização constante o processo de atenção aos discentes.  

Para tanto, a coordenação do curso e a direção da IES dão suporte ao corpo discente na 

aquisição e promoção do saber, além dos processos educacionais desenvolvidos em salas de aula, 
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através de apoio financeiro (subsidiando transporte para eventos correlatos, patrocinando materiais 

de divulgação de eventos, entre outras) e apresentação de trabalhos de iniciação científica. A 

Instituição disponibiliza transporte e assegura o acompanhamento dos alunos a congressos, visitas 

técnicas, seminários, simpósios, bem como os incentiva a participarem de programas de iniciação 

científica. 

1.13.2 Apoio pedagógico aos discentes 

Os processos de apoio pedagógico aos discentes iniciam-se em sala de aula. A percepção do 

professor, aliado ao trabalho dos coordenadores, é base para o apoio pedagógico do acadêmico. Por 

meio desta identificação e interação, os discentes que apresentarem algum tipo de problema 

relacionado à aprendizagem, comunicação, conduta ou sociabilização serão encaminhados, em um 

primeiro momento, para a coordenação do curso. De posse das informações pertinentes, os 

coordenadores avaliam os fatos e discutem com a coordenação pedagógica os procedimentos a 

serem adotados. 

1.13.3 Acompanhamento Psicopedagógico 

Seguindo a estrutura do Regimento Institucional, a IES conta com a Coordenação 

Acadêmica e Pedagógica. A ela, está vinculado o CAA - Centro de Apoio ao Acadêmico, criado 

para aprimorar as condições pedagógicas e psicológicas que interferem diretamente no ensino e 

aprendizagem. O CAA tem por finalidade assessorar alunos no que diz respeito à melhoria da ação 

pedagógica e relacional. Em parceria com Coordenação acadêmica e pedagógica e em consonância 

com a Coordenação do Curso, o CAA adota um trabalho democrático, oportunizando diálogos 

permanentes com alunos estabelecendo uma práxis inovadora. 

A Coordenação Acadêmica e Pedagógica por sua vez, em permanente contato com o CAA, 

tem como finalidade apoiar as Coordenações de cursos na orientação pedagógica dos docentes e 

promover a capacitação docente continuada, auxiliando para uma melhor qualidade no ensino-

aprendizagem. 

O atendimento psicopedagógico é realizado pelo Centro de Apoio ao Acadêmico (CAA). O 

acadêmico, após entrevista preliminar com o responsável pelo CAA, recebe orientações ou é 

encaminhado ao profissional competente, de acordo com a necessidade. O objetivo é proporcionar 

aos acadêmicos da IES, um espaço terapêutico para orientação, clarificação de entendimento e busca 

de possíveis soluções às situações de conflito que, naquele momento, possam interferir no processo 
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de aprendizagem. O CAA foi criado em 24 de abril de 2002, com o objetivo de atender, orientar e 

encaminhar os acadêmicos com algum conflito comprometedor do processo de aprendizagem, aos 

setores de competência dos profissionais que compõe o quadro de docentes desta instituição. Os 

atendimentos e orientações prestados aos acadêmicos não implicam em soluções diretas e imediatas 

para os problemas apresentados, podendo gerar reencaminhamentos a profissionais competentes 

para os casos específicos. Os acadêmicos são atendidos nas dependências da instituição de ensino, 

em horários pré-determinados, agendados com a Coordenação Acadêmica em entrevistas 

individuais. Estas entrevistas são realizadas de segunda-feira a sexta-feira em horários pré-

determinados e num segundo momento, os acadêmicos são encaminhados para o atendimento 

psicológico, médico, nutricional, advocatício e pedagógico. 

1.13.4 Mecanismos de Nivelamento 

Desde o primeiro semestre de 2005 são oferecidos cursos de nivelamento em química, 

matemática, comunicação e expressão com o objetivo de aparar discrepâncias oriundas do ensino 

médio. Os cursos de nivelamento são oferecidos sempre que novas turmas sejam formadas para os 

semestres letivos. Adicionalmente, a coordenação do curso, com o apoio da direção da IES, oferece 

cursos de extensão com base nas avaliações realizadas nas reuniões de colegiado sobre o andamento 

do Curso ou a partir das necessidades expressadas pelos acadêmicos junto à coordenação ou do 

corpo docente. Nas atividades culturais, como a Semana Acadêmica (Semana que comemora o dia 

do profissional), Semana da Saúde e o Encontro de Iniciação Científica, são oferecidos cursos de 

curta duração direcionados para a complementação do conteúdo e o estímulo à pesquisa. Ainda, 

segundo a disponibilidade, o corpo docente ministra atividades extraordinárias abordando temas 

específicos relacionados às disciplinas. 

1.13.5. Programa de Iniciação Científica 

Toda Instituição de Ensino Superior deve estimular e promover a pesquisa nos domínios dos 

conhecimentos nela ministrados, assim como proporcionar oportunidades para que os profissionais 

atualizem constantemente suas competências dentro do seu campo de atuação. 

Neste sentido, cabe ao Centro Universitário do Vale do Iguaçu a divulgação na comunidade 

dos progressos relativos às suas áreas de ensino. Instalar um projeto que fomente e desperte o 

interesse para a investigação científica é, portanto, importante para o próprio desenvolvimento da 

região. 
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Para o estabelecimento de um programa de iniciação científica, é necessário definir linhas 

de pesquisa e os grupos de trabalho, coerentes com os objetivos da Instituição, assim como 

mecanismos de seleção e de avaliação sistemáticas, com a finalidade de assegurar a execução, 

qualidade e pertinência dos projetos. 

O desenvolvimento dos projetos de iniciação científica e estágios buscam: 

a) Adquirir suporte científico para realização do diagnóstico, compreensão e análise dos 

processos de transformação da sociedade, visando um desenvolvimento sustentável que 

considere as dimensões socioculturais, econômicas, ambientais, políticas e éticas; 

b) Gerar, a partir dos projetos de iniciação científica propostos, o desenvolvimento de uma 

nova mentalidade produtiva voltada à sustentabilidade e à autossuficiência da atividade 

econômica local e regional; 

c) Propiciar a produção de conhecimentos científicos que permitam otimizar a utilização 

dos recursos naturais com o mínimo impacto ambiental e promoção do desenvolvimento 

econômico e social. 

A iniciação científica pode realizar-se com a execução de projetos de pesquisa sob orientação 

de professores com qualificação acadêmica e prática de pesquisa; ou ainda com planos de trabalho, 

em que a pesquisa do acadêmico se integre a um projeto mais amplo desenvolvido por professores. 

Segundo a resolução normativa nº 006/96 CNPQ/PIBIC, os programas de iniciação 

científica visam: 

a) incentivar a participação dos estudantes de graduação em projetos de pesquisa, para que 

desenvolvam o pensamento e a prática científica com a orientação de pesquisadores 

qualificados; 

b) estimular pesquisadores produtivos a engajarem estudantes de graduação no processo 

acadêmico, utilizando a capacidade de orientação à pesquisa; 

c) qualificar recursos humanos para os programas de pós-graduação e aprimorar o processo 

de formação de profissionais para o setor produtivo; 

d) contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores. 

O Programa de Iniciação Científica poderá contribuir significativamente para o aumento da 

qualificação docente da própria Instituição em que se insere. 

As atividades complementares na modalidade de programas ou projetos de iniciação 

científica e prática de investigação são regulamentadas pela Resolução 01/2003 � CONSEPE, 

especificamente nos artigos 16 a 44.  
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1.13.6 Incentivos à Iniciação Científica 

O curso de Fisioterapia, juntamente com a IES, incentivará periodicamente a apresentação 

de trabalhos de iniciação científica em mostras realizadas na IES e fora dela, em que os acadêmicos 

podem divulgar seus trabalhos. Além disso, a IES edita a Revista Científica RENOVARE destinada 

a publicar trabalhos oriundos da comunidade acadêmica. 

A IES insere atenção especial em: 

a) identificar linhas prioritárias, baseadas no perfil dos cursos da Instituição e da 

necessidade de desenvolvimento econômico e social; 

b) interagir com a sociedade, permitindo que as contribuições relacionadas a cada pesquisa 

possam ser percebidas, utilizadas e aplicadas no meio social; 

c) fomentar a criação de grupos de pesquisa apoiados às linhas de pesquisa do curso de 

fisioterapia; 

d) criar canais de divulgação dos resultados das pesquisas, notadamente a criação e a 

manutenção de uma revista de divulgação científica; 

e) estabelecer convênios, associações e contratos com instituições de pesquisa, órgãos de 

fomento e quaisquer outros organismos institucionais que possam gerar recursos (financeiros 

ou não) que facilitem a conclusão de pesquisas e/ou que fortaleçam grupos de pesquisa da 

Instituição; 

f) prover condições de infraestrutura física para que os grupos de trabalho sejam 

consolidados. 

1.13.7 Acompanhamento de egressos 

O curso de Fisioterapia possui treze turmas de egressos. Para acompanhamento dos 

mesmos, a IES possui um cadastro em que são atualizados os dados deles, periodicamente, 

permitindo o contato para um acompanhamento adequado do mesmo e levantamento do perfil sócio-

econômico-profissional estabelecido após a formatura. Este cadastro permite a reorientação dos 

aspectos acadêmicos que se mostrarem desajustados à formação de um profissional atualizado e 

participante do espaço ocupacional do Fisioterapeuta.  

Além desse instrumento oficial da IES, o colegiado do curso mantém contatos informais 

com os alunos egressos, uma vez que muitos deles atuam nas instituições da região que são parceiras 

nos projetos sociais e conveniadas como campos de estágio dos atuais alunos. Ainda são convidados 

a participar dos eventos que o curso promove como feiras, semanas acadêmicas, workshops, 
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minicursos, por meio de correspondência eletrônica e pela página do curso no Facebook® 

(https://www.facebook.com/fisioterapiauniguacu). 

O acompanhamento dos egressos é um instrumento que possibilita uma contínua avaliação 

da instituição, através do desempenho profissional dos ex-alunos, podendo contribuir para 

reorganização do processo ensino/aprendizagem, considerando elementos da realidade externa à 

instituição que apenas o diplomado está em condições de perceber, visto que passa a atuar e 

experimentar as consequências dos aspectos vivenciados durante sua graduação.  

O acompanhamento de egressos tem por objetivo: 

a) Avaliar o desempenho da instituição pelo acompanhamento do desenvolvimento 

profissional dos ex-alunos; 

b) Manter registros atualizados de alunos egressos; 

c) Promover intercâmbio entre ex-alunos; 

d) Promover a realização de atividades extracurriculares (estágios e /ou participação em 

projetos de pesquisa ou extensão), de cunho técnico-profissional, como complemento 

à sua formação prática, e que, pela própria natureza do mundo moderno, estão em 

constante aperfeiçoamento e palestras direcionadas a profissionais formados pela 

Instituição; 

e) Valorizar egressos que se destacam nas atividades profissionais; 

f) Identificar junto às empresas seus critérios de seleção e contratação dando ênfase às 

capacitações dos profissionais da área buscados pela mesma. 

Incentivar a integração de ex-alunos com a Instituição. 

 

REGIMENTO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

Art. 1º. O Programa de Acompanhamento de Egressos do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) será conduzido pela Central do Acadêmico, supervisionado pela Pró-Reitoria 

Acadêmica, sendo o presente Regimento o documento norteador das atividades do Programa. 

Art. 2º. O Programa de Acompanhamento de Egressos é a égide da política institucional de 

acompanhamento de egressos do Centro Universitário Vale do Iguaçu e visa acompanhar os 
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egressos de todos os cursos de graduação e pós-graduação, após sua conclusão, compreendendo 

atividades que permitam: 

a) Verificar se o perfil apresentado pelo egresso atende os objetivos propostos pelo curso de 

graduação e pós-graduação; 

b) Acompanhar o itinerário profissional dos egressos durante os seus primeiros anos de atuação 

profissional, verificando as principais dificuldades encontradas por eles e propor ações e 

programas que possam contribuir para a sua inserção no mercado de trabalho, bem como o 

seu retorno à instituição para dar continuidade aos estudos; 

c) Oportunizar aos egressos a participação nas atividades desenvolvidas pela Instituição, 

contribuindo, constantemente, para o aprimoramento na atualização profissional e 

acadêmica; 

d) Propiciar encontros e seminários de egressos para promoção do desenvolvimento social e 

regional em todos os âmbitos de atuação dos cursos oferecidos pela Instituição; 

e) Usar meios tecnológicos para a criação e aperfeiçoamento de indicadores que apontem 

fragilidades no processo de aprendizagem dos cursos em que os egressos se formaram, 

trabalhando com planos de ação para a transformação em potencialidades; 

f) Informar as atividades profissionais desenvolvidas pelos egressos, contribuindo para a 

avaliação e consolidação do perfil do profissional formado pelas Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu). 

 Art. 3º. O egresso poderá atuar em projetos de extensão, pesquisa e outras atividades promovidas 

pelas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), visando, sempre, processos inovadores e de 

construção atualizada do conhecimento. 

 § 1º. O egresso terá, mediante comprovação de sua formação na Instituição, incentivos próprios a 

serem desenvolvidos por cada curso, ou de forma global pela Central do Acadêmico, para que possa 

participar de ações, cursos, pós-graduações e novas graduações na Instituição. 

 § 2º. Os egressos poderão ser convidados para participarem como monitores voluntários ou não, 

em estágios, pesquisas e demais processos que promovam o desenvolvimento contínuo do curso. 

 Art. 4º. O Programa de Acompanhamento do Egresso deverá levar em consideração o índice de 

satisfação dos profissionais formados pela Instituição, tendo como ponto de partida o grau de 

compatibilidade da sua formação com as necessidades sociais e do mundo do trabalho. 

Art. 5º. O Programa de Acompanhamento do Egresso desenvolverá uma análise constante sobre as 

expectativas sobre à formação profissional continuada, apresentando, sempre, um rol de 

possibilidades de formação. 
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CAPÍTULO II 

SOBRE AS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 
 

 Art. 6º. O Programa de Acompanhamento do Egresso está vinculado diretamente à Central do 

Acadêmico, à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e à Pró-Reitoria 

Acadêmica. Assim, será responsabilidade do Programa:  

a) Manter atualizado os cadastros dos egressos, bem como o contato constante com os campos 

de trabalho em que os ex-alunos atuam, alimentando os dados para cada coordenação de 

curso, de forma periódica. 

b) Propor avaliações, e autoavaliações, aos egressos por meio de plataformas digitais; 

c) Assessorar as coordenações de cursos sobre práticas e atividades ligadas aos egressos; 

d) Divulgar, periodicamente, a inserção dos egressos no mercado de trabalho; 

e) Propiciar momentos para que os egressos possam participar de Seminários, Semanas, 

Debates e demais atividades acadêmicas como forma de incentivo aos ingressantes dos 

cursos e demais estudantes; 

d) Organizar e disponibilizar formulários digitais para os egressos participarem, via site, da 

construção e melhoria constante da instituição e de seus cursos; 

e) Realizar visitas nos campos de trabalhos em que os egressos estão locados, visando a 

realização de parcerias e convênios; 

f) Apresentar às coordenações de cursos Planos de Ação específicos para o desenvolvimento 

do trabalho contínuo de acompanhamento, bem como relatórios de todas as atividades 

desenvolvidas; 

g) Elaborar relatórios semestrais das atividades e apresentá-las à Coordenação Acadêmica e 

coordenações de cursos; 

h) Desenvolver um banco de dados referente a informações sobre oportunidades de emprego e 

qualificação profissional aos egressos devidamente cadastrados no Programa; 

i) Desenvolver todas as atividades em consonância com os Projetos Pedagógicos de Curso 

(PPC) e o perfil dos egressos neles contido; 

j) Propiciar informações, aos coordenadores de curso e egressos, sobre a continuidade da 

formação dos egressos. 

  

TÍTULO I 
FUNÇÃO DAS COORDENAÇÕES DE CURSO  
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Art. 7º. Cabe aos Coordenadores de Curso o processo de interlocução constante com o Programa de 

Acompanhamento de Egressos e com a Central do Acadêmico, no sentido de manterem-se 

informados e atualizados. 

Parágrafo Único: Os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) de cada curso terão como obrigação a 

discussão de assuntos pertinentes ao acompanhamento dos egressos em suas reuniões e verificação 

permanente da política de acompanhamento nos Projetos Pedagógicos de Cursos, levando em 

consideração os perfis dos egressos apresentados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos. 

 
CAPÍTULO III 

DO ACOMPANHAMENTO E COLETA DE DADOS 
Art. 8º. O cadastramento dos estudantes deverá acontecer no último período de curso, com a coleta 

de informações necessárias para o processo de acompanhamento, sendo o coordenador do curso o 

responsável pela organização da coleta em conjunto com a Central do Acadêmico. 

Art. 9º. Todos os dados coletados serão alocados em formulários próprios que serão analisados e 

estudados pelos interessados, propiciando, de forma contínua, o aprimoramento do processo de 

acompanhamento do egresso. 

 Art. 10º. O Programa de Acompanhamento deverá desenvolver várias formas de coleta de dados, 

bem como formas de contatar os egressos, utilizando, inclusive, centrais de telemarketing. 

Art. 11. Serão disponibilizados formulários próprios aos egressos que visitem o site, ou redes 

sociais, para que possam apresentar sugestões ou avaliar a instituição.  

Art. 12. O Programa de Acompanhamento de Egressos visará a formação de uma associação de 

egressos, com o intuito de propiciar atividades integradoras de sua área profissional.  

 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13. Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo Programa de 

Acompanhamento de Egressos e pela Pró-Reitoria Acadêmica da IES. 

 Art. 18.O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação em reunião do Conselho 

Superior Universitário (CONSU) revogando disposições em contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO  
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1.13.8 Programas de Extensão 

Os acadêmicos possuem oportunidade de participar de várias atividades de extensão, desde 

cursos específicos ofertados pelo Curso de Fisioterapia e afins, até atividades que contam com a 

participação da IES. Estas atividades são apresentadas no relatório semestral elaborado pela 

coordenação do curso. 

Adicionalmente, durante atividades extraordinárias (projetos de extensão à comunidade e 

realização de atividades complementares e sociais), que contam com a participação da IES, os 

acadêmicos têm a oportunidade de, com a presença de professores, realizar experimentações da 

prática profissional. Os acadêmicos poderão, também, participar de atividades extracurriculares, 

projetos sociais e projetos de extensão promovidos pelo Núcleo de Políticas Ambientais da IES e os 

resultados obtidos nessas atividades servirão para a elaboração de artigos para a apresentação na 

iniciação científica. 

Sob este aspecto, os objetivos principais são: 

a) estabelecer perfis de oferta de cursos de extensão na Instituição, valorizando os perfis 

de seus grupos de pesquisa; 

b) estimular a multidisciplinaridade, colaborando, inclusive com a aliança com outras 

instituições; 

c) aproximar a sociedade regional, através de programas rápidos de capacitação a um custo 

permissível; 

d) humanizar o tratamento do discente, através de programas de apoio pedagógico, médico, 

odontológico, psicológico e quaisquer outros programas que facilitem a vida acadêmica; 

e) propor programas que despertem o senso crítico comunitário, tais como: programas de 

conscientização ambiental; programas de conscientização social, programas de 

conscientização política, programas de conscientização econômica e/ou quaisquer outros 

que permitam que a Instituição cumpra seu papel social de apoio à sociedade. 

 

No curso de fisioterapia do Centro Universitário do Vale do Iguaçu existem três projetos de 

extensão permanentes direcionado aos alunos do curso. Estes projetos são: 

1. Prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs): As doenças crônicas não 

transmissíveis são consideradas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) um dos maiores 

problemas de saúde pública no mundo. Sua etiologia é complexa e envolve fatores de risco não 
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modificáveis (genética, sexo e idade) e modificáveis (tabagismo, inatividade física, alimentação não 

saudável e consumo excessivo de bebidas alcoólicas). Esses últimos, por estarem relacionados a 

modos e estilos de vida, são passíveis de modificação (SECRETARIA DE SAÚDE, 2018). 

A prevenção continua sendo a principal ação contra estas doenças principalmente dos fatores 

de risco modificáveis.  

Área temática: Social 

Área de abrangência: A área de abrangência deste projeto de extensão serão todos os 

acompanhantes, pacientes que estiverem no ambulatório de consulta e exames no Hospital São 

Camilo e tem por objetivos principais orientar sobre a prevenção das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs) que são: diabetes, hipertensão arterial, tabagismo, obesidade 

2. Lombalgia: A lombalgia é um sintoma referido na altura da cintura pélvica, gerando um 

quadro clínico de dor, incapacidade de se movimentar e trabalhar, representando, desta forma, uma 

grande causa de morbidade e incapacidade dentro dos distúrbios dolorosos que afetam o homem. 

Área temática: Acadêmica. 

Área de abrangência: A área de abrangência deste projeto de extensão será a ortopedia e 

☎✝✁✎✍✁☎✞✞✞☞✄✁ ✁✞✍ ✁☎✄✒✄�✁�✝ �✝ ✝✓☎✝✠☎✡✞ ✁✂✁✍✁�✁ �✝ ☛✞✞✍✖✁✞☞✄✁✑ ☎✝✍ ☎✞✝ ✞✖✁✝☎✄✒✞☎ ☎✝✄✠✁✄☎✁✄☎

atender a comunidade que apresenta sintomas de lombalgia.  

3. Fibromialgia: É uma doença que pode ser incapacitante devido seus pontos dolorosos, que 

podem variar na sua localização por todo o corpo. Geralmente está associado a quadros de 

depressão, onde a pessoa tende a se isolar saindo do convívio social. Diante o exposto, o papel do 

fisioterapeuta é de suma importância tanto para sua orientação como reabilitação possibilitando uma 

melhor qualidade de vida para o paciente. 

Área temática: Acadêmica 

Área de abrangência: A área de abrangência deste projeto de extensão será a ortopedia e 

☎✝✁✎✍✁☎✞✞✞☞✄✁✆ ✝✝✎✍✁☎✞✞✞☞✄✁ ✁✞✍ ✁☎✄✒✄�✁�✝ �✝ ✝✓☎✝✠☎✡✞ ✁✂✁✍✁�✁ �✝ ☛✆✄✖✝✞✍✄✁✞☞✄✁✑ ☎✝✍ ☎✞✝

objetivos principais atender a comunidade que apresenta sintomas característicos da fibromialgia.  

 

A seleção de alunos para participar dos projetos acontecerá mediante edital e seguirá os 

seguintes requisitos: 

a) Os acadêmicos deverão estar matriculados no curso de fisioterapia a partir do quarto 

período do curso, não apresentar nenhuma dependência em disciplinas técnicas do curso; 

b) A inscrição acontecerá diretamente com a coordenação do curso de fisioterapia em data 

determinada em edital; 
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c) Os acadêmicos interessados farão um teste seletivo sobre assunto referente a área do 

projeto; 

d) O resultado do teste será divulgado nos editais oficiais, sendo classificados os três alunos 

com melhor desempenho no teste seletivo. 

 

REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 
CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 
 

Art. 1º. O presente Regimento Interno regula o Programa de Extensão do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração a extensão universitária como um processo 

educativo, cultural, científico e de continuidade educacional que, articulado de forma indissociável 

ao ensino e à pesquisa, viabiliza a relação transformadora entre Instituição e os vários setores da 

sociedade.  

 Art. 2º. O Programa de Extensão terá como objetivos:  

a) Promover o desenvolvimento social, por meio da relação direta entre ensino e pesquisa, 

integrando-os com as demandas do mundo do trabalho, bem como as demandas sociais, 

contribuindo para o aperfeiçoamento, a reformulação e a implementação de concepções 

práticas do currículo acadêmico, aliado ao perfil do egresso ao que tange à produção do 

conhecimento; 

b) Fomentar projetos de extensão que levam em conta os saberes e fazeres populares, 

garantindo assim os valores democráticos de igualdade e de direitos, respeito à pessoa e a 

sustentabilidade ambiental, social e do conhecimento; 

c) Participar do processo de desenvolvimento da sociedade nas mais diversas áreas, de forma 

dinâmica e qualitativa, buscando caminhos alternativos para atender as demandas 

necessárias para a transformação de realidades; 

d) Dinamizar a relação entre teoria e prática, de forma democrática, tendo como referência o 

processo de aprendizagem fomentada pelos cursos de graduação e pós-graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

e) Difundir saberes, ciência e cultura nas mais diversas comunidades, respeitando à igualdade, 

a diversidade, em busca do desenvolvimento social; 
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f) Formar cidadãos capazes de responder, antecipar e criar respostas às questões levantadas 

pela sociedade, servindo de agente transformador da realidade. 

§ 1º. A institucionalização do Programa de Extensão deverá atender às necessidades locais, 

regionais, estaduais e nacionais, enfatizando, sempre, as questões socioeconômicas, educacionais, 

ambientais, histórico-culturais e políticas, visando o desenvolvimento institucional e social em todos 

os níveis, estabelecendo mecanismos que relacionem os saberes acadêmicos aos saberes populares.  

§ 2º. Os projetos de extensão ligados ao Programa deverão levar em consideração as seguintes 

demandas:  

a) Deverá ser direcionado para uma das 4 (quatro) áreas, sendo: projeto de extensão acadêmico, 

projeto de extensão cultural, projeto de extensão científico e projeto de extensão de 

responsabilidade social; 

b) Após direcionamento dentro das áreas, deverá ser modalizado da seguinte maneira: curso de 

extensão; eventos de extensão; projetos de extensão continuados; programas 

especiais/regimes especiais e programas permanentes de extensão. 

 § 3º. As atividades de extensão podem ser integralizadas no currículo dos cursos de graduação e 

pós-graduação, por meio de atribuição de horas em atividades formativas, nos termos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de curso de graduação e pós-graduação da Instituição. 

  

CAPÍTULO II 
DA PARTICIPAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

  

Art. 3º. Todos os programas e projetos serão compostos individualmente, ou em grupos, aprovados, 

inicialmente, nos Núcleos Docentes Estruturantes, aprovado em colegiado e encaminhado à Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, a qual fará a análise final e aprovação 

do programa ou projeto. 

 Art. 4º. Poderão participar dos projetos do Programa de Extensão todos os funcionários do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), em efetivo exercícios e aposentados, discentes de 

graduação e pós-graduação, regularmente matriculados e pessoas da comunidade externa à 

Uniguaçu. 

 § 1º. Cada projeto de extensão, levando em consideração o presente no caput do Art. 2º, parágrafo 

segundo, deverá ter um coordenador; 

§ 2º. A coordenação poderá ser exercida simultaneamente em, no máximo, 3 (três) projetos em áreas 

iguais, ou distintas, bem como em modalidades iguais, ou distintas. 
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§ 3º.  A proposta a ser apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 

deverá ter a anuência da coordenação do curso de graduação ou pós-graduação em que o 

docente/propositor do projeto é lotado. 

 Art. 5º. Os acadêmicos devidamente matriculados e em dia com suas obrigações acadêmicas e 

administrativas poderão participar dos projetos com atividades complementares ao ensino e à 

pesquisa. 

 Art. 6º. Caberá ao coordenador de projetos de extensão:  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Apresentar a proposta de projeto de extensão, dentro das modalidades e áreas relacionadas 

no caput do Art. 2º deste Regimento Interno ao NDE e ao Colegiado em que está ligado e 

na sequência, se aprovado, à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão; 

c) Fazer articulação entre o projeto as demais atividades desenvolvidas na comunidade interna 

e externa, levando em consideração o desenvolvimento da sociedade; 

d) Acompanhar e avaliar o desempenho dos discentes e demais pessoas envolvidas nos 

projetos; 

e) Desenvolver relatórios de atividades a partir das Planos de Ação do projeto de extensão, 

tendo em vista a organização da documentação de comprovação da realização do projeto; 

f) Divulgar os resultados parciais e finais dos projetos em forma de diagnósticos para que se 

possa ter um acompanhamento das atividades e, se necessário, a reestruturação do projeto, 

o que será acompanhado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão; 

g) Prestar contas, quando for o caso, do custeio das atividades realizadas; 

h) Calendarizar as atividades, organizando prazos e demais demandas necessárias às atividades 

de extensão; 

i) Fomentar publicações que divulguem as atividades dos projetos de extensão. 

 Art. 7º. O projeto somente poderá ser iniciado após aprovação pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Iniciação à Pesquisa e Extensão. 

 Art. 8º. Os projetos de extensão deverão se enquadrar, em relação ao tempo de execução, nos 

seguintes parâmetros:  

a) Atividades de curta duração: serão realizadas entre um dia a dois meses. 

b) Atividades de média duração: serão realizadas entre três meses a seis meses. 

c) Atividades de longa duração: serão realizadas entre seis meses a um ano. 
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Parágrafo Único: Impreterivelmente as atividades não poderão sobressair o prazo de longa duração, 

para que o processo de acompanhamento seja efetivo e eficaz. Sendo previsto no tempo de cada um 

dos parâmetros o tempo para a produção de relatórios e demais procedimentos obrigatórios. 

 Art. 9º. Todas as atividades de extensão deverão prever o processo de encerramento a partir da 

finalização dos trabalhos realizados, levando em consideração a entrega do relatório final, conforme 

o modelo solicitado no edital de chamada, à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão. 

 Art. 10º. O prazo para entrega do relatório será estipulado no ato de registro da atividade, sendo 

que todas as comprovações de realização das atividades, seja o propositor, seja para os participantes, 

apenas será lavrado após a entrega do relatório final à Secretaria, a qual terá um prazo de 72h para 

analisá-lo, aprová-lo ou não. Após aprovação, toda a documentação comprobatória estará à 

disposição dos responsáveis pela atividade. Em caso de reprovação será solicitado ao responsável 

pelas atividades as documentações faltantes. 

 Art. 11. As proposições das atividades de extensão serão avaliadas pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, ouvida a Coordenação do Curso ao qual o propositor 

está vinculado, sendo encaminhado para aprovação em colegiado, levando-se em consideração as 

determinações presentes em Edital de chamada de proposições de atividade de forma semestral, ou 

quando necessário. Após aprovação o projeto passa a ser cadastrado e a ser efetivado. A 

determinação dos itens a serem avaliados será proposto pelo edital anual, ou semestral dependendo 

das demandas, de chamada das atividades. 

 Art. 12. Os relatórios finais dos projetos serão enviados e apresentados à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, sendo, após aprovação das comprovações de realização 

do projeto, arquivados.  

 Parágrafo Único: A certificação dos projetos dar-se-á pela carga horária efetivamente realizada, 

sendo expedida a certificação logo após arquivamento dos projetos.  

 Art. 13. Os projetos poderão ser reeditados desde que passem pelos trâmites de aprovação presentes 

nos caputs dos Artigos anteriores. 

  
CAPÍTULO III 

DA COMPROVAÇÃO  
  

Art. 14. Todos os projetos em andamento serão apresentados na página da web do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
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CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 15. Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 Art. 16. O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação no Conselho Superior 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), revogadas as decisões ao contrário. 

  

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. João Vitor Passuello Smaniotto 
 

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO 
 

1.13.9 Política de incentivo e concessão de bolsas 

As Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, mantidas pela Unidade de Ensino Superior 

Vale do Iguaçu, contam com a Política Institucional, cujo objetivo é incentivar a continuidade dos 

estudos dos acadêmicos, visando a inclusão social e neste caso, minimizar as dificuldades 

financeiras encontradas pelos acadêmicos devidamente matriculados. 

A Política Institucional estabelece critérios para a concessão de bolsa de estudo e 

abatimentos nas mensalidades dos acadêmicos. Está vigorando desde 2001 (ano de início das 

atividades da IES) e abrange, desde então, aproximadamente metade do efetivo discente em todos 

os semestres. 

As formas de concessão de bolsas de estudo são as seguintes: 

a) a IES e empresas da região celebram um convênio de cooperação mútua, por intermédio 

do qual a instituição, além de inserir a empresa em seus projetos sociais, concede bolsa 

parcial ao acadêmico/funcionário e em contrapartida, a empresa concede bolsa de estudo 

parcial para seu funcionário/acadêmico; 

b) a IES conta acadêmicos participando da Política Institucional que concede bolsas 

parciais especiais, como incentivo ao acadêmico interessado em cursar duas graduações 

concomitantemente; a IES concede bolsa parcial de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o 

valor da mensalidade do curso que já se encontra em andamento.; 
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c) para garantir o ingresso de pessoas do mesmo grupo familiar em instituições privadas, 

a IES proporciona bolsa parcial para cada membro da família que estiver devidamente 

matriculado; 

d) para funcionários, professores e respectivos familiares é concedida bolsa no percentual 

de 50% e 30%, respectivamente, sobre o valor da mensalidade; 

e) ✁✞✍ ✞ ✄✠☎✎✄☎✞ �✝ ✄✠✁✝✠☎✄✒✁✝ ✝ ✒✁✞✞✝✄✝✁✝ ✞ ✁✁✁�✌✍✄✁✞✆ ✁ ✂☛✚ ✄✠☎☎✄☎✎✄✎ ✞ ☎✝✌✍✄✞ ☛�✝✞✂✞✝

✁✞✎✠✞✑✆ ✄✎✝ ✁✞✠☎✄☎☎✝ ✝✍ ✖✞✞☎✁ ☎✁✝✁✄✁✞ �✝ ��✁ ✠✒✄✠☎✝ ☎✞✝ ✁✝✠☎✞✑ ☎✞✖✝✝ ✁ ☎✝✍✝☎☎✝✁✞✄�✁de 

seguinte à obtenção do prêmio; 

f) outra forma de minimizar as dificuldades financeiras e proporcionar a permanência do 

acadêmico na IES é a concessão de bolsa de até 100% (cem por cento) sobre o valor da 

mensalidade, da seguinte forma: a cada novo acadêmico matriculado por indicação do 

acadêmico, este fará jus a 5% (cinco por cento) de desconto. 

1.13.10 Bolsas de trabalho ou de administração 

A IES oferece algumas bolsas de trabalho aos discentes. O programa se intitula Bolsa 

Universitária e atende uma considerável parcela dos estudantes que as recebem mediante realização 

de estágios em vários setores da IES. A concessão de Bolsas-estágio se dá por processo de seleção 

que contempla a condição sócio-econômica, a necessidade de manutenção do estudante no ensino 

superior e o desempenho acadêmico. A instituição proporciona aos acadêmicos a oportunidade de 

realizar estágio não-obrigatório na respectiva área de conhecimento. O Programa Institucional de 

bolsas de estudo foi implementado no primeiro semestre de 2002 e o número de acadêmicos 

participantes vem crescendo semestralmente. 

Além de contribuir para a formação profissional, para a manutenção e complementação 

educacional, mediante oferta de vaga de estágio, o programa prepara o acadêmico para o ingresso 

no mercado de trabalho com mais experiência em sua área de atuação. 

O Programa Institucional de Bolsas-estudo é ofertado ao acadêmico que celebra com a 

instituição um Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio, que é desenvolvido de 

acordo com o regulamento e um Plano de Estágio, sempre sob a supervisão de um orientador 

comprovadamente qualificado e capacitado na área de conhecimento afim. Também prevê incentivo 

para monitorias a acadêmicos dentro da Instituição. 
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1.13.11. Programa de Incentivo Social Solidário 

Trata-se de parceria entre a IES e a Prefeitura Municipal de União da Vitória, pelo qual são 

concedidas bolsas parciais com recursos provenientes do ISS (Imposto Sobre Serviços), cujo 

público principal é os acadêmicos de baixa renda os quais, recebendo o auxílio financeiro, fazem a 

contrapartida, desenvolvendo projetos de extensão e iniciação à pesquisa. 

1.13.12 ☎✆✝✞✟ ✠✡☛✝☞✆✌ ✍✝✎✏✆✑ 

É um programa que premia os alunos com melhor desempenho acadêmico, concedendo 

bolsas parciais para o semestre seguinte. 

1.13.13 Bolsa Esporte 

É concedida bolsa parcial aos acadêmicos atletas que possuem pontuação no ranking 

estadual e/ou nacional. 

1.13.14 Prouni 

A Faculdade está vinculada ao Prouni � Programa Universidade para Todos, do Governo 

Federal, que concede bolsas parciais e integrais para acadêmicos economicamente carentes. 

1.13.15 Programa Estude 

Este programa prevê o aumento do prazo de pagamento do curso, diminuindo-se os valores 

das parcelas em até 50%, sendo a diferença ressarcida à Instituição depois que o acadêmico estiver 

formado, respeitando o valor percentual concedido e o valor atual da mensalidade. 

1.13.16 FIES 

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) é um programa do 

Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes 

matriculados em instituições não gratuitas. Podem recorrer ao financiamento os estudantes 

matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 

Ministério da Educação. 

Em 2010 o FIES passou a funcionar em um novo formato. O Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) passou a ser o Agente Operador do Programa e os juros 
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contribuirá para o redirecionamento das ações desenvolvidas por todos, na intenção de minimizar 

fragilidades e descobrir potencialidades. 

A avaliação é realizada semestralmente e, além do corpo docente e atuação da coordenação 

do curso, avalia-se as condições estruturais, instalações, serviços e pessoal técnico de apoio, 

condições de ensino, envolvimento da IES com a comunidade, cumprimento do regimento e as 

propostas PDI, PPI e PPC. As informações obtidas na autoavaliação institucional são empregadas 

para melhoria das condições dos serviços ofertados, orientação das coordenações dos cursos e 

docentes quanto à condução do processo ensino-aprendizagem, bem como balizam importantes 

�✝✁✄☎�✝☎ ✁✞✍✞ ✍✝✞✂✞✝✄✁ �✞☎ �✁✂✆ ��✂ ✝ ���✄☎✒ � ✁✞✠✁✎✠☎✞ �✝ ✄✠✆✞✝✍✁✏�✝☎ �✁ ✁✎☎✞✁✒✁✞✄✁✏✡✞ ✗

suplementado por avaliações de acadêmicos em reuniões de colegiado. 

Tais informações são disponibilizadas para a comunidade acadêmica e externa por 

intermédio do Jornal da CPA, editado semestralmente. A CPA é atuante e promove a interlocução 

entre os atores da comunidade acadêmica. 

Na perspectiva da avaliação do processo didático-pedagógico a CPA busca ferramentas para 

análise contínua da ação educativa buscando vê-la com clareza, profundidade e abrangência, 

contribuindo na elaboração de uma política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão 

e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, de monitoria e demais modalidades, respeitando o Regulamento da Iniciação Científica 

da IES. Assim, por iniciativa da CPA e da Direção Geral, instituiu-se em 2016 (Resolução nº 

02/2016) o Núcleo de Orientação e Planejamento do Ensino Superior da Uniguaçu (NOPESU), 

pensado como uma comissão multidisciplinar ligada à Coordenação Acadêmica e à Direção Geral 

das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, bem como à CPA. O NOPESU tem como objetivo 

geral orientar, planejar e executar processos de melhoria do ensino-aprendizagem de todos os cursos 

da Instituição, assessorando os Coordenadores de Curso e a Direção no arrolar de suas atividades 

didático-pedagógicas centradas no ensino. 

Anualmente a IES realiza um teste simulado com a participação de todos os períodos de 

todos os cursos da instituição em seus respectivos turnos. O evento assumiu o nome de Dia e Noite 

de Avaliação (DNA) e, a partir dos resultados obtidos, é possível aferir o desempenho de cada um 

dos períodos em que o aluno se encontra. O DNA tornou-se importante ferramenta na gestão da 

qualidade do ensino uma vez que, aos moldes do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes 

(ENADE), permite descobrir potencialidades e vulnerabilidades em cada um dos cursos analisados, 

possibilitando assim a cada um dos coordenadores estabelecer estratégias e atitudes capazes de 

reorganizar a rotina didático-pedagógica no interesse de aumentar a eficácia do processo. 
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As questões de prova são elaboradas pelos docentes de cada curso da IES e contemplarão 

todas as disciplinas da matriz curricular do curso de Odontologia, divididas entre questões de 

conhecimento geral e específico, discursivas e objetivas elaboradas com o método teoria de resposta 

ao item (TRI). As questões têm o seguinte grau de dificuldade: fáceis (50%); médias (25%); e 

difíceis (25%) a partir de uma matriz de prova elaborada pelo colegiado de curso. O simulado 

acontece uma vez ao ano, no mês de maio, portanto no 1o semestre e envolve todos os cursos da 

IES. 

Os resultados são analisados pela coordenação de curso e docentes para a verificação das 

fragilidades e potencialidades, alteração de ementas e conteúdo se for necessário. Os resultados são 

apresentados a todos os acadêmicos em seminário realizado no auditório da IES ainda no primeiro 

semestre letivo de cada ano. 

 
REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

 

Art. 1º. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) é uma comissão permanente, prevista pelo SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior), estabelecido pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e regulamentada pela 

Portaria Ministerial - MEC, nº 2.051 de 9 de julho de 2004.  

Art. 2º. A CPA é responsável pela coordenação dos processos internos de avaliação da 

Instituição, sistematizando e analisando o histórico da Instituição para que possa prestar, quando 

solicitadas, informações ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). 

 

Parágrafo único: É preciso que a CPA desenvolva ações plenas de divulgação dos processos 

de autoavaliação dentro de períodos calendarizados para que possa apresentar, semestralmente, o 

plano de melhorias focadas na gestão por meio das avaliações internas e externas. 

Art. 3º. A autoavaliação é um processo de caráter diagnóstico, formativo e de compromisso 

coletivo, tendo como objetivo indicar à comunidade as potencialidades e as fragilidades da 

Instituição, com o intuito de promover a qualidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, 

observando a legislação em vigor, bem como promovendo dados de análise para a efetiva gestão da 

Instituição ao que tange a transformação das fragilidades em potencialidades. 
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Art. 4º. A CPA terá atuação autônoma no âmbito de sua competência legal, prestando 

informações de suas atividades ao Conselho Universitário (CONSU) e ao INEP, bem como 

divulgando e evidenciado a evolução da Instituição à comunidade acadêmica. 

Parágrafo Único: A CPA terá autonomia em relação à Reitoria do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu ao que tange o desenvolvimento de suas atividades, inclusive para propor melhorias a 

partir dos processos de autoavaliação, contribuindo para o desenvolvimento da gestão da Instituição. 

 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 5º. A CPA deverá possuir representantes de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica e da sociedade civil organizada. 

Art. 6º. A CPA terá a seguinte composição: 

a) Pelo menos dois representantes do segmento docente, exceto de cargos de Reitoria e 

Pró-Reitorias; 

b) Pelo menos dois representantes do segmento administrativo, exceto de cargos de 

Reitoria e Pró-Reitorias; 

c) Pelo menos dois representantes do segmento discente; 

d) Pelo menos dois representantes do segmento da sociedade civil organizada com 

amplitude regional. 

§ 1º. A CPA terá um presidente escolhido pelos seus membros. 

§ 2º. Os integrantes da CPA serão eleitos para um mandato de dois anos, permitida a 

recondução. 

§ 3º No caso de vacância, a substituição respeitará o segmento representado até a 

integralização do mandato vigente. 

§ 4º. Será vetada a composição que privilegie a maioria absoluta de um segmento. 

§ 5º Não poderá exercer representação da sociedade civil servidor docente ou técnico-

administrativo em atividade ou aposentado da Instituição. 

 

SEÇÃO I 
DO APOIO À COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 7º. Os Colegiados de Cursos do Centro Universitário Vale do Iguaçu, bem como a 

associação de egressos, associação de funcionários e ex-funcionários, ou demais órgãos internos 
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constituídos pela Instituição, poderão auxiliar no desenvolvimento das atividades da CPA, 

principalmente no processo de sensibilização para a participação das autoavaliações, assim como 

nas discussões das devolutivas dos dados. 

Art. 8º. Os órgãos de apoio deverão auxiliar a CPA na socialização dos dados de forma 

sistemática e de forma calendarizada. 

 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 9°. Compete à CPA: 

a) Coordenar o processo de autoavaliação institucional; 

b) Implantar o ciclo avaliativo, por meio de projeto de autoavaliação, como forma de 

garantia da qualidade contínua dos processos de ensino, pesquisa e extensão; 

c) Propor a metodologia do processo de autoavaliação, levando em consideração as 

normatizações em vigência; 

d) Definir as diretrizes dos Planos de Ações para a implementação de melhorias e 

transformações de fragilidades em potencialidades; 

e) Propor normas e instrumentos que objetivem o constante aprimoramento das 

atividades desenvolvidas pela CPA; 

f) Articular as autoavaliações com os procedimentos de gestão da Instituição, levando 

em consideração o histórico da IES; 

g) Promover ações de sensibilização e de troca de experiências entre a comunidade 

acadêmica e a CPA; 

h) Produzir conhecimentos sobre a atual situação do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu, que possam contribuir para a melhoria da qualidade das dimensões do ensino, pesquisa, 

extensão e, principalmente, da gestão; 

i) Produzir os relatórios de autoavaliação em conformidade com as regulamentações 

em vigência, mantendo relação clara e objetiva entre si; 

j) Acompanhar e participar, sempre que possível, das ações oriundas do processo de 

autoavaliação institucional, bem como da avaliação interna, que objetivam superar as fragilidades 

identificadas; 

k) Realizar análise crítica do processo avaliativo; 
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l) Acompanhar o processo de avaliação externa Instituição e o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE); 

m) Acompanhar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico 

Institucional, apresentando sugestões; 

n) Manter processos articulatórios com a CPA de outras Instituições de Ensino Superior. 

Art. 11. Ao presidente compete: 

a) Cumprir e fazer o presente Regimento; 

b) Presidir as atividades propostas pela CPA; 

c) Convocar os membros e presidir as reuniões da CPA; 

d) Representar a comissão aos órgãos colegiados da Instituição; 

e) Participar das reuniões semanais dos setores e dos Colegiados; 

f) Definir o membro que deverá secretariar a CPA, redigir atas e documentos oficiais; 

g) Garantir que o processo de autoavaliação seja um ponto de impacto no 

desenvolvimento da gestão da Instituição, bem como sirva como ferramenta de inovação e 

desenvolvimento contínuo; 

h) Manter e zelar o material permanente de consumo da CPA; 

i) Organizar, junto com os membros, a sala da CPA, bem como os documentos que a 

ela compete. 

Art. 12. Aos membros da CPA compete: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

b) Participar de todos os atos, ações e decisões da CPA; 

c) Auxiliar a presidência nas suas atribuições; 

d) Desenvolver o processo de sensibilização na comunidade acadêmica; 

e) Participar efetivamente dos seminários de socialização, após cada autoavaliação, ou 

avaliação externa; 

f) Preparar, analisar e revisar as documentações pertinentes à CPA; 

g) Organizar e manter os arquivos, sejam digitais ou físicos, da CPA; 

h) Servir de ponto de ligação entre a CPA e os demais setores e órgãos da Instituição. 

 

CAPÍTULO IV 
DO FUNCIONAMENTO, DURAÇÃO DE MANDATO E SUBSTITUIÇÃO DE 

MEMBROS 
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Art. 13. A CPA se reunirá, ordinariamente, de forma calendarizada, semanalmente, ou de 

forma extraordinária quando precisar, mediante convocação da presidência. 

Art. 14. A pauta de reuniões ordinárias será divulgada com antecedência mínima de 10 (dez) 

horas. 

Art. 15. As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 4 

(quatro) dias e ampla divulgação da pauta. 

Art. 16. As reuniões da CPA serão presididas pelo presidente, ou por um membro 

previamente designado por ele. 

Art. 17. O quórum mínimo para deliberação da CPA será de metade mais um de seus 

membros. 

Art. 18. As deliberações da CPA serão aprovadas sempre por maioria simples de votos 

favoráveis de seus membros presentes. 

Art. 19. O membro da CPA que não participar de 5 (cinco) reuniões consecutivas, ou faltar 

5 (cinco) alternadas, caracterizando a impossibilidade de participação efetiva, salvo justificativa 

cabível, perderá seu mandato. 

Art. 20. A CPA terá pleno acesso a todas as informações institucionais e poderá requerer 

informações sistematizadas de todas as unidades da Instituição, ressaltando que as informações 

deverão ser fornecidas no prazo estabelecido pela CPA. 

Art. 21. A organização da CPA dar-se-á da seguinte forma: 

a) Plenário: o qual será composto pela reunião semanal, na qual todos os seus membros 

discutem as ideias, ações e planos, os quais serão votados ao final de cada reunião; 

b) Grupo de Trabalho: o qual será organizado por tarefas, em que cada um dos 

membros, de forma individual, ou conjunta, terá demandas para desenvolver voltadas aos processos 

de autoavaliação, documentação, análises e acompanhamento dos Planos de Ação e transformação 

das fragilidades em potencialidades. 

Art. 22. O mandato da CPA terá duração de 2 (dois) anos com possibilidade de recondução 

automática, se assim os membros votarem nas reuniões ordinárias. 

Art. 23. Os membros da CPA deverão ser eleitos por seus pares em um sistema de votação 

direta, indireta ou por aclamação, sendo da escolha da maioria a forma de condução ao cargo.  

 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 24. A CPA deverá justificar as ausências dos representantes discentes que tiveram 

atividades acadêmicas em horário coincidente com as reuniões ordinárias e extraordinárias. 

Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos no âmbito da CPA e quando o caso configurar 

impróprio para decisão da Comissão, serão encaminhados ao CONSU da Instituição. 

Art. 26. O presente Regimento Interno poderá ser modificado mediante proposta de um 

terço, no mínimo, dos integrantes da CPA, a ser submetida à aprovação do CONSU. 

Art. 27. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Superior Universitário (CONSU). 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

1.15 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO 

ENSINO- APRENDIZAGEM 

A IES conta com um sistema informatizado de disponibilização de materiais didáticos aos 

alunos através do portal RM. O acesso ao portal do professor e do aluno é feito através de login e 

senhas individuais. O aluno também tem acesso a informações acadêmicas e financeiras através 

desse portal. O professor pode, também, agendar recursos audiovisuais, laboratórios e outros 

espaços da IES, informando antecipadamente quais atividades serão realizadas e quais os materiais 

necessários para a atividade proposta. Assim, é possível realizar adequadamente as atividades de 

ensino-aprendizagem necessárias ao desenvolvimento do currículo. 

Para tornar concreta a proposta de instrumentalizar alunos e professores de tecnologias 

modernas existe o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), que obedece ao REGULAMENTO 

INTERNO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO 

IGUAÇU, e é organizado com estrutura e método de funcionamento levando em consideração o 

processo de ensino, pesquisa e extensão, assegurando a plena utilização de seus recursos materiais 

e humanos, por meio da tecnologia de informação. 

 

REGULAMENTO INTERNO 
DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 
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CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 
 

Art. 1º. O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) organiza-se com estrutura e método 

de funcionamento que preservem a unidade de suas funções junto às Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração o processo de ensino, pesquisa e extensão, 

assegurando a plena utilização de seus recursos materiais e humanos, por meio da tecnologia de 

informação. 

Art. 2°. O Núcleo de Tecnologia da Informação é o órgão responsável pela coordenação dos 

laboratórios de informática, laboratórios de consulta e Internet, tendo um Coordenador designado 

pelo Diretor Geral da Instituição. 

Art. 3°- São objetivos do ao NTI: 

a) Desenvolver e normatizar procedimentos para o uso dos laboratórios que são de sua 

competência, bem como demais espaços em que se faça necessário o uso de recursos tecnológicos, 

de acordo com as premissas presentes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação e pós-

graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

b) Manter as rotinas de manutenção, realizando avaliações periódicas das demandas e 

serviços; 

c) Garantir o conforto, a segurança e o apoio técnico necessários ao desenvolvimento 

das aulas, pesquisas e demais demandas a serem realizadas nos espaços de responsabilidade do NTI; 

d) Disponibilizar os recursos e tecnologias da informação adequadas, conforme 

normatização presente nas leis em vigor, principalmente ao que tange aos direitos de software e 

hardware; 

e) Oferecer cursos de formação na área de tecnologia aos docentes, discentes e técnicos-

administrativos como medida de desenvolvimento tecnológico e informatizacional; 

f) Fomentar e ampliar, continuadamente, os recursos inovadores que promovam a 

diferenciação entre as atividades de praxe; 

g) Assegurar, plenamente, todas as atividades em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, buscando o pleno desenvolvimento da Instituição e de seus cursos; 

h) Possibilitar, amplamente, o desenvolvimento das atividades de todos setores e órgãos 

da Instituição ao que tange à execução de suas atividades cotidianas ou eventuais; 

i) Promover a acessibilidade de comunicação entre todos os setores, órgãos, 

acadêmicos, professores e comunidade externa; 
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j) Apresentar um Plano semestral de segurança informacional, juntamente com um 

plano de contingência que garanta estabilidade funcional por 24 (vinte e quatro) horas diárias em 

todos os dias da semana; 

k) Propiciar o acesso dos docentes, discentes e setores ao portal específico para os fins 

documentais e demais demandas acadêmicas-administrativas. 

 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUAS 

FUNÇÕES 
 

Art. 4º. O NTI, como um setor estruturado e mantido pelas Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu), em conformidade com as demandas apresentadas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), integrado aos Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação e pós-graduação, 

ao que tange o desenvolvimento e aprimoramento tecnológico inovador, será composto por um 

Coordenador, analistas de sistemas, técnicos-administrativos, estagiários e monitores, quando for o 

caso. 

Art. 5º. São funções do Coordenador de NTI: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Gerir o setor conforme as prerrogativas legais em vigor, valorizando o 

desenvolvimento sustentável dos setores e órgãos da Instituição, promovendo a gestão dos membros 

do setor de forma inteligente e eficaz; 

c) Promover processos de inclusão digital e tecnológica, visando a integração e 

garantindo processos de aprendizagem e interação; 

d) Desenvolver as normativas de funcionamento dos espaços de responsabilidade do 

NTI e das demandas tecnológicas necessárias; 

e) Construir e manter rotinas de manutenção preventiva, em primeira instância, mas 

também as manutenções corretivas, quando necessário; 

f) Desenvolver um Plano de Ação e Execução das atividades no NTI em conformidade 

com os calendários acadêmico e administrativo; 

g) Pesquisar e propor novas tecnologias de informação em todos os seus âmbitos; 

h) Dar suporte aos setores, coordenadores de curso e demais órgãos ao que se refere à 

tecnologia da informação, bem como demais demandas direcionadas ao NTI; 
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i) Promover ações de inovações tecnológicas na Instituição, promovendo o que se prevê 

no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico dos cursos de 

graduação e pós-graduação; 

j) Representar a Instituição em eventos relativos às políticas de desenvolvimento 

presentes no PDI; 

k) Realizar reuniões semanais do setor para a discussão da pauta semanal de trabalho; 

l) Propor e desenvolver eventos de integração tecnológica e de inovação em parceria 

com o Setor de Recursos Humanos e coordenações de cursos, visando a integralização do Programa 

de Capacitação Permanente do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

Art. 6º. São funções do analista de sistemas: 

 a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Auxiliar o Coordenador no desempenho de suas funções; 

c) Implementar processos de utilização e ampliação dos programas institucionais de 

finalidade acadêmica e administrativa; 

d) Assegurar o funcionamento pleno das redes de dados e demais tecnologias de 

informação e comunicação; 

e) Analisar o desenvolvimento tecnológico da Instituição em consonância com o PDI e 

os PPCs dos cursos de graduação e pós-graduação; 

f) Implantar sistemas, serviços e equipamentos conforme a legislação vigente e as 

demandas necessárias; 

g) Organizar o Plano de Aprimoramento e Ampliação dos equipamentos de hardware e 

software; 

h) Controlar o uso da rede de internet de acordo com as políticas da Instituição; 

i) Auxiliar docentes, discentes e setores no acesso ao portal e demais serviços 

específicos ligados à página da Instituição; 

j) Garantir a atualização periódica dos softwares em consonância com a legalidade e o 

uso de licenças padrões de cada sistema operacional. 

Art. 7º. São funções dos técnicos-administrativos: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Auxiliar o Coordenador e o analista de sistemas no desempenho de suas funções; 

c) Realizar o atendimento aos acadêmicos, professores, setores, órgãos e demais 

pessoas que necessitem do setor de NTI; 
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d) Manter e zelar a documentação do NTI: agendas, cronogramas, execuções de 

manutenção, relatórios, estatísticas e demais documentos pertinentes ao setor; 

e) Executar a manutenção necessárias em equipamentos; 

f) Controlar o uso de equipamentos, empréstimos e demais utilizações que demandem 

de cuidados; 

g) Manter o funcionamento dos programas e equipamentos tecnológicos e o controle da 

sua disponibilidade. 

 Art. 8°. As funções dos estagiários e monitores: 

 a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Auxiliar os demais membros do setor no desenvolvimento de suas atividades; 

c) Aprimorar o conhecimento técnico a ser desenvolvimento durante o 

estágio/monitoria; 

d) Manter e zelar pelo bom uso dos equipamentos de responsabilidade do NTI; 

e) Conciliar os conhecimentos apreendidos com os trabalhos desenvolvidos dentro do 

setor. 

CAPÍTULO III 
DOS LABORATÓRIOS E DEMAIS ESPAÇOS 

Art. 9º. Serão tratados como laboratórios os espaços destinados ao processo de ensino, 

pesquisa e extensão, que visem o desenvolvimento tecnológico de forma eficaz e que promovam a 

inovação de forma simples e agregadora. 

Art. 10º. Os laboratórios de informática estão destinados ao desenvolvimento pleno da 

aprendizagem, em todas suas vertentes, visando a inclusão, a integração e relação com os processos 

de ensino, pesquisa e extensão, focalizando os seguintes objetivos: 

a) Prover a formação de pessoas habilitadas ao exercício profissional; ao ensino, a 

pesquisa e extensão em informática com a supervisão de um professor; 

b) Promover o desenvolvimento da pesquisa aplicada à área de informática demais áreas 

afins; 

c) Integrar-se com a comunidade universitária nas atividades de ensino e pesquisa que 

lhe são inerentes; 

d) Propiciar condições de plena integração dos benefícios da informática e das 

potencialidades das modernas redes de comunicação de dados ao processo de ensino da Instituição; 

e) Dar apoio à formação avançada ao que tange à aprendizagem; 
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f) Disponibilizar ao Corpo Discente do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) equipamentos de informática que possam auxiliar na realização de trabalhos 

acadêmicos; 

g) Fornecer meios informatizados para o ensino de disciplinas usando os recursos da 

informática; 

h) Auxiliar nas atividades de pesquisa, oferecendo o acesso à rede internacional de 

computadores; 

i) Beneficiar as atividades de extensão com os recursos da computação. 

Parágrafo Único: O Coordenador do NTI, atendendo pedidos formalizados pela Reitoria e 

coordenações de cursos, ou ainda por iniciativa própria nos limites de sua autonomia, poderá 

determinar exclusividade de um laboratório de informática a determinado curso mediante a 

necessidade de algum software ou equipamento específico da utilização do curso em questão, ou 

das necessidades especiais apresentadas por algum discente, nas conformidades legais e das 

previsões presentes no Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

Art. 11. Os laboratórios de informática funcionarão no decorrer das aulas do período 

matutino e noturno, sempre com acompanhamento e supervisão do professor, podendo ser utilizado 

no período vespertino, desde que ocorra o agendamento para tal fim. 

Art. 12. Os dirigentes do NTI se reservam o direito de bloquear o acesso a arquivos e páginas 

que exponham a rede em riscos de segurança, bem como comprometam o desempenho dos 

equipamentos de informática, ou infrinjam os direitos legais previstos em nas normatizações 

presentes no Marco Civil da Internet, Lei N° 12.965/14. 

Art. 13. Os laboratórios de consulta são destinados para o desenvolvimento pleno e eficaz 

do aprendizado, oferecendo aos usuários possibilidades de utilização dos recursos básicos, 

diferentes do que se apresenta no laboratório de informática, pois a utilização está focada em 

atividades rápidas e de fácil demanda. 

Parágrafo Único: Os laboratórios e computadores destinados à consulta deverão estar sempre 

à disposição dos alunos e funcionarão durante o período de funcionamento da Instituição, com os 

softwares básicos de edição de texto, imagem e busca na Internet devidamente instalados e com 

registros e licenças em dia, conforme previsto na legislação em vigor. 

Art. 14. Os demais espaços do NTI são considerados os locais de estoque e reserva de 

materiais, contendo uma sala em cada um dos prédios da Instituição, servindo como local de 
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orientação, suporte e atendimento a docentes, discentes, técnicos-administrativos e demais pessoas 

interessadas nos recursos geridos pelo NTI. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS E DEMAIS ESPAÇOS 

  

Art. 15. As normas gerais para utilização dos laboratórios de informática e de consulta são: 

 

a) É proibido comer, beber e fumar dentro das salas dos laboratórios de informática e 

de consulta; 

b) É vedada aos professores e acadêmicos a instalação de qualquer software nos 

computadores das salas dos laboratórios de informática sem a devida autorização do NTIs; 

c) Só é permitido o acesso às salas dos laboratórios de informática aos discentes 

regularmente matriculados; 

d) Quaisquer atividades extras que envolvam diretamente os laboratórios de informática 

devem ser agendados previamente, exceto os laboratórios e computadores destinados à consulta; 

e) Todo o aluno, devidamente matriculado, tem o direito a utilização da Internet 

mediante o horário em que o laboratório estiver livre ou durante a aula quando o professor assim 

permitir; 

f) É permitido a utilização dos laboratórios de consulta por parte da comunidade externa 

desde que solicitada ao NTI e acompanhada de um de seus membros; 

g) Os laboratórios terão um controle de entrada e saída dos alunos, sendo que no horário 

marcado, o usuário será responsabilizado por quaisquer danos aos recursos tecnológicos. 

Parágrafo Único: Os computadores destinados aos acadêmicos possuem um dispositivo que 

ao ser reiniciado, retorna toda à configuração original, desta forma, todos os programas instalados, 

documentos, arquivos salvos, vírus e demais programas maliciosos serão removidos 

automaticamente. Para isto foi criado a unidade T: destinada ao armazenamento de arquivos que 

não sofrem esta limpeza automática. 

Art. 16. As normas gerais para utilização da Internet são, levando em consideração o Marco 

Civil da Internet, Lei N° 12.965/14: 

a) O uso da internet é restrito somente ao acesso de fins acadêmicos e de pesquisa; 

b)  É proibido o uso para quaisquer outros fins; 
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c) As reservas para a utilização como sendo atividades extras, devem ser feitas com 

antecedência e diretamente no NTI, por meio de formulário próprio; 

d) O acesso a páginas de redes sociais digitais, mensagens instantâneas e/ou de 

relacionamento, que não sejam de aspecto acadêmico é permitido, porém não priorizado, podendo 

ser bloqueado a pedido da Reitoria ou a critério da Coordenação do NTI. 

Art. 17. O não cumprimento destas normas implicará em penalidades a serem aplicadas ao 

responsável, em conformidade com o Regimento Interno da Instituição, podendo ser aplicado, 

também, em casos mais graves, a legislação civil vigente para esse fim. 

 

CAPÍTULO V 
DOS RECURSOS MULTIMEIOS E DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
  

Art. 18. Os recursos Multimeios são responsáveis por auxiliar e facilitar a condução das 

aulas, por meio da socialização mais clara dos conteúdos preparados pelos professores, bem como 

a apresentação de trabalhos das mais diversas instâncias, categorias e abrangências, objetivando 

favorecer o aprendizado através do uso de recursos audiovisuais. 

Art. 19. Os Recursos Multimeios fazem parte da estrutura do Núcleo da Tecnologia da 

Informação que é responsável pelos recursos tecnológicos, do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

Art. 20. Os Recursos Multimeios poderão ser solicitados pelos professores, coordenadores 

de curso e funcionários em geral, mediante agendamento em programa específico para tal fim. 

Art. 21. Os responsáveis por disponibilizar os recursos Multimeios solicitados, são os 

funcionários ou estagiários do Núcleo de Tecnologia da Informação nomeados pelos responsáveis 

no intervalo estabelecido. 

Art. 22. O Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação ou o Coordenador do setor 

ao qual o recurso faz parte, poderá determinar exclusividade de algum multimeio a um curso 

qualquer, mediante critérios por ele estabelecidos, ou mediante necessidade especial, previsto pelo 

Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

Art. 23. Os recursos de Multimeios serão utilizados como mecanismos da Tecnologia da 

Informação e Comunicação, buscando o desenvolvimento pleno da aprendizagem em todas as suas 

vertentes, promovendo inclusão e acessibilidade em todas as suas frentes. 

 

 



Centro Universitário do Vale do Iguaçu 
Curso de Fisioterapia 

Rua Padre Saporiti 717- Cep 84600-000 � União da Vitória-Pr 
(42) 35226192 � www.uniguacu.edu.br 

 

CAPÍTULO VI 
DAS NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS MULTIMEIOS E 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
  
Art. 24. As normas para utilização dos Recursos Multimeios são: 

 a) Os Recursos apenas serão preparados para a atividade no horário de funcionamento 

das aulas na Instituição, ou a qualquer momento quando for necessário e estiver em agenda; 

b) As solicitações dos recursos ou agendas, poderão ser efetuadas com antecedência 

máxima de 24 (vinte e quatro) horas, através do sistema de agendamento automatizado, que se 

encontra na página da Instituição junto ao Portal do Professor; salvo o recurso de data show que 

poderá ser reservado até 2 (duas) horas antes do uso, desde que disponível; 

c) Quando um recurso for danificado a ponto de que impossibilite sua utilização após 

ter sido agendado, não será possível a substituição, salvo quando outro recurso similar estiver 

disponível. 

d) Os funcionários ou estagiários/monitores do NTI nomeados responsáveis no 

intervalo da agenda, deverão disponibilizar o recurso antes do início da aula; 

e) Os responsáveis pelos Recursos Multimeios não se comprometem a disponibilizar 

antes do início da aula, um recurso que não foi agendado com antecedência e somente o fará, caso 

haja recurso similar disponível, ouvida a Coordenação Acadêmica; 

f) Em caso de um recurso danificado, deverá ser comunicado imediatamente ao 

responsável, para que este registre a ocorrência e retire o recurso danificado da agenda e o 

encaminhe para manutenção; 

g) Os responsáveis pela entrega do multimeios não poderão deixar o setor para 

atendimento dos usuários dos recursos em horários de maior fluxo que compreendem 30 (trinta) 

minutos antes e 30 (trinta) minutos depois do início e do término das aulas, salvo quando houver 

mais de um responsável no momento. 

 

CAPÍTULO VI 
DO ACESSO AO PORTAL DO ALUNO E DEMAIS SERVIÇOS ON-LINE 

 

Art. 25. O Objetivo do Portal do Aluno é informar e interagir com as atividades acadêmicas 

desenvolvidas pela instituição e professores. Sendo que seu menu principal disponibiliza as 

seguintes opções: 

a) Quadro de aviso; 

b) Dados pessoais; 



Centro Universitário do Vale do Iguaçu 
Curso de Fisioterapia 

Rua Padre Saporiti 717- Cep 84600-000 � União da Vitória-Pr 
(42) 35226192 � www.uniguacu.edu.br 

 

c) Cursos da Instituição; 

d) Histórico; 

e) Movimentação acadêmica; 

f) Notas de avaliações; 

g) Faltas; 

h) Entrega de trabalhos; 

i) Frequência diária; 

j) Quadro de horários; 

k) Período de matrícula; 

l) Matrícula Online 

m) Ocorrências 

n) Solicitações 

o) Matriz Curricular 

p) Plano de aula 

q) Documentos obrigatórios. 

 

§ 1º. O acesso é feito através da página institucional no endereço www.uniguacu.edu.br em 

SERVIÇOS ON-LINE, através do link identificado como PORTAL DO ALUNO � GRADUAÇÃO. 

§ 2º. Por padrão, é utilizado o número do R.A. (Registro Acadêmico) como login, seguido 

da senha de primeiro acesso (número do telefone da instituição + @). 

§ 3º. No primeiro acesso ao portal do aluno, é solicitada a alteração da senha para uma nova 

senha de escolha do acadêmico. 

Art. 26. O portal do aluno de pós-graduação contém informações referentes às atividades 

acadêmicas de Pós-Graduação, conforme o seguinte menu: 

a) Dados acadêmicos; 

b) Dados pessoais; 

c) Financeiro; 

d) Conteúdo dos professores; 

e) Opção para troca de senha. 

 

Parágrafo Único: o acesso é feito através da página institucional no endereço 

www.uniguacu.edu.br em SERVIÇOS ON-LINE, através do link identificado como PORTAL DO 

ALUNO � PÓS GRADUAÇÃO. 
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Art. 27. Alunos, professores e funcionários da Uniguaçu que estão regularmente cadastrados 

junto ao NTI podem acessar o e-mail institucional através de um identificador de usuário (login) e 

senha. Para facilitar a memorização e agrupamento destes identificadores, foram criadas 

padronizações que identificam a categoria do usuário pelas primeiras 4 (quatro) letras, seguidas do 

primeiro nome. Quando existem dois nomes iguais na mesma categoria, o identificador do usuário 

é definido pelo nome seguido do último sobrenome. 

§ 1º. A senha de qualquer categoria do usuário é criada automaticamente com os 4 últimos 

dígitos do login seguido do ano em que foi criado. No primeiro acesso a troca de senha é obrigatória. 

A senha deve conter 6 dígitos e destes, no mínimo dois numéricos. 

§ 2º. A redefinição de senha poderá ser feita em qualquer sala de multimeios onde estão 

presentes os funcionários do NTI. 

§ 3º. O acesso às rotinas administrativas só pode ser configurado pelo administrador de TI e 

Analista de Sistemas. 

§ 4º. O e-✍✁✄✞ ✄✠☎☎✄☎✎✁✄✞✠✁✞ ✝☎☎✙ �✄☎☎✞✠✘✒✝✞ ☎✁✝✁ ✎☎✄✞✄✝✁✏✡✞ ✁☎✝✁✒✗☎ �✞ ✞✄✠� ☛✁✝✖✍✁✄✞✑

disponível no endereço www.uniguacu.edu.br. 

Art. 28. O conteúdo dos professores pode ser acessado de qualquer lugar com acesso à 

internet pelo site do Google Classroom® (Sala de Aula) que é disponibilizada a partir de uma 

parceria entre a Instituição e o Google®, ou pelo E-mail institucional. Esta ferramenta permite a 

comunicação dos professores com os alunos e suas turmas e também o compartilhamento de 

materiais e tarefas. 

Art. 29. A Biblioteca online permite ao acadêmico e ao professor acessar o sistema de gestão 

da biblioteca. Através deste sistema pode-se efetuar reserva de livros, renovações de empréstimos, 

busca de títulos, entre outros, desde que em conformidade com o Regulamento Interno da Biblioteca 

e a Lei nº 9.610, de 1998 regula os direitos autorais. 

 
CAPÍTULO VII 

DA AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

 

Art. 30. Compete ao NTI manter o processo de aquisição, atualização e manutenção dos 

recursos tecnológicos a partir das necessidades a serem apresentadas e comprovadas pelos setores e 

órgãos competentes. 
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Parágrafo Único: Os procedimentos de aquisição, atualização e manutenção deverão ser 

aprovados pela Reitoria da Instituição, ouvido a Coordenação do NTI, referente a real necessidade 

do procedimento. 

Art. 31. O processo de manutenção dos recursos tecnológicos deverá ser permanente, efetivo 

e preditivo sempre que possível. 

Art. 32. Toda a aquisição de equipamento computacional e informacional deve incluir a 

aquisição da licença do software básico apropriado para o seu uso, salvo softwares livres. 

Parágrafo Único: As licenças permanentes de software adquiridas deverão ser 

obrigatoriamente registradas como rege a letra da lei em vigor. 

Art. 33. As instalações de softwares nos equipamentos computacionais da Instituição 

somente serão autorizadas mediante registro e arquivamento da licença de uso no sistema 

centralizado do NTI. 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento precisa acontecer com os softwares livres. 

Art. 34. A aquisição de recursos tecnológicos seguirá este procedimento: 

a) Preenchimento de formulário específico, on-line, para este fim, por parte do 

responsável pelo setor, ou órgão; 

b) Análise e aval da Reitoria, ouvido a Coordenação do NTI e levando em consideração 

o que é previsto no PDI, em conformidade com dotações orçamentárias para a compra de recursos; 

c) Após aprovação, ou recusa, encaminhamento ao NTI, em caso de aprovação segue o 

processo de cotação de preço; 

d) Cotação realizada é encaminhado o pedido ao setor de compras para efetivação da 

compra. 

 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 35. Os casos omissos serão tratados pela Coordenação do NTI, ouvida a Reitoria. 

Art. 36. O presente Regulamento Interno entre em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo disposições ao contrário. 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 
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1.16 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM E METODOLOGIAS 

DE ENSINO 

A avaliação é situada como um instrumento 

fundamental para fornecer informações sobre como 

está se realizando o processo ensino-aprendizagem 

como um todo. Os dados por ela coletados servem 

como elementos de reflexão para professores, alunos e instituição. 

A avaliação no Centro Universitário do Vale do Iguaçu, está voltada para o compromisso 

com o questionamento, com a crítica, com a expressão do pensamento divergente e com os próprios 

métodos de investigação, que devem ser coerentes. Nesse sentido, é concebida como uma atividade 

séria e complexa, um processo sistemático de identificação da aprendizagem que atribui valor e por 

isso deve envolver diferentes momentos e diversos métodos e diferentes agentes.  

Entende-se avaliação como um processo de diagnóstico contínuo e sistemático. Dessa forma, 

como decisão institucional, o ponto de partida é entender que todo momento de avaliação não deverá 

ocorrer isoladamente, mas de maneira gradativa. Com isso, pretende-se tornar mais eficiente a 

assimilação e se necessário, a recuperação de conteúdos. 

Ao acadêmico, a avaliação deve fornecer informações sobre seu próprio processo de 

aprendizagem. Deve permitir-lhe, não só demonstrar a aquisição dos conteúdos trabalhados através 

de estratégias variadas, como também oferecer subsídios para que possa refletir sobre seu próprio 

processo de aprendizagem (PDI 2018-2022). 

Outros aspectos que devem nortear o processo de avaliação são o de destacá-lo como 

instrumento de apoio ao desenvolvimento acadêmico. É conveniente ressaltar que o aluno executa 

aquilo que entende e não a interpretação que o professor dá às coisas. Ao acadêmico, a avaliação 

deve fornecer informações sobre seu próprio processo de aprendizagem. Deve permitir-lhe, não só 

demonstrar a aquisição dos conteúdos trabalhados através de estratégias variadas, como também 

oferecer subsídios para que possa refletir sobre seu próprio processo de aprendizagem. Por isso, 

necessariamente, ocorrerá em vários momentos e privilegiará os aspectos qualitativos (capacidade 

de análise, síntese crítica e elaboração pessoal do aluno) sobre os quantitativos e favorecerá a 

compreensão dos processos mentais envolvidos na aprendizagem.  Dessa forma, é imprescindível 

que o aluno conheça: 

a) no que está sendo avaliado; 
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b) que parâmetros estão sendo avaliados; 

c) que valores ele está recebendo pela sua avaliação e o mais importante, 

d) o porquê da nota que lhe foi atribuída. 

Há, a cada bimestre, mais de um instrumento de avaliação, obedecendo ao plano de ensino 

das disciplinas. Ao final de cada bimestre é aferida uma média do desempenho do graduando, 

resultante do conjunto das atividades realizadas. 

O sistema e os critérios de avaliação obedecem, primariamente, às determinações 

estabelecidas pelo Regimento Geral da IES e fundamentalmente, à coerência que deve caracterizar 

qualquer processo avaliativo e permitir a detecção do ensino adequado do conteúdo estabelecido 

pelo currículo do curso. 

A avaliação deverá ainda, oferecer subsídios para o professor. Será compreendida como 

processo de acompanhamento e compreensão dos avanços, dos limites e das dificuldades dos alunos 

para atingirem os objetivos propostos. A IES por meio da coordenação do curso orientará para que 

a avaliação ocorra no sentido de, além de diagnosticar a realidade, determinar os fatores de insucesso 

e orientar as ações para sanar ou minimizar as causas e promover a aprendizagem do aluno. Para 

isso, deve estabelecer sempre uma relação de coerência com o processo ensino-aprendizagem e com 

a concepção do curso. Em reuniões de colegiado e de coordenação acadêmica, os professores são 

motivados a diversificar os critérios de avaliação, com vistas a reorientar o processo de ensino 

quando necessário. Discute-se a forma de administração dos conteúdos aos acadêmicos, a forma de 

organização e construção das avaliações e atribuição de notas. Esse procedimento permite que os 

procedimentos de ensino não se distanciem dos pressupostos do projeto pedagógico do curso. 

Na avaliação da aprendizagem os professores têm utilizado instrumentos formais, tais como 

testes e provas, no final de um período determinado de tempo. Porém isso se constitui em um 

momento de culminância de todo um processo de avaliação e não no único momento avaliado. 

Reconhece-se a importância de instrumentos formais de avaliação, porém não se focaliza a avaliação 

apenas no desempenho cognitivo do aluno. 

A avaliação do desempenho escolar é realizada por intermédio de acompanhamento contínuo 

do acadêmico, é feita por disciplina, incidindo sobre frequência e aproveitamento. Dá-se por meio 

de provas (discursivas e de múltipla escolha), seminários, estudos de caso, trabalhos (individuais e 

em grupo), exercícios dirigidos, participação em projetos, compromisso do acadêmico com sua 

formação e com a consciência de sua atuação. O aproveitamento é expresso em notas, demonstradas 

em grau numérico de zero (0,0) a dez (10,0). Por recomendação da IES os professores realizam pelo 

menos duas avaliações a cada bimestre, uma em data determinada pelo professor (normalmente ao 
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fim do primeiro mês do bimestre) e outra realizada em data pré-determinada em calendário escolar 

durante uma semana de provas em cada bimestre letivo. 

As atividades pedagógicas supervisionadas (APS) integram a avaliação das disciplinas em 

que estão previstas de acordo com a matriz curricular de fisioterapia aprovada para 2019, com nota 

parcial na avaliação bimestral, desta forma estão previstas no Plano de Ensino e no Plano de Aula, 

com detalhamento de seu processo avaliativo, respeitando a decisão do colegiado de curso, porém 

observando a seguinte regra de acordo com o Regimento Interno das Atividades Pedagógicas 

Supervisionadas (APS):  

I � A nota da APS não pode ser superior a 4,0 (quatro vírgula zero) e inferior a 3,0 (três 

vírgula zero). 

O colegiado de curso de fisioterapia a partir de reuniões com o Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) definiu um modelo de provas a ser aplicado pelos professores nas suas respectivas disciplinas 

da matriz curricular. Este modelo baseia-se no método de teoria de resposta ao item (TRI) e desta 

forma, as provas são compostas por 07 (sete) questões objetivas com enunciado podendo conter um 

texto, frases ou trechos de um autor sobre um determinado assunto com cinco alternativas (A, B, C, 

D, E)  sendo apresentadas no formato pirâmide crescente ou decrescente; as questões discursivas 

totalizam 03 (três) que estimule no aluno o processo de interpretação e argumentação acerca do 

tema abordado em cada questão.  

O colegiado do curso de fisioterapia em reunião previa decidiu que nas provas bimestrais 

será incluída uma questão bônus sobre conhecimentos gerais como: globalização, sustentabilidade, 

questões de gênero, saúde, etc. 

Os docentes participam de curso de capacitação sobre a elaboração de provas utilizando o 

método TRI em data previamente disponibilizada para esta atividade. As provas bimestrais são 

postadas na plataforma do Centro Universitário e revisadas pela coordenação do curso de 

fisioterapia antes de ser aplicada aos acadêmicos, desta forma garante-se a uniformidade e a 

padronização deste processo.  

O acadêmico do curso de fisioterapia tem a oportunidade de ampliar seus conhecimentos 

através das experiências do estágio de vivência I, II e III, estágio supervisionado I e II, participação 

em congressos, eventos especiais e palestras, semana da saúde, desenvolvendo atividades 

complementares e cursos de extensão. A IES conta com convênios com hospitais, Secretarias de 

saúde, associações diversas, clubes, instituições de ensino e empresas, buscando, continuamente, 

estabelecer parcerias que permitam o desenvolvimento da pesquisa e projetos de extensão que 

envolva a comunidade em suas diferentes classes. Essas ações também são avaliadas. 
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Outro formato adotado no Centro Universitário Vale do Iguaçu é o simulado chamado de 

Dia e Noite de Avaliação (DNA) que ocorre anualmente em todos os cursos do Centro Universitário 

desde o ano de 2015 e tem por objetivo avaliar os alunos de todos os períodos com uma mesma 

prova. Ela é composta por trinta e cinco (35) questões sendo divididas em conhecimento geral e 

específicos, objetivas e discursivas. No dia do simulado os alunos têm três horas e meia para a 

resolução da prova, preenchimento e entrega do gabarito que posteriormente é corrigido por uma 

comissão de professores do Centro Universitário. 

Os resultados do simulado são apresentados aos alunos em um seminário de socialização dos 

resultados do DNA. Como incentivo aos alunos que obtiverem o conceito 3 ganham 1,0 (um) ponto 

na média do segundo bimestre em uma disciplina a sua escolha; conceito 4 ganham 1,0 (um) ponto 

em duas disciplinas; conceito 5 ganham 1,0 (um) ponto em todas as disciplinas do semestre exceto 

estágio e trabalho de conclusão de curso (TCC). 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o colegiado de curso analisam os resultados do 

simulado que são utilizados para readequação de conteúdos, ementas, planos de ensino das 

disciplinas em que os resultados se apresentam abaixo da média.  

A análise é feita baseando-se nos seguintes itens: 

� Análise por período 

� Fragilidades encontradas 

� Disciplinas com baixo rendimento 

� Motivos para baixo rendimento 

� Ações a serem realizadas para combater as fragilidades 

� Ações previstas para melhoria dos resultados do curso em relação ao simulado, 

provas bimestrais e ao ENADE 

� Objetivos a serem alcançados com as melhorias apontadas 

� Potencialidades do curso apontadas através dos resultados do simulado, provas 

bimestrais e ENADE. 

 

RECORTE DO REGIMENTO ESCOLAR 

Art. 52O - A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a 

frequência e aproveitamento. 

Art. 53O - A frequência às aulas e demais atividades programadas, permitida apenas aos 

matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas não previstas em lei. 
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Art. 54O - O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo do 

aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares. 

Art. 55O - As verificações de aprendizagem, de acordo com a natureza da disciplina, poderão 

compreender: 

I. provas práticas, escritas, gráficas, orais, seminários e arguições; 

II. trabalhos práticos, inclusive extraclasse; 

III. pesquisa ou estágio, desde que sob orientação, supervisão e controle do professor; 

IV. relatórios de aulas práticas ou trabalhos equivalentes; 

V. elaboração de projetos, monografias, dissertações e de tese e sua defesa; 

VI. outras formas que atendam às peculiaridades didático-pedagógicas de cada disciplina. 

§ 1º - Será obrigatória a atribuição de notas bimestrais. 

§ 2º - Será assegurado ao aluno, desde que devidamente fundamentado, o direito de requerer 

a revisão de provas, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data da divulgação da nota da 

respectiva prova. 

§ 3º - Poderá ser concedida segunda chamada ao aluno que, não tendo comparecido às provas 

ou demais verificações de aprendizagem, com exceção do exame final, comprove impedimento 

legal, motivo de doença, atestado médico ou motivo de força maior devidamente comprovado e 

venha requerê-la, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da data de sua realização. 

§ 4º - As provas de segunda chamada de provas bimestrais serão realizadas no final de cada 

semestre letivo, sendo o conteúdo das mesmas abrangendo toda matéria lecionada durante aquele 

semestre. 

Art. 56O - As notas bimestrais e de exame final serão graduadas de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 

que para as notas bimestrais é permitida apenas a fração de 0,5 (meio) ponto. 

Art. 57O - Será considerado promovido por média o aluno que obtiver, em qualquer 

disciplina, média das notas bimestrais igual ou superior a 7 (sete) e frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades escolares. 

Art. 58O - Ficará sujeito ao exame final o aluno que obtiver, em qualquer disciplina, média 

semestral igual ou superior a 4 (quatro) e inferior a 7 (sete) e frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) das aulas e demais atividades escolares. 

Art. 59O - Quando o aluno realizar exame final, a média de aprovação resultante da média 

aritmética entre a nota dessa prova e a média das notas bimestrais, será 5 (cinco). 
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1.17 NÚMERO DE VAGAS 

O curso de fisioterapia foi autorizado e reconhecido com 80 vagas a cada ano letivo. A 

infraestrutura da IES atende adequadamente essa demanda, sendo que as turmas com aulas teóricas 

possuem, no máximo 50 alunos. 

 

1.18 INTEGRAÇÃO DO CURSO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE SAÚDE (SUS) 

O município de União da Vitória não possui hospitais públicos, somente hospitais privados 

com leitos destinados ao SUS e conta com a seguinte rede de atendimento: 

1. APMI Associação de Proteção a Maternidade e Infância: Especialidade: cirurgia geral, 

clínica médica, ginecologia, obstetrícia, pediatria, neonatologia, ortopedia, traumatologia e 

urologia, conta com uma unidade de terapia intensiva (UTI) adulto, uma unidade de terapia 

intensiva neonatal (UTIneo) e uma unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIped). 

2. Sociedade Beneficente São Camilo / Hospital Regional: Especialidade: cirurgia geral, 

obstetrícia, clínica geral, pediatria, otorrinolaringologia, neurocirurgia, gastroenterologia, 

oftalmologia, ginecologia, ortopedia, cirurgia torácica, cardiologia, neurologia, psiquiatria, 

conta com pronto socorro e unidade e terapia intensiva adulto (UTI) com 1º leitos. 

3. HJ: Hospital Psiquiátrico: Especialidade: alcoólicos, dependentes químicos e pessoas 

com distúrbios mentais. 

4. CISVALI: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu: composto por 9 

municípios que pagam taxas por habitantes das consultas especializadas. Conta com 20 

médicos e as seguintes especialidades: cirurgia geral, cirurgia plástica, endocrinologia, 

dermatologia, cardiologia, tisiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, pneumologia, 

urologia, ortopedia, psiquiatria. 

5. Hospital São Braz (em Porto União � SC): Hospital de atendimento ao público em geral 

com 99 leitos, unidade oncológica e 01 unidade de terapia intensiva adulto. 

Segundo relatório do IPARDES de União da Vitória, citadas as fontes, tem-se um resultado 

quantitativo de diversos dados sobre a saúde da cidade. Tem-se que a atenção básica à saúde para 

crianças menores de 2 anos, com último dado recolhido em 2015, foram pesadas 7.611 crianças, no 

qual mostrou-se desnutridas 14, com 0,18% de desnutrição na amostra. O número de 

estabelecimentos de saúde segundo a esfera jurídica, citando fonte MS/CNES, em 2017, são 29 de 

administração pública, 75 entidades empresariais, 6 entidades sem fins lucrativos e 74 pessoas 
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jurídicas, totalizando 184 estabelecimentos, ainda sobre o tipo de estabelecimentos, tem-se a 

descrição de: 1 acadêmica de saúde, 1 Centro de atenção psicossocial (CAPS), 12 centros de 

saúde/unidade básica, 3 clínicas especializadas/ambulatórios especializados, 117 consultórios, 2 

hospitais gerais, 15 policlínicas, 9 postos de saúde, 1 unidade de pronto atendimento (UPA), 15 

unidades de serviços de apoio de diagnose e terapia, 1 unidade móvel de nível pré-hospitalar de 

urgência/emergência e 7 de demais tipos, sendo esta a distribuição dos 184 estabelecimentos. 

1.19 ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO PARA ÁREAS DA SAÚDE 

As atividades práticas de ensino previstas apresentam conformidade com as Diretrizes 

Curriculares nacionais dos cursos de graduação em fisioterapia, com regulamentação para a 

orientação, supervisão e responsabilidade docente, possibilitando a inserção nos cenários do SUS e 

em outros ambientes (laboratórios ou espaços de ensino), com o desenvolvimento de competências 

específicas da profissão, relacionadas ao contexto de saúde da região. 
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2.1 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE � NDE 

 O Núcleo Docente Estruturante � NDE, no âmbito dos cursos de 

graduação em especial no curso de fisioterapia das Faculdades 

Integradas Vale do Iguaçu, tem função consultiva, propositiva e de 

assessoramento do Colegiado de Curso sobre matéria de natureza 

acadêmica. 

O NDE integra a estrutura de gestão acadêmica do curso 

sendo corresponsável pela elaboração, implementação, atualização e 

consolidação do Projeto Pedagógico do Curso. A sua constituição 

segue orientações do Ministério de Educação (MEC/INEP) e foi implantado em 06 de abril de 2009 

e seus novos membros foram designados de acordo com a Resolução 014/2019. As reuniões 

ordinárias acontecem em dois momentos, semestralmente, ou de acordo com a necessidade 

levantada pelo corpo docente e direção da IES. 

O NDE do Curso de fisioterapia estabeleceu um processo sistemático de discussão, partindo 

de um profundo trabalho de entendimento dos princípios norteadores do curso de acordo com as 

Diretrizes Nacionais para os cursos de graduação em fisioterapia, considerando sempre os seguintes 

itens como norteadores para o acompanhamento pelo NDE: acompanhamento da aprendizagem; 

desenvolvimento das competências do egresso; acompanhamento curricular e as metodologias de 

ensino empregadas do curso de fisioterapia do Centro Universitário Vale do Iguaçu.  

Neste processo, foi designado o NDE tendo em vista a necessidade de adequar esse curso às 

exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB), do Regimento Geral 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu e por fim às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos 

de Graduação em Fisioterapia (DCNO) aprovadas em 2002. O NDE foi composto por professores 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu da forma como se expõe abaixo: 

Professor Graduação Maior titulação Regime de trabalho 
Giovana Simas de Melo Ilkiu Fisioterapia Mestre Integral 
Adilson Veiga e Souza Odontologia Mestre Integral 
Tânia Mara Ruivo Fisioterapia Mestre Integral 
Sandra Fonseca Letras Mestre Integral 
Luana Otto Fisioterapia Especialista Parcial 
    

 

Todos os docentes que compõe o NDE possuem pós-graduação, sendo quatro Stricto sensu. 

Além disso, todos são ou serão contratados em regime de trabalho parcial ou integral. 

As atribuições do núcleo docente estruturante são: 
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a) Criar, implantar, atualizar e consolidar o Projeto Pedagógico do curso, definindo sua 

concepção e fundamentos; 

b) Estabelecer e consolidar o perfil profissional do egresso do curso; 

c) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de 

Curso, sempre que necessário; 

d) Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 

Colegiado; 

e) Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

f) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

g) Discutir e propor mecanismos de interdisciplinaridade; acompanhar e propor formas 

de integralização das atividades complementares do curso; 

h) Acompanhar as atividades do corpo docente; 

i) Acompanhar e supervisionar alunos em estágios curriculares não obrigatórios. 

A construção do PPC será um processo contínuo, vinculado ao cotidiano das salas de aula, 

laboratórios, ambulatórios, nas intervenções junto aos serviços de saúde, à comunidade, nos 

estágios, na extensão e nas pesquisas, atividades realizadas pelos diferentes atores que compõem 

essa unidade de ensino. 

O registro das reuniões do NDE é feito em ata própria para este fim, devidamente registrada 

em cartório, e mantida na IES para consulta. 

O PPC do Curso de fisioterapia foi elaborado respeitando os princípios que norteiam o 

Centro Universitário Vale do Iguaçu, com ênfase ao respeito à pluralidade de ideias; a qualidade do 

ensino; a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão; o incentivo à interdisciplinaridade; o 

compromisso social e político, com a paz e com os direitos humanos. 

As discussões sobre o PPC buscam sempre o consenso a partir de uma reflexão coletiva, 

integrando práticas e saberes dos professores, do corpo técnico-administrativo Centro Universitário 

Vale do Iguaçu, dos trabalhadores e gestores do Sistema Único de Saúde � SUS, das entidades de 

classe (COFFITO, CREFITO E ABENFISIO) e dos estudantes, na busca de um ensino de qualidade 

e do compromisso social que baliza a missão institucional. 
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REGIMENTO DOS NÚCLEOS DOCENTES ESTRUTURANTES 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU ✁ UNIGUAÇU 
 

CAPÍTULO I 
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O presente Regimento disciplina as atribuições e o funcionamento dos Núcleos 

Docentes Estruturantes (NDE) dos Cursos de Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

Art. 2º. Os Núcleos Docentes Estruturantes são compostos por um grupo de trabalho que 

tem como objetivo realizar avaliações periódicas do Projeto Pedagógico de Curso, reconstruindo-o, 

revisando-o, estudando as relações entre os processos avaliativos e a aprendizagem desenvolvida, 

sempre levando em consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), contextualizando as 

demandas do mundo do trabalho com a práxis em sala de aula, laboratórios e demais espaços de 

aprendizagem.  

CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Elaborar e atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso, levando em 

consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso, o Projeto de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), definindo as concepções do curso e seus fundamentos com base no perfil 

do egresso; 

b) Atuar na consolidação do Projeto Pedagógico do Curso; 

c) Estabelecer, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, o perfil do egresso do curso, 

contribuindo para a consolidação do perfil a partir da promoção do desenvolvimento de 

competências por meio do processo de uma aprendizagem sólida; 

d) Analisar periodicamente a base curricular do curso e suas unidades curriculares, visando o 

processo de aprendizagem; 

e) Avaliar e aprovar os Planos de Ensino de todas as unidades curriculares do curso; 

f) Analisar e avaliar as bibliografias básicas e complementares de cada unidade curricular do 

curso; 

g) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo 

Projeto Pedagógico de Curso; 
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h) Supervisionar os processos avaliativos definidos pelo Colegiado do Curso, sugerindo formas 

de avaliação que visem o aprendizado; 

i) Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando, quando necessário, ao 

Colegiado de Curso a substituição de docentes; 

j) Indicar formas de articulação entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, considerando o perfil 

dos egressos do curso e as demandas especificas da sociedade e do mercado de trabalho. 

 

CAPÍTULO III 
DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

a) Pelo menos 5 (cinco) docentes do curso; 

b) O Coordenador do Curso, como presidente; 

c) Pelo menos 20% de seus membros deverão ser de tempo integral na Instituição; 

d) Pelo menos 60% de seus membros deverão possuir titulação stricto sensu; 

e) Os membros deverão ter experiência docente de pelo menos 2 (dois) anos. 

Art. 5º As decisões do Núcleo Docente Estruturante serão tomadas pela maioria absoluta de 

seus membros 

Parágrafo Único: em caso de empate no número de votos, o presidente terá direito ao voto 

de qualidade. 

Art. 6º. O Núcleo Docente Estruturante deverá reunir-se ordinariamente, pelo menos, 4 

(quatro) vezes por semestre, ou extraordinariamente quando for necessário, ou convocado pela 

presidência, tendo seus atos e reuniões registradas em atas específicas. 

Art. 7º. Os membros do Núcleo Docente Estruturante terão mandato de 4 (quatro) anos, 

podendo ser reconduzidos automaticamente a um novo mandato. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE 
 

Art. 8º. Compete ao Presidente do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

b) Convocar e presidir as reuniões do NDE; 
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c) Designar relatores ou comissão para estudos referentes ao Projeto Pedagógico de Curso e 

suas Unidades Curriculares, bem como qualquer matéria a ser discutida ou estudada pelo 

Núcleo; 

d) Designar um responsável para secretariar o NDE e acompanhar a lavratura das atas e demais 

documentos oficiais; 

e) Coordenar a integração com os demais Colegiados de Cursos e os setores da Instituição, 

zelando e respeitando as normas vigentes; 

f) Representar o NDE e encaminhar suas decisões aos órgãos acadêmicos e administrativos do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

g) Acompanhar o processo de avaliação e aprendizagem, em conjunto com os demais 

membros, de todas as Unidades Curriculares do Curso, apresentando, quando preciso, 

sugestões aos docentes do colegiado. 

CAPÍTULO V 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE 
 

Art. 9º. Compete aos membros do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

b) Apresentar-se disposto para o desenvolvimento de ações dentro do NDE; 

c) Resguardar a confidencialidade das discussões e decisões tomadas pelo NDE; 

d) Aprimorar-se no processo de avaliação visando a aprendizagem; 

e) Comprometer-se com a qualidade do curso, por meio de análise constante das Unidades 

Curriculares, bem como do Projeto Pedagógico de Curso focado no perfil do egresso em 

contrapartida às demandas sociais e de mercado. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 10º. Os casos omissos no presente Regimento serão discutidos e resolvidos pelo Núcleo 

Docente Estruturante e encaminhados para aprovação aos órgãos reguladores competentes da 

Instituição. 

Art. 11. Esse Regimento poderá ser revisto a qualquer tempo por decisão conjunto dos 

órgãos superiores competentes da Instituição, devidamente homologado pela legislação vigente e 

pela Pró-Reitoria Acadêmica. 
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Art. 12. O presente Regimento entra em vigor após aprovação do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

União da Vitoria, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Atílio A. Matozzo 
PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

 

2.2 REGIME DE TRABALHO DO COORDENADOR DE CURSO 

A coordenação do curso está a cargo da professora Ms. Giovana Simas de Melo Ilkiu, 

graduada em Fisioterapia desde 1991, pela Universidade Tuiuti do Paraná � UTP, e especialista em 

fisioterapia cardiorrespiratória (UTP 1995), Especialista em fisioterapia respiratória e fisioterapia 

em terapia intensiva (SOBRAFIR 2004) e Mestre em Educação (UNOESC 2009). 

A Coordenador do curso atua em regime integral com 40 (quarenta) horas semanais na IES, 

divididos entre coordenação do curso � 20 horas, docência e supervisão de estágio do curso de 

fisioterapia do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

2.2.1 Atuação da Coordenadora de Curso 

A Coordenação do curso do curso, amparada nas Diretrizes definidas pela Instituição e 

apoiada pela Coordenação Acadêmica, tem como compromisso principal a responsabilidade do 

ensino-aprendizagem no curso. Este compromisso deve ser cumprido continuamente através do 

envolvimento com o corpo docente, com a instituição e com os acadêmicos, mantendo assim a 

excelência do ensino. A coordenação deve exercer suas funções num formato em que essa 

☛☎✝✁✠☎✆✞✝✍✁✏✡✞✑ ☎✝✁✁ ✁✁✞✞✂✝�✞✝✁ ✝ ✁✞✠☎✄✠✎✁✍✝✠☎✝ ✝�✎✁✁☎✄✒✁✒ 

A coordenação do curso é atribuição do Coordenador do curso, indicado pelo Diretor Geral, 

dentre os professores do curso. O Coordenador do curso de Odontologia atua intensamente na gestão 

do curso, promovendo a integração entre coordenação, direção e acadêmicos, por meio de 

atendimentos individuais ou em grupos e mesmo coletivamente. Promove, estimula e participa de 

atividades acadêmicas e sociais, possibilitando a interlocução entre coordenação e acadêmicos, 

comunidade interna e comunidade externa. 

O Coordenador tem as seguintes atribuições: 
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a) fiscalizar o cumprimento do regime escolar e a execução dos programas e horários 

estabelecidos; 

b) distribuir encargos de ensino, iniciação à pesquisa e extensão entre os professores do 

curso, respeitadas as especialidades, coordenando-lhes as atividades; 

c) pronunciar-se sobre o aproveitamento de estudos de adaptação de acadêmicos 

transferidos e diplomados; 

d) propor a admissão de monitores; 

e) elaborar o currículo pleno do curso de graduação, bem como suas modificações, 

submetendo-os ao Colegiado do curso, ao Conselho Superior e ao Conselho Nacional 

de Educação; 

f) propor normas de funcionamento dos estágios curriculares e encaminhá-los ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para apreciação; 

g) exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento da IES. 

Outras atribuições, de cunho didático-pedagógico, são descritas a seguir: 

a) Coordenar, orientar e acompanhar as atividades docentes e discentes, proporcionado 

apoio pedagógico para a realização das mesmas; 

b) Participar dos projetos da instituição, visando a interdisciplinaridade; 

c) Executar atividades técnicas e administrativas pertinentes ao curso; 

d) Prestar apoio e orientar às equipes que atuam na instituição em assuntos pertinente 

ao curso; 

e) Estabelecer contatos com os setores de serviços relacionados ao curso, voltados para 

o fortalecimento do mesmo; 

f) Buscar parcerias, intensificando a integração entre docentes e discentes, 

desenvolvendo-se atividades de aprendizagem nas salas de aula, laboratórios, 

estágios e bibliotecas. 

A Coordenação do curso contribui com a forma de planejamento, execução e validação das 

atividades realizadas pelos docentes e discentes ofertando apoio didático pedagógico segurado pela 

assistência contínua da instituição. Mudanças práticas positivas advindas deste apoio tendem a 

refletir nos ambientes da comunidade acadêmica. 

De muita importância, um dos compromissos técnico-administrativos da coordenação é a 

realização das reuniões que acontecem bimestralmente com o corpo docente/Colegiado e reuniões 

do Núcleo Docente Estruturante � NDE. Este núcleo de docentes tem o compromisso de trazer para 

discussão as necessidades do curso desde a elaboração dos planos de ensino, ajustes nas ementas 
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até o formato e composição das avaliações escritas e práticas, enquanto as reuniões de colegiado 

estão voltadas para o aspecto administrativo e o monitoramento das atividades intra e extras classes 

dos acadêmicos. Todas as reuniões são registradas em ata. 

Nesse processo de ensino aprendizagem, a coordenação busca estimular o aluno ao ensino, 

através da leitura e interação com consultas bibliográficas e buscas nas páginas de portais de 

artigos/periódicos relacionados ao curso. Dentro desta proposta, também está a inserção do aluno 

nos projetos da IES de cunho social. Projetos estes articulados através de parcerias com instituições 

interessadas na transformação educativa da comunidade. A participação em seminários, eventos e 

iniciativas ligadas à área de conhecimento do curso tem sido um incentivo ao aluno para o 

reconhecimento do mercado de trabalho. A busca de alternativas, tais como concursos, estágios 

voluntários e/ou remunerados, tem motivado o corpo discente na realização dos mesmos. Estas e 

outras alternativas têm se mostrado como acréscimo pessoal e profissional fortalecendo as 

potencialidades do estudante. 

A Coordenação também executa atividades voltadas diretamente ao aluno, tais como 

atendimento individual, monitoramento de tarefas, participação em reuniões por eles articuladas, o 

que tem sido um instrumento pedagógico de imenso valor, pois é percebido que tal envolvimento 

faz com que eles se sintam seguros nas suas buscas, refletindo com bons resultados nas práticas 

realizadas. 

2.2.2 Participação efetiva da coordenação de curso e órgãos colegiados acadêmicos da IES 

A Coordenação do curso de fisioterapia do Centro Universitário Vale do Iguaçu participa 

efetivamente dos órgãos colegiados acadêmicos da instituição. Esta participação se dá por meio de 

reuniões e discussões referentes ao andamento do curso em particular e da IES como um todo. 

O Conselho Superior (CONSU), órgão máximo de deliberação do Centro Universitário é 

composto pela Reitora, pelos Pró-reitores, pelos coordenadores de curso; por representantes da 

Mantenedora; por professores em exercício, eleitos por seus pares, com mandato de dois anos, 

podendo ser reconduzidos; por um representante discente, indicado pelo respectivo órgão de 

representação para mandato de um ano, permitida a recondução. 

O Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE), órgão técnico de coordenação e 

assessoramento, em matéria de ensino, pesquisa, é constituído pelo pela Reitora, pelos Pró-reitores; 

pelos coordenadores dos cursos; por professores em exercício, eleitos por seus pares, com mandato 
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de um ano, permitido a recondução; por representante discente, indicado pelo respectivo órgão de 

representação, com mandato de um ano, permitida a recondução. 

A coordenadoria do curso é integrada pelo Colegiado, para as funções deliberativas e pelo 

Coordenador do curso, para as tarefas executivas. O colegiado do curso é constituído pelos 

professores das disciplinas que ministram aulas no curso e um representante do corpo discente. O 

colegiado é dirigido pelo coordenador, substituído em suas faltas e impedimentos pelo professor 

decano do curso. O colegiado do curso reúne-se ordinariamente em datas fixadas no calendário 

escolar e extraordinariamente quando for necessário. 

2.2.3 Experiência profissional de magistério superior e de gestão acadêmica do coordenador 

Experiência acadêmica � O Coordenador do Curso possui 17 anos de experiência 

acadêmica em educação superior como docente no Centro Universitário Vale do Iguaçu. Sua 

atuação, portanto é desde outubro de 2002, sendo também supervisora de estágio de 2007 até 

atualidade. 

Experiência profissional não acadêmica - A Coordenadora atuou como fisioterapeuta da 

Sociedade Beneficente São Camilo / Hospital Regional desde o ano de 1994 até 2014, totalizando 

vinte (20) anos de experiência como profissional fisioterapeuta. 

2.3 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

Dos 16 docentes vinculados ao curso, 2 são doutores, 11 são mestres e 3 são especialistas. 

Assim, o percentual de docentes com titulação obtida em programas de pós-graduação Strictu Sensu 

é de 81,25%. 

2.4 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

Dos 16 docentes vinculados ao curso, 2 são horistas, 7 são contratados em regime de trabalho 

de tempo parcial e 7 são contratados em regime de trabalho de tempo integral. Assim, o percentual 

de docentes contratados em regime de trabalho de tempo parcial ou integral é de 87,5%. 

A Tabela abaixo apresentada a relação do corpo docente do curso de fisioterapia, juntamente 

com a maior titulação divididas em 2019/1 e 2019/2. 

Docentes 2019/1 
Docente Titulação Regime de Trabalho Atividades Extraclasse 

Adilson Veiga e Souza Mestre Integral 
Núcleo de Ética e Bioética � NEB 
NDE 
Orientação de TCC 
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Adriana Contim  Mestre Parcial  
Ana Célia Buch Mallon Especialista Horista Orientação de TCC 
Andrey Portella Doutor Integral Coordenação de Curso 

Giovana Simas de Melo Ilkiu Mestre Integral 

Coordenação de Curso 
Supervisão Estágio 
Orientação de TCC 
NDE 

Ivan Hennrich Mestre Integral  

Lidiane Aparecida Fernandes Mestre Parcial 
Supervisão Estágio 
Orientação de TCC 

Luana Otto Especialista Parcial 
Supervisão Estágio 
Orientação de TCC 

Luciano Muraro Mestre Integral 
Coordenação da rádio Educadora  
Uniguaçu 

Marcos Vinícius Ruski Especialista Parcial 
Supervisão Estágio 
Orientação de TCC 

Natalie de Castro Mestre Parcial  
Ricardo Germano Efing Mestre Parcial Orientação de TCC 

Tânia Mara Ruivo Mestre Parcial 
Orientação de TCC 
NDE 

    

 

Abaixo estão relacionados os docentes do curso de fisioterapia no período de 2019/2: 

Docentes 2019/2 
Docente Titulação Regime de Trabalho Atividades Extraclasse 

Adilson Veiga e Souza Mestre Integral 
Núcleo de Ética e Bioética � NEB 
NDE 
Orientação de TCC 

Ana Célia Buch Mallon Especialista Horista Orientação de TCC 
Elaine Ferreira Mestre Parcial  

Giovana Simas de Melo Ilkiu Mestre Integral 

Coordenação de Curso 
Supervisão Estágio 
Orientação de TCC 
NDE 

João Vitor Passuelo Smaniotto Doutor Integral Pró-reitoria 

Jonas Elias de Oliveira Mestre Integral 
Coordenação de Curso 
Orientação de TCC 

Lidiane Aparecida Fernandes Mestre Horista 
Supervisão Estágio 
Orientação de TCC 

Luana Otto Especialista Parcial 
Supervisão Estágio 
Orientação de TCC 
NDE 

Marcos Vinícius Ruski Especialista Parcial 
Supervisão Estágio 
Orientação de TCC 

Ricardo Germano Efing Mestre Parcial Orientação de TCC 

Tânia Mara Ruivo Mestre Parcial 
Orientação de TCC 
NDE 

    

2.5 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE 

Dos 16 docentes vinculados ao curso, 13 deles não são exclusivamente docentes. Destes, 

13 possuem experiência profissional (excluída as atividades no magistério superior), perfazendo um 
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total de 81,25% do corpo docente. A distribuição do tempo de experiência profissional por docente 

encontra-se na tabela a seguir: 

Docente Experiência Profissional (em anos) 
Adilson Veiga e Souza 33 
Adriana Contim  25 
Andrey Portella 16 
Ana Célia Buch Mallon 16 
Elaine Ferreira 08 
Giovana Simas de Melo Ilkiu 29 
Ivan Hennrich 26 
João Vitor Passuelo Smaniotto 12 
Jonas Elias de Oliveira 30 
Lidiane Aparecida Fernandes 05 
Luana Otto 09 
Luciano Muraro 12 
Marcos Vinícius Ruski 13 
Natalie de Castro 11 
Ricardo Germano Efing 26 
Tânia Mara Ruivo 33 
  

2.6 EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DO CORPO DOCENTE 

Dos 16 docentes vinculados ao curso, X possuem experiência de magistério superior de, pelo 

menos, X anos, perfazendo um total de 100 % do corpo docente. A distribuição do tempo de 

experiência no magistério superior por docente encontra-se na tabela a seguir: 

Docente Experiência Docência (em anos) 
Adilson Veiga e Souza 17 
Adriana Contim  10 
Andrey Portella 14 
Ana Célia Buch Mallon 09 
Elaine Ferreira 08 
Giovana Simas de Melo Ilkiu 17 
Ivan Hennrich 23 
João Vitor Passuelo Smaniotto  
Jonas Elias de Oliveira 17 
Lidiane Aparecida Fernandes 02 
Luana Otto 08 
Luciano Muraro 06 
Marcos Vinícius Ruski 11 
Natalie de Castro 03 
Ricardo Germano Efing 16 
Tânia Mara Ruivo 16 
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2.7 FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE 

Conforme Regimento Interno da IES, constituem o Colegiado do Curso o coordenador, os 

professores que ministram aulas no curso e 1 (um) representante do corpo discente. O Colegiado de 

Curso reúne-se ordinariamente, em datas fixadas no calendário escolar, e, extraordinariamente, 

quando convocado pelo coordenador ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros. 

Compete ao Colegiado de Curso: aprovar os programas e planos de ensino dos professores que 

atuam no curso respectivo; elaborar os projetos de ensino, iniciação a pesquisa e extensão e executá-

los depois de aprovados pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e/ou pelo Conselho Superior; Apreciar 

o plano e o calendário anual de atividades da Instituição; Exercer as demais competências que lhe 

sejam previstas no Regimento. 

RELAÇÃO DO CORPO DOCENTE E DISCIPLINAS MINISTRADAS 

Após estudo realizado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) apresentado e aprovado 

pelo colegiado de curso de fisioterapia de acordo com ata do NDE Ata 06/2018 � Reunião 

04/05/2018 que teve como pauta:  

a) Registro de atividade com perfil do docente no curso: foram discutidas a formação do 

docente, titulação e a correlação com as disciplinas ministradas. O NDE percebe que a formação 

específica na área e titulação do docente juntamente com a experiência profissional também devem 

ser considerados para a contratação e manutenção do docente em sala de aula para que haja uma 

relação entre a teoria/prática, experiência profissional, procedimentos fisioterapêuticos e clínicos 

possam corroborar no processo de ensino e aprendizagem dos acadêmicos. 

b) Correlação das disciplinas com o perfil do egresso e conteúdos curriculares: ainda no 

tocante as disciplinas, discutiu-se no NDE que os conteúdos curriculares sejam abordados de 

maneira interdisciplinar, correlacionando disciplinas teóricas com práticas, de conhecimento 

específico com pré e profissionalizante de modo que ao final do curso de graduação o profissional 

fisioterapeuta formado atinja o perfil do egresso descrito nas DCNs para os cursos de graduação em 

fisioterapia. 

Foi elaborado uma tabela com a relação dos docentes, sua área de formação e as disciplinas 

ministradas por cada docente, segue apresentada a seguir:
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Docentes  Titulação Área de formação  Disciplinas ministradas Justificativa 

Adilson Veiga e Souza Mestre Odontologia 

Anatomia (aulas teóricas) 
Anatomia e neuroanatomia 
(aulas teóricas) 
Fisiologia humana e biofísica 
Imaginologia 
Projeto integrador 
Neurociências 

 
Especialista em didática e docência do 
ensino superior e graduação na área da 
saúde. Mestre em desenvolvimento 
regional. 

 

Adriana Contim  Mestre Química industrial Bioquímica 
Formação na área da disciplina 
ministrada  

Andrey Portella Doutor Educação física Fisiologia do exercício 
Educador físico especialista em 
fisiologia do exercício e doutorado em 
atividade física e saúde 

Ana Célia Buch Mallon Especialista Fisioterapia 
Fisioterapia cardiovascular I e 
II 

Atua com reabilitação cardíaca em 
ambulatório de cardiologia CECOR/Pr. 

Elaine Ferreira Mestre 
Farmácia 
Química 

Fundamentos de farmacologia 
Química e Farmacêutica com mestrado 
ciências farmacêuticas 

Giovana Simas de Melo 
Ilkiu 

Mestre Fisioterapia 

Introdução a fisioterapia 
Metodologia da pesquisa 
científica 
Semiologia e diagnóstico 
funcional 
Cinesioterapia I e II 
Fisioterapia respiratória I e II 
Trabalho de conclusão de curso 
I 
Supervisão de estágio 
Estágio de Vivência III 
Orientação de TCC 
Supervisão de estágio I e II 

Fisioterapeuta especialista em 
fisioterapia cardiorrespiratória e em 
terapia intensiva com ampla 
experiência profissional no 
atendimento hospitalar. 
Mestrado em Educação. 
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Ivan Hennrich Mestre Terapia Ocupacional Biologia celular 
Terapeuta ocupacional com experiência 
no ensino de biologia celular. Mestre 
em desenvolvimento regional. 

João Vitor Passuelo 
Smaniotto Doutor Direito Optativa III  

Possui mestrado em direitos 
fundamentais e democracia e 
doutorado em ciências jurídicas e 
políticas 

Jonas Elias de Oliveira Mestre Administração Gestão e empreendedorismo 
Formação em administração e 
mestrado em desenvolvimento regional 

Lidiane Aparecida 
Fernandes Mestre Biomedicina 

 
Fundamentos de patologia 
Imunologia 
 

Formação na área da saúde com 
mestrado em ciências farmacêuticas 

Luana Otto Especialista Fisioterapia 

Fisioterapia em pediatria I e II 
Fisioterapia na saúde da mulher 
e do homem 
Tópicos especiais para 
fisioterapia 
Supervisão de estágio I e II 

Fisioterapeuta especialista em 
fisioterapia em pediatria e neonatologia 
atua como fisioterapeuta em UTI 
neonatal e pediátrica e atendimento 
materno infantil. Treinamento em 
serviço neonatal no Hospital Pequeno 
Príncipe (HPP) 

Luciano Muraro Mestre Ciências sociais 
Desafios sociais 
contemporâneos 

Possui graduação em ciências sociais e 
mestrado em desenvolvimento regional 

Marcos Vinícius Ruski Especialista Fisioterapia 

Fisioterapia aquática 
Eletroterapia 
Fisioterapia em gerontologia 
Fisioterapia do esporte 
Fisioterapia neurofuncional 
Optativa I  
Estágio de Vivência I e II 
Termoterapia e fototerapia 
Supervisão de estágio I e II 

Fisioterapeuta especialista em 
neuropediatria e experiência prática em 
fisioterapia ortopédica, terapias 
manuais e método Pilates. 
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Natalie de Castro Mestre Psicologia Psicologia para fisioterapia 
Psicóloga com experiência no 
atendimento clínico de crianças, 
adultos e idosos e neuropsicologia. 

Ricardo Germano Efing Mestre Fisioterapia 
Fisioterapia traumato 
ortopédica I e  
II 

Fisioterapeuta especialista em 
fisioterapia traumato ortopédica e 
experiência atendimento 
fisioterapêutico ambulatorial 

Tânia Mara Ruivo Mestre Fisioterapia 

Anatomia Humana (aulas 
práticas) 
Anatomia e Neuroanatomia 
(aulas práticas) 
Fisioterapia em saúde coletiva 
Cinesiologia e biomecânica 
Fisioterapia dermato-funcional 
Fisioterapia em reumatologia 
Fisioterapia preventiva e do 
trabalho 
Práticas integrativas e 
complementares 

Fisioterapeuta especialista em 
fisioterapia dermato funcional e ampla 
experiência prática no atendimento a 
pacientes com alterações 
dermatológicas e pacientes com 
alterações posturais utilizando técnicas 
de correção postural contemporâneas. 
Mestrado em educação. 
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RECORTE DO REGIMENTO INTERNO DA UNIGUAÇU 
CAPÍTULO VI 

DOS COLEGIADOS DE CURSO 
Art. 17o � Constituem cada Colegiado de curso, os professores das disciplinas que ministram 

aulas em um mesmo curso e 1 (um) representante do corpo discente. 

Art. 18o � O Colegiado de Curso é dirigido pelo coordenador de curso, substituído em suas 

faltas e impedimentos, pelo professor decano do respectivo curso. 

Art. 19o � O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente, em datas fixadas no calendário 

escolar, e, extraordinariamente, quando convocado pelo coordenador, por iniciativa própria, por 

solicitação do Diretor Geral ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros. 

Art. 20o � Compete ao Colegiado de Curso: 

I. aprovar os programas e planos de ensino dos professores que atuam no curso 

respectivo; 

II. elaborar os projetos de ensino, pesquisa e extensão e executá-los depois de aprovados 

pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e /ou pelo Conselho Superior; 

III. apreciar o plano e o calendário anual de atividades da Instituição; 

IV. elaborar a proposta anual de despesas do curso e o plano de aplicação de recursos 

orçamentários a serem encaminhados à diretoria; 

V. exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 

2.9 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA 

Dos 16 docentes vinculados ao curso, X docentes têm entre X a X produções nos últimos 3 

anos perfazendo um total de X% do corpo docente. A distribuição da quantidade de produções 

acadêmicas (científica, cultural, artística ou tecnológica) por docente encontra-se na tabela a seguir: 

Docente Número de produções 
(2016-2019) 

Adilson Veiga e Souza 22 
Adriana Contim Bertolim 11 
Ana Celia Buch Mallon 00 
Andrey Portella 55 
Elaine Ferreira 18 
Giovana Simas de Melo Ilkiu 07 
Ivan Hennrich 00 
João Vitor Passuelo Smaniotto 07 
Jonas Elias de Oliveira 17 
Lidiane Aparecida Fernandes 02 
Luana Otto 04 
Luciano Muraro 00 
Marcos Vinícius Ruski 04 
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Natalie de Castro Almeida 23 
Ricardo Germano Efing 03 
Tânia Mara Ruivo 08 

2.10 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA IES 

Para a implementação das propostas expressas neste documento é necessário construir uma 

agenda, de comum acordo entre as partes, de capacitação de docentes e técnicos administrativos. Os 

pontos básicos desta agenda perpassam prioritariamente a sensibilização sobre os processos de 

mudança e a discussão sobre metodologias ativas de aprendizagem, avaliação formativa, 

informatização dos processos de trabalho, inter-relação ensino/serviços/comunidade e integração 

ensino/pesquisa/extensão. De forma a concretizar ações no campo da qualificação, serão criadas 

comissões com o objetivo de definir metas e estratégias para haver um fluxo coerente de saída de 

pessoal técnico-administrativo e docente. A unidade participará dos programas de capacitação da 

universidade, que objetivam manter os servidores atualizados em temas contemporâneos, de acordo 

com as necessidades da unidade e da universidade. Além disso, a unidade pretende sedimentar 

projetos de capacitação permanente de todos os segmentos 

 

REGULAMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE 
DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 
 

CAPÍTULO I 
DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1°. O Programa de Capacitação Permanente do Centro Universitário Vale do Iguaçu prevê o 

processo de capacitação como preparação da pessoa para enfrentar situações derivadas da função 

que exerce, oferecendo ao sujeito conhecimentos e possibilidades de criação, solução de problemas 

e competência para dar sugestões que apresentem alternativas no ambiente laboral. Pretende, ainda, 

dar autonomia e autoconfiança e gerar crescimento e melhoras no processo de transformação de 

fragilidades em potencialidades, estimulando o desenvolvimento de habilidades independentemente 

da personalidade dos funcionários. 

Art. 2º. A capacitação, tanto de docentes como do corpo técnico-administrativo, será desenvolvida 

seguindo cronograma calendarizado, produzido e aprovado pelos setores responsáveis. 
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§ 1º. A capacitação dos docentes será programada e desenvolvida a partir das necessidades 

apresentadas pelos colegiados de cursos, tendo como responsável a Pró-Pró-reitoria Acadêmica, 

ouvida a Reitoria e o Coordenadores de Curso, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) de cada curso. 

§ 2º. A capacitação do corpo técnicos-administrativos será programada e desenvolvida a partir das 

necessidades apresentadas por cada setor, tendo como responsável o setor de Recursos Humanos, 

em conjunto com a Coordenação Administrativa. 

Art. 3º. A capacitação permanente, busca um processo contínuo e deliberado de aprendizagem, que 

utiliza ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de contribuir para o 

desenvolvimento de competências institucionais, por meio do desenvolvimento de competências e 

habilidades individuais e coletivas. 

Art. 4º. São objetivos do Programa de Capacitação Permanente são: 

a) Promover a qualificação permanente dos professores e do pessoal técnico-administrativo, 

por meio de cursos de aperfeiçoamento, especialização e de capacitação, organizados e 

oferecidos, quando possível, pela própria Instituição de forma gratuita e continuada; 

b) Assegurar oportunidades e prover as condições materiais necessárias, inclusive mediante 

convênio com universidades e outras instituições, para que o corpo docente e técnico-

administrativo possa ter acesso à titulação acadêmica, em todos os seus âmbitos; 

c) Incentivar a atualização e a produção acadêmica do corpo docente, mediante o apoio à 

participação em eventos científicos; 

d) Promover ações de qualificação para os docentes e corpo técnico-administrativo do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu no âmbito da educação fundamental, ensino médio, de 

graduação e pós-graduação lato e stricto sensu; 

e) Potencializar o componente da qualificação como elemento motivacional para a progressão 

na carreira, ligado ao Plano de Cargo, Carreiras e Salários dos docentes e pessoal técnico-

administrativo da Instituição, e pensar no desenvolvimento pessoal e institucional; 

f) Identificar necessidades de capacitação e demandas específicas de desenvolvimento em cada 

área e setor; 

g) Estimular nos docentes e pessoal técnico-administrativo a iniciativa pessoal na busca do 

aperfeiçoamento permanente de suas competências; 

h) Observar os processos de coletividade de cada setor e área da Instituição para implementação 

de atividades, rotinas e trâmites baseados nas formações desenvolvidas; 
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i) Desenvolver e promover a cultura de observação e a extensão da transversalidade dos 

conteúdos relacionados à visão, missão, valores e objetivos explicitados no PDI da 

Instituição; 

j) Possibilitar a participação em diversos eventos, sejam artísticos, culturais, acadêmicos, 

científicos, bem como em cursos de desenvolvimento pessoal, visando a consolidação de 

práticas institucionais. 

 

CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE 

 

Art. 5º. O Programa de Capacitação Permanente será desenvolvido, tanto para os docentes e 

técnicos-administrativos tendo em sua égide as seguintes atribuições: 

a) Apoiar e estimular a realização de cursos e participação do pessoal docente e técnico-

administrativo em eventos de real valor e significado; 

b) Promover encontros, palestras e sessões de estudos e debates para os docentes e pessoal 

técnico-administrativo, possibilitando, assim, a sua formação continuada; 

c) Conceder ou obter bolsas de estudos totais ou parciais aos docentes previamente qualificados 

para participarem de cursos e/ou programas de qualificação docente de interesse do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, bem como ao pessoal técnico-administrativo. 

d) Calendarizar o Programa de Capacitação, apresentando as datas específicas das atividades 

nos calendários acadêmico e administrativo da Instituição; 

e) Realizar reuniões com os docentes e técnicos-administrativos para estudar as formas de 

capacitação, os assuntos a serem abordados, bem como as metodologias as serem utilizadas; 

f) Elaborar materiais didáticos a serem usados nos cursos, palestras, formações em geral, para 

facilitar a compreensão e envolvimento dos participantes; 

g) Fomentar as parcerias e intercâmbios com demais Instituições, visando à formação pessoal 

e coletiva dos funcionários; 

h) Analisar e acompanhar as ações realizadas em prol da formação, para contínuo repensar dos 

processos gestores e qualificadores de pessoal; 

i) Apresentar informações ao Recursos Humanos e à Direção Geral, sobre o desenvolvimento 

e desempenho de cada sujeito no decorrer dos processos capacitadores; 
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j) Balizar as capacitações com os direitos humanos, direitos civis, bem como a difusão do 

respeito à diferença, à diversidade e à igualdade nos mais diferentes campos sociais, 

democratizando o conhecimento. 

CAPÍTULO III 
DAS FORMAS DE CAPACITAÇÃO 

 
Art. 6º. O Programa de Capacitação Permanente dar-se-á em conformidade com o presente no caput 

do Art. 2º. e seus parágrafos, levando em consideração as seguintes formas de capacitação: 

a) Cursos modulares: planejados para atender às demandas de capacitação oriundas dos 

diversos ambientes organizacionais. 

b) Cursos específicos: devem atender às exigências básicas do ambiente organizacional; 

c) Eventos: ações de capacitação que envolvem a participação de funcionários em seminários, 

simpósios, jornadas, semanas científicas, congressos, encontros, oficinas, palestras, 

workshops, estágios profissionais, grupos de estudos, cooperação técnica, grupos de 

trabalho, participação como aluno especial em disciplina de cursos de educação formal 

(graduação e pós-graduação), participação em projetos institucionais e acadêmicos, 

aprendizagem em serviço, produção técnica e/ou científica reconhecida, bem como em 

qualquer atividade que proporcione novos conhecimentos. 

d) Oficinas didático-pedagógicas para os docentes; 

e) Programa de integração de novos docentes e novos funcionários; 

f) Intercâmbios nas mais variadas esferas do conhecimento; 

g) Cursos específicos de liderança e gestão de pessoas. 

Parágrafo Único: Aos docentes haverá a Semana Pedagógica para repensar procedimentos, fatos e 

desenvolvimento de novas visões sobre a aprendizagem, a cada início e encerramento de semestre 

letivo. 

 

SEÇÃO I 
DA REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES 

 

Art. 7º. Todas as ações a serem desenvolvidas em prol às capacitações serão pensadas e planejadas 

no início, ou término, de cada ano letivo, sendo desenvolvido um plano de ação que deverá ser 

aprovado pelos supervisores de setores, coordenadores de curso, Pró-reitoria Acadêmica e Reitoria. 

Com a aprovação do plano de ação, os procedimentos passarão a ser calendarizados. 
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Art. 8º. A realização das capacitações deverá observar as seguintes condições de processo 

permanente: 

a) As capacitações permanentes para os professores deverão acontecer a cada bimestre letivo, 

além das Semanas Pedagógicas previstas; 

b) As capacitações permanentes para o corpo técnico-administrativo deverão ser realizadas 

mensalmente a partir da aprovação do calendário aprovado. 

CAPÍTULO IV 
DO AUXÍLIO E INCENTIVO 

 
Art. 9º. Os procedimentos de auxílio e incentivo para a formação, tanto de docentes, como de 

técnicos-administrativos, seguirá as normatizações institucionais em vigência na data do pedido 

realizado e protocolado na Secretaria Acadêmica, ou demais setores competentes. 

Art. 10º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu prevê os seguintes tipos de auxílio e incentivo 

cabíveis no Programa de Capacitação Permanente: 

a) Desconto para docentes e técnicos-administrativos cursarem um dos cursos de graduação e 

pós-graduação da Instituição, com base nos parâmetros estabelecidos pela Direção Geral, 

ouvida a Mantenedora da Instituição; 

b) Desconto em eventos, cursos de extensão e demais atividades realizadas pelos cursos de 

graduação e pós-graduação da Instituição, a partir de parâmetros estabelecidos pela Direção 

Geral, ouvido os Mantenedores; 

c) Auxílio financeiro para a participação de docentes em eventos, nacionais e internacionais, 

de relevância à sua área de atuação dentro da Instituição; 

d) Apoio e auxílio à participação docente em programas de pós-graduação stricto sensu, desde 

comprovada a relação com a área de atuação na Instituição, seguindo as regras estabelecidas 

para esse fim; 

e) Desenvolvimento de parcerias com Programas de Pós-Graduação, para o aperfeiçoamento 

docente e de pessoal técnico-administrativo; 

f) Apoio à continuidade dos estudos para o corpo técnico-administrativo e demais funcionários 

nos mais diversos setores e áreas; 

g) Auxílio para a publicização de teses e dissertações, bem como demais produções acadêmico-

científicas, que estejam relacionadas à Instituição e apresentem parâmetros para o 

desenvolvimento regional e local; 
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h) Auxílio para professores não residentes no foro da Instituição, a partir de parâmetros 

semestrais específicos, em conformidade com as decisões da Direção Geral, levando em 

consideração cada caso em específico. 

SEÇÃO II 
DO COMPROMISSO DOS DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 11. Docentes e pessoal técnico-administrativo deverão se apresentar comprometidos com as 

formações realizadas, desenvolvendo ações contínuas para que ocorram melhorias nas mais diversas 

frentes de suas atividades, visando o desenvolvimento institucional, bem como de todos os 

envolvidos nas ações capacitadoras. 

Art. 12. Quando recebido algum tipo de auxílio ou benefício, os docentes e pessoal técnico-

administrativo deverão apresentar relatório ao final do processo de capacitação, ao setor responsável 

à sua área.  

Parágrafo Único: Aos que estiverem cursando Programas stricto sensu, a própria dissertação e/ou a 

tese são documentos comprobatórios. 

Art. 13. Os docentes e pessoal técnico-administrativo se comprometem, após o tempo de uso do 

auxílio de capacitação, a permanecer minimamente por igual período na instituição. 

Parágrafo Único: Em caso de não permanência deverá restituir à Instituição proporcionalmente. 

Art. 14. Os docentes e pessoal técnico-administrativo deverão apresentar à Instituição a titulação 

para a qual contou com o auxílio, diretamente no departamento de Recursos Humanos, para devida 

ascensão em conformidade com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos docentes e corpo 

técnico-administrativo, levando em consideração os Dispositivos Legais presentes Regimento 

Interno do Programa de Contratação de Docentes e Técnicos-Administrativos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, disposto no caput dos Artigos 9º e 13, e seus parágrafos, do 

Regimento supracitado. 

§ 1º. O docente ou técnico-administrativo beneficiado com o auxílio para a capacitação deve, ao 

término do processo, desenvolver atividades acadêmicas que favoreçam o desenvolvimento do 

Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Instituição. 

§ 2º. Em caso de não realização ou conclusão da capacitação para a qual o docente ou pessoal 

técnico-administrativo teve o auxílio, este deverá reembolsar integralmente a Instituição. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

ouvido os Mantenedores da Instituição. 

Art. 16. O presente Regimento Interno entra em vigor a partir de sua data de aprovação no Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 
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3.3 SALA DOS PROFESSORES 

A IES possui três salas de professores, equipadas com computadores com acesso à internet 

e também com rede sem fio. As três salas dispõem de poltronas, cadeiras e mesas para que o trabalho 

do docente tenha a comodidade necessária às atividades desenvolvidas. São disponibilizadas ainda 

salas de reuniões junto às salas dos professores, na Sede, são duas salas (30,0 m2 e 8,0 m2), sala de 

reuniões na SEDE (23,0 m2) e uma no CTU (10 m2), amplas e arejadas para as atividades a que se 

propõem, cujo uso depende de agendamento prévio. 

3.4 SALAS DE AULA 

Todas as salas de aula estão equipadas com carteiras em excelente estado de conservação e 

cadeiras estofadas. Possuem cortinas para isolamento de iluminação externa, quadro branco, 

tomadas para a instalação de equipamentos didático-pedagógicos (TV, DVD, Datashow, 

Retroprojetor, etc.). Possuem ventiladores e iluminação com lâmpadas fluorescentes em quantidade 

adequada para garantir o conforto dos alunos. Existem salas para turmas de 25 a 50 alunos, 

procurando manter uma média de 1,50 m2 por aluno. 

3.5 ACESSOS DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

A IES possui atualmente 248 computadores para o acesso dos alunos, todos com acesso a 

internet, distribuídos em doze laboratórios de informática, biblioteca e sala de orientação de TCC. 

No turno de funcionamento do curso de fisioterapia (matutino) a IES possui 1464 alunos, resultando 

numa proporção de um terminal para 5,8 alunos. Se considerarmos o total de matrículas dos cursos 

em funcionamento na IES, incluindo o período noturno, o total de alunos será de 3772 e a relação 

fica em um terminal para cada 15,2 alunos. Os laboratórios, quando não utilizados em aulas, são 

disponibilizados aos alunos mediante solicitação ao setor de Tecnologia da Informação da IES. Na 

biblioteca, que também funciona das 7h30min até as 22h30min, há 10 computadores, também com 

acesso livre. 

3.6 BIBLIOTECA 

A biblioteca está localizada no 3° piso do Edifício Francisco Cléve, em um espaço exclusivo 

de 1.200 m2 com 30 mesas para estudos individuais, 3 salas reservadas para estudo coletivo, salão 

de estudos com 15 mesas e 10 terminais de computadores com acesso em banda larga à Internet. A 

biblioteca dispõe, ainda, de um auditório para projeções audiovisuais para 12 pessoas. 
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3.6.1 Acervo 

O acervo encontra-se informatizado, permitindo acesso rápido e fácil ao conteúdo dos 

diferentes tipos de material bibliográfico (livros, multimídia, normas técnicas, teses e dissertações, 

trabalhos de Graduação e trabalhos de Pós-Graduação). A biblioteca mantém-se interligada a outras 

bibliotecas brasileiras, podendo solicitar, a pedido do acadêmico, empréstimo de obras raras e outros 

☎✎☎✞✝☎✝☎✒ ✁✄☎☎✞✠✄✖✄✞✄✝✁ ✝✝☎✝✝✒✁ ☛✞✠-✞✄✠✝✑ ☎✞✝ ✍✝✄✞ �✁ ☎✙☞✄✠✁ ✄✠☎☎✄☎✎✁✄✞✠✁✞ ���✒✎✠✄☞✎✁✁✎✒✝�✎✒✖✝✒  

As normas específicas para uso do acervo e dos serviços encontram-se à disposição dos 

consulentes no regulamento da Biblioteca. A atualização do acervo é feita com base nas sugestões 

encaminhadas pela comunidade acadêmica. 

O acervo é constituído por: 

a) Livros � 24.025 títulos (55.871 exemplares) 

b) Periódicos � 706 títulos (10.402 exemplares) 

c) Materiais de multimídia � 4.723 (5.596 exemplares) 

A distribuição dos exemplares e títulos em geral conforme áreas se dão na seguinte forma: 
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3.6.2 Política institucional de atualização do acervo 

A implantação da política de seleção e aquisição serve à constante atualização e manutenção 

da qualidade do acervo, e esta deve ser incorporada como filosofia e metodologia no trabalho da 

equipe responsável pelo desenvolvimento de coleções da Biblioteca. 

O processo de seleção das obras a serem adquiridas parte da indicação dos docentes e passa 

por uma comissão, composta pela direção, bibliotecário e coordenação dos cursos. 

É primordial que se estabeleça uma política de seleção para evitar que a coleção se 

transforme em um agrupamento desajustado de documentos, por este motivo foram estabelecidos 

alguns critérios com o objetivo de: 

a) Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de atuação da 

Instituição; 

b) Identificar os elementos adequados à formação da coleção; 

c) Desenvolver programas cooperativos; 

d) Estabelecer prioridade de aquisição de material; 

e) Traçar diretrizes para o descarte de material. 

A formação do acervo deve ser constituída através de uma política de aquisição que prevê a 

aquisição de diferentes tipos de materiais, tais como: Obras de Referência, Livros, Periódicos, Fitas 

de Vídeos, DVD entre outros. Os materiais adquiridos devem atender as seguintes finalidades: 

a) suprir os programas de ensino dos cursos da Graduação e Pós Graduação da IES; 

b) dar apoio aos programas de iniciação à pesquisa e extensão da Instituição; 

c) fornecer obras que elevem o nível de conhecimento geral e específico de seus 

acadêmicos e colaboradores; 

d) resguardar materiais que resgatem a história da Instituição, como publicações e 

materiais sobre a mesma. 

3.6.3 Bibliografia básica 

Corresponde ao material bibliográfico indispensável para o desenvolvimento das disciplinas 

e considerado de consulta obrigatória. É adquirida em processo contínuo, segunda indicação de 

professores e coordenação de curso, visando sua composição, com no mínimo três títulos, sendo 

que o número mínimo de exemplares de cada título é calculado na base de 01 (um) para cada 10 

(dez) vagas ofertadas.  
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3.6.4 Bibliografia complementar 

A literatura complementar compõe-se de livros nacionais ou importados necessários à 

complementação e atualização de bibliografias, seja em nível de pesquisa ou conteúdo programático 

das disciplinas oferecidas na Instituição, bem como para o desenvolvimento de atividades 

administrativas. É adquirida em processo contínuo, segundo indicação de professores e coordenação 

de curso, visando sua composição, com no mínimo três títulos, sendo que o número mínimo de 

exemplares de cada título é igual a dois. 

3.6.5 Periódicos especializados 

Além dos periódicos impressos, também são disponibilizados os seguintes periódicos, na 

forma virtual: 

1. Brasilian Journal os Physical Therapy  
http://www.scielo.br/revistas/rbfis/pinstruc.htm  

  
2. Fisioterapia  
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02115638  

  
3. Manual Therapy, Posturology & Reabilitation Journal  
https://www.submission-mtprehabjournal.com/revista  

  
4. Fisioterapia em Movimento 
 http://www2.pucpr.br/reol/index.php/RFM?dd99=about  

  
5. Revista Brasileira de Fisioterapia 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1413-3555&lng=pt&nrm=iso  

  
6. Revista Brasileira de Medicina do Esporte  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-8692&lng=en&nrm=iso  

  
7. Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología  
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11386045  

  
8. Revista Científica Inspirar  
http://www.inspirar.com.br/revista/edicoes/  

  
9. Revista Assobrafir Ciência  
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rebrafis/login  

  
10. Revista Fisioterapia e Pesquisa 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1809-2950&lng=pt&nrm=iso  

  
11. Revista Fisio Brasil 
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http://fisioterapia.com/revistas/revista-fisio-brasil/  
  

12. Revista Ciência e Saúde Coletiva  
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/   

  
13. Revista Nova Fisio  
http://www.novafisio.com.br/  

  
14. Revista Ação Ergonômica  
http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae  

  
15. Revista Fisioterapia e Pesquisa USP  
https://www.revistas.usp.br/fpusp  

  
16. Revista da Sobama  
http://revistas.marilia.unesp.br/index.php/sobama  

  
17. Revista Acta Fisiátrica  
http://www.actafisiatrica.org.br/  

  
18. Revista Fisioterapia Ser  
http://fisioterapiaser.com.br/v1/index.asp  

  
19. Revista Fisioterapia em Evidência  
http://www.fisioterapiaemevidencia.com/2010/06/revista-fisioterapia-emevidencia.html  

  
20. Revista Fisioterapia Brasil  
http://www.atlanticaeditora.com.br/fisioterapia-brasil 

 

3.6.5.1 Periódicos 

O acervo de periódicos conta com 758 títulos periódicos, 11.477 exemplares sendo entre 

assinaturas correntes, permutas com a revista REVI editada pela Uniguaçu e doações. 

3.6.5.2 Multimídia 

A Biblioteca tem um acervo de fontes variadas de multimídia: Vídeos, DVD´s e CD´s � 4013 

títulos (4878 exemplares). 

3.6.5.3 Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

No Banco de Dados estão armazenados os registros de todos os trabalhos apresentados por 

alunos de Graduação. 
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3.6.5.4 Intercâmbio 

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso dos seus usuários ao acervo de outras 

instituições, a Biblioteca participa de redes e grupo de bibliotecas em níveis estadual e nacional. 

Em âmbito nacional, participa da COMUT Online � Programa de Comutação Bibliográfica, 

coordenado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Participa na 

categoria de Biblioteca Solicitante, o que permite obter cópia de artigos publicados em periódicos 

nacionais e estrangeiros armazenados em cerca de 1 000 bibliotecas brasileiras e na categoria de 

Biblioteca Base, atendendo aos pedidos de cópias feitos pelas demais bibliotecas solicitantes de 

nosso acervo de periódicos; 

3.6.5.5 Internet 

Para ampliar as oportunidades de acesso à informação, os usuários podem fazer uso da 

internet para acessar acervos de outras bibliotecas, bases de dados disponíveis gratuitamente e 

demais informações de interesse. Estão disponíveis 26 terminais de uso exclusivo para a internet na 

biblioteca. 

3.6.5.6 Bases de Dados 

A Biblioteca conta com acesso a Bases de Dados, sendo que os usuários podem ser 

auxiliados pelo corpo técnico-administrativo da biblioteca constituído por: uma bibliotecária, uma 

assistente, um funcionário e estagiários. 

3.7. OUTRAS ESTRUTURAS FÍSICAS 

3.7.1 Sala de Multimeios 

Apoio didático aos docentes com Data Show, retroprojetores, DVD players, etc. 

3.7.2 Academia de Musculação 

Usada pelos acadêmicos para práticas de condicionamento físico. 

3.7.3 Quadra de Esporte 

Possibilita práticas desportivas extra horário de aula. 
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3.7.4 Clínica de Fisioterapia 

Possibilita atendimento aos acadêmicos encaminhados por médicos e que necessitam destes 

procedimentos. 

3.7.5 Centro Esportivo Universitário 

Possibilita práticas desportivas extra horário de aula. 

3.7.6 Estacionamento para Bicicletas, carros, motos, vans e ônibus. 

Vagas para mais de 50 veículos entre ônibus e vans, 800 veículos automóveis, 200 

motocicletas e 50 bicicletas. 

3.7 ÓRGÃOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

3.7.1 Secretaria 

A Secretaria Geral é o órgão concentrador das atividades administrativas acadêmicas das 

Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu e obedece às normas estabelecidas no regimento da IES, 

emanadas de órgãos superiores e ainda, da legislação vigente no que concerne à sua atividade. A 

função da Secretaria Geral é dar suporte aos setores a ela vinculados, providenciar arquivamento 

ordenado e seguro da documentação gerada pela administração acadêmica, atendimento aos 

acadêmicos (prestando informações, agilizando consultas e informando do andamento de processos 

acadêmico-administrativos de interesse do acadêmico). A secretaria atende de segunda-feira a sexta-

feira das 7h45min às 22h30 min. e aos sábados das 7h 45min. às 12h. 

3.7.1.1 Organização do controle acadêmico 

Os registros de notas e frequências são lançados no sistema acadêmico pelos professores e 

arquivados, em meio físico, pela secretaria em local apropriado, separados por ano/semestre, turmas 

e disciplinas. Da mesma forma, a documentação dos alunos e as solicitações protocoladas, são 

registradas no sistema e os documentos físicos arquivados em pastas individuais. 

O acompanhamento do currículo do aluno é feito através de relatório expedido pela 

secretaria, através do sistema RM, que emite uma cópia ao acadêmico, sempre, na renovação da 

matrícula ou a qualquer momento, pela consulta on-line no site da faculdade. As coordenações 

também recebem uma via deste documento no final de cada período. 
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O sistema de trabalho adotado na Secretaria Acadêmica é o de divisão de tarefas, 

coordenadas pela Secretaria Geral que as distribui de acordo com as necessidades. As atividades 

realizadas são: montagem e acompanhamento dos processos protocolados, elaboração de 

documentos, suporte aos professores na época de registro de notas e frequências, matrícula de alunos 

de primeiro ingresso (calouros) e cursantes (veteranos) no início do semestre, atendimento de 

telefone em assuntos pertinentes à secretaria, atendimento de alunos no balcão, atendimento de 

solicitações de professores e coordenadores, arquivamento de documentos nas pastas individuais 

dos alunos, controle de documentação e emissão de aditamento do FIES, emissão de documentos 

oficiais da IES, emissão de certificados e encaminhamento de diplomação, inscrições e controle de 

eventos da instituição. 

3.7.1.2 Corpo técnico da secretaria 

O corpo técnico-administrativo da Secretaria é constituído por quatro funcionários (sendo 

dois com curso superior), dois menores aprendizes e cinco estagiários. Existem duas formas de 

treinamento para o pessoal técnico-administrativo: 1. Treinamento realizado semestralmente pelo 

departamento de Recursos Humanos da IES; 2. Treinamento na operacionalização do sistema 

acadêmico, que ocorre a cada atualização. O corpo técnico-administrativo também é parte avaliada 

no processo de avaliação institucional. 

Os colaboradores da Secretaria reúnem-se mensalmente para discutir assuntos pertinentes às 

rotinas e melhorias dos processos internos 

3.7.1.3 Corpo técnico da biblioteca 

O corpo técnico-administrativo da biblioteca é constituído por uma bibliotecária, uma 

encarregada, uma auxiliar de biblioteca, duas menores aprendizes e dez estagiários. Os treinamentos 

para o pessoal da biblioteca são realizados e organizados pelos Recursos Humanos da IES; o 

treinamento na operacionalização do sistema bibliotecário ocorre a cada atualização e entrada de 

novos atendentes. Os colaboradores da Biblioteca reúnem-se mensalmente para discutir assuntos 

pertinentes às rotinas e melhorias dos processos internos. 

3.8 COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu, entendendo que a biossegurança compreende um 

conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades 
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que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente, 

criou sua Comissão de Biossegurança. A Biossegurança é um campo complexo, teleológico, 

transdisciplinar, dinâmico e requer recursos humanos com disposição e experiência para atuar num 

processo contínuo de ações que sejam capazes de promover transformações nos serviços de saúde, 

bem como, em instituições de ensino e pesquisa, indústrias, entre outras. Seu objetivo básico é 

prevenir, dimensionar e mitigar os riscos gerados, 

em especial, por agentes biológicos, ou mesmo pela 

incorporação de novas tecnologias e insumos que 

afetem diretamente os aspectos de saúde. 

Na atividade da área da saúde, há exposição 

a uma multiplicidade de riscos, como os riscos 

físicos, químicos, biológicos, psicossociais, 

ergonômicos, mecânicos e de acidentes. 

O Glossário em biossegurança da FIOCRUZ 

traz as seguintes definições de Biossegurança: 

1. É a condição de segurança alcançada por 

um conjunto de ações destinadas a prevenir, 

controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às 

atividades que possam comprometer a saúde 

humana, animal e vegetal e o meio ambiente. 

2. Conjunto de medidas voltadas para prevenção, minimização ou eliminação de riscos 

inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de 

serviços, que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a 

qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 

3. Normas e mecanismos controladores do impacto de possíveis efeitos negativos de novas 

espécies ou produtos originados por espécies geneticamente modificadas. 

4. A manutenção de condições seguras nas atividades de pesquisa biológica, de modo a impedir 

danos aos trabalhadores, a organismos externos ao laboratório e ao ambiente. 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO DA COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

UNIGUAÇU 
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CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADES 

 

Art. 1º.  Por este Regimento regulamenta-se a composição, as atribuições, a estrutura, as 

competências e o funcionamento da Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 2º. A Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) é um 

órgão de caráter consultivo, deliberativo, educativo e executivo, com a finalidade prevenir, 

minimizar ou eliminar os riscos biológicos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 

desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde humana e dos animais, bem 

como a preservação do meio ambiente, no âmbito da Instituição. 

 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 3º. Compete à Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) 

no âmbito da Instituição estabelecer normas, fiscalizar e tomar providências para o cumprimento 

das normas estabelecidas para o desenvolvimento de atividades que envolvam: 

a) Pesquisa, manipulação, transporte, produção e descarte de organismos geneticamente 

modificados - OGM e seus derivados e resíduos; 

b) Produtos e processos de biotecnologia e seus resíduos; 

c) Organismos que ofereçam risco à saúde humana ou animal; 

d) Fitopatógenos; 

e) Coleta, preservação, análise e transporte de amostras clínicas ou material biológico; 

f) Procedimentos de contato direto com pacientes. 

Art. 4º. São atribuições da Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

a) Manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, quando suscetíveis 

de serem afetados pela atividade, sobre as questões relacionadas à saúde e à segurança, bem como 

sobre os procedimentos em caso de acidentes envolvendo material biológico; 

b) Estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o funcionamento das 

instalações sob sua responsabilidade dentro dos padrões e normas nacionais e internacionais de 

biossegurança; 
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c) Requerer dos responsáveis a apresentação de projetos, pareceres, relatórios ou outros 

documentos pertinentes que envolvam as atividades acima descritas. 

 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO 

 

Art. 5º. A Comissão de Biossegurança é subordinada administrativamente à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e à Extensão e à Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e ao Núcleo de Ética e Bioética. 

Art. 6º. Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) é nomeada 

pela Reitoria sendo composta pelos seguintes membros:  

a) Um docente representante de cada um dos Colegiados de Curso das áreas da Saúde e seus 

suplentes eleitos por seus pares; 

b) Um representante dos servidores técnico-administrativos do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) e seu suplente, eleitos por seus pares; 

c) Por membros com competência técnica e atividade profissional nas áreas de Biologia 

Molecular/Biotecnologia; Saúde Humana; Área Animal; Área Vegetal; Ética e Direito, sendo um 

membro por área; 

d) Os membros de que trata o inciso III deste artigo serão selecionados pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e Pela Pró-Reitoria Acadêmica dentre os nomes 

enviados pelos Colegiados de Curso. 

Art. 7º. Compete aos membros da Comissão de Biossegurança indicar entre seus componentes, o 

Presidente e o Vice-presidente da Comissão. 

Art. 8º. Comissão de Biossegurança disporá de um secretário indicado pelo presidente, dentre os 

membros da comissão ou de um servidor técnico-administrativo. 

Art. 9º. Os membros da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU terão mandato de dois anos, 

sendo admitida a reeleição ou recondução. 

Parágrafo Único: Perderá o mandato, mediante reconhecimento expresso de vacância pela Comissão 

de Biossegurança, o membro que, tendo sido convocado, faltar sem justificativa formal a três 

reuniões no mesmo ano, reassumindo o suplente e indicando-se novo representante. 

Art. 10º. Poderá haver a substituição de qualquer membro da comissão durante a vigência de seu 

mandato, desde que plenamente justificada. 
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SEÇÃO I 
DAS ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA 

Art. 11. Compete ao Presidente da Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu): 

a) Convocar e conduzir as reuniões ordinárias ou extraordinárias da Comissão de 

Biossegurança; 

b) Submeter à Comissão de Biossegurança todos os assuntos constantes da pauta de reunião; 

c) Assinar os atos destinados a formalizar e documentar as decisões da Comissão de 

Biossegurança; 

d) Convidar a participar das reuniões, após consulta e aprovação pelos membros da Comissão 

de Biossegurança da UNIGUAÇU, consultores para auxiliar na discussão de casos específicos; 

e) Distribuir aos membros da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU matérias para seu 

exame e parecer; 

f) Zelar pelo cumprimento das normas deste Regimento e resolver as questões de ordem; 

g) Representar ou indicar representante da Comissão de Biossegurança nos atos que se fizerem 

necessários, respeitada a natureza de suas atribuições; 

h) Requerer a instauração de sindicância em caso de denúncia de irregularidade nas atividades 

descritas no artigo 3º deste Regimento; 

i) Assegurar o cumprimento das normas de biossegurança em conformidade com as 

recomendações nacionais e internacionais. 

Art.12. Compete ao vice-presidente substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos legais. 

 

SEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA 

Art. 13 Compete ao secretário: 

a)  Assessorar a presidência da Comissão de Biossegurança; 

b) Manter arquivos e registros de documentos e atividades relacionadas à Comissão de 

Biossegurança; 

c) Elaborar, redigir e organizar atas, memórias e documentos oficiais recebidos e emitidos pela 

Comissão de Biossegurança; 

d) Manter informações eletrônicas no âmbito da Comissão de Biossegurança; 

e) Elaborar juntamente com a presidência o relatório anual de atividades da Comissão de 

Biossegurança submetê-lo à comissão para posterior encaminhamento as Pró-Reitorias já 

nominadas e divulgação à coletividade; 
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f) Encaminhar documentos produzidos ou solicitados pela presidência e pela Comissão de 

Biossegurança; 

 

SEÇÃO III 
DOS DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS 

 

Art. 14. Cabe aos membros da Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu): 

a) Comparecer, participar e votar nas reuniões da comissão; 

b) Aprovar as pautas e memórias da reunião, elaboradas pela presidência e secretaria da 

Comissão de Biossegurança; 

c) Propor a convocação de reuniões extraordinárias da Comissão de Biossegurança; 

d) Examinar e relatar expedientes que lhes forem distribuídos pela presidência da Comissão de 

Biossegurança, dentro dos prazos estabelecidos; 

e) Propor atividades de interesse para a Comissão de Biossegurança; 

f) Representar a Comissão de Biossegurança nos atos e nas demais instâncias de interesse, 

quando indicados pelo presidente da comissão; 

g) Divulgar e fomentar a qualificação e participação em atividades de cunho científico e 

informativo no âmbito; 

h) Aprovar, em reunião plenária, os grupos de trabalho, seu âmbito, duração e escopo de 

trabalho; 

i) Indicar, dentre eles, os dirigentes da primeira reunião dos grupos de trabalho, em que se 

escolherá sua coordenação; 

Parágrafo Único: Os membros titulares, em suas faltas, serão substituídos pelos respectivos 

suplentes nas reuniões da comissão, com iguais atribuições.  

 

CAPÍTULO IV 
DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 15. A Comissão de Biossegurança reunir-se-á ordinariamente, a cada dois meses, conforme 

calendário definido na primeira reunião anual, que ocorrerá na primeira semana do calendário letivo 

de cada ano, e extraordinariamente, sempre que convocada pelo seu presidente ou a requerimento 

da maioria simples de seus membros; 
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§ 1º. Na impossibilidade de comparecimento do presidente ou do vice-presidente, dirigirá os 

trabalhos o decano da comissão. 

§ 2º. Os membros titulares serão convocados para as reuniões com no mínimo 48 horas de 

antecedência, cabendo a cada membro titular a responsabilidade de comunicar seu suplente em caso 

de sua impossibilidade de comparecimento. 

§ 3º. Nos casos em que o titular e seu suplente estiverem impossibilitados de comparecer à reunião, 

deverão comunicar com antecedência mínima de 24 horas e apresentar justificativa formal à 

presidência da Comissão de Biossegurança. 

§ 4º. As reuniões obedecerão à pauta formulada pelo presidente e secretário. 

§ 5º. Pedidos de inclusão de assuntos na pauta de reunião poderão ser dirigidos ao secretário por 

qualquer membro, com antecedência mínima de 24 horas da data de realização da reunião, ou 

apresentados durante a aprovação da pauta pelo plenário. 

§ 6º As reuniões serão instaladas com a presença mínima da maioria simples dos membros presentes. 

§ 7º As reuniões extraordinárias serão instaladas no horário estabelecido com a presença mínima da 

maioria simples dos membros presentes, descontadas as faltas justificadas, ou com qualquer número 

depois de decorridos 30 minutos. 

§ 8º O membro presente à reunião poderá solicitar, em qualquer fase dos trabalhos, salvo se já 

anunciada a decisão, a retirada de matéria de sua autoria ou pedir vista da que estiver em discussão, 

que será apreciada posteriormente, sempre respeitando o prazo definido pela Comissão de 

Biossegurança. 

§ 9º Após o anúncio do encerramento da discussão pelo presidente ou por quem estiver dirigindo a 

reunião, a matéria será submetida à aprovação. 

Art. 16. Todas as decisões da Comissão de Biossegurança são deliberadas em reuniões ordinárias e 

extraordinárias, por votação.  

§ 1º. A votação é realizada mediante quorum, sendo que a aprovação das matérias se dará por 

maioria simples. 

§ 2º. Qualquer membro da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU pode fazer constar seu voto 

em ata. 

§ 3º. O presidente da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU tem o voto de qualidade. 

§ 4º. Os membros que coordenam ou participam de algum projeto ou outra atividade em votação 

devem abster-se do voto. 
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Art. 17. A Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU poderá constituir subcomissões ou grupos 

de trabalho transitórios para apreciação de matéria específica, além de elaborar documentos técnicos 

para subsidiar as atividades dos grupos estabelecidos, podendo ainda convidar, com igual objetivo, 

personalidades de reconhecida competência em sua especialidade. 

 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU. 

Art. 19. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), revogadas as disposições em contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

3.9 LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS PARA FORMAÇÃO BÁSICA 

3.9.1 Laboratório de Anatomia Humana e Neuroanatomia 

O Laboratório de anatomia humana e neuroanatomia é utilizado por todos os cursos da área 

de saúde, com o intuito de promover conhecimento sobre a localização e funcionamento de órgãos 

e tecidos humanos, por meio da manipulação e estudo de peças sintéticas e naturais. As aulas ou 

estudos realizados neste laboratório, obrigatoriamente, devem ser orientadas ou monitoradas. 

Área total do Laboratório de Anatomia e Neuroanatomia = 95m2 

Material disponível: 

1 Ap. genito urinário fem 
1 Articulação do cotovelo 
1 Articulação do quadril 
1 Bases nitrogenadas 
1 Figura musculada c/ sexo dual 
2 Cabeça em corte sagital 
1 Coluna vertebral clássica 
1 Coração clássico 
2 Corações grande 
1 Crânio 
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1 Encéfalo em 4 partes 
1 Encéfalo em 2 partes 
1 Esqueleto da Mão 
2 Esqueletos do pé 
1 Esqueleto pequeno 85cm 
1 Esqueleto simples 
2 Esqueletos c/ origens e inserções 
1 Estomago e pâncreas 
1 Fígado / pâncreas 
1 Laringe (7 partes) 
1 Mini articulação do cotovelo 
1 Mini articulação do quadril 
1 Modelo mão 
1 Modelo mão gigante 
1 Modelo olho 
1 Modelo pé 
2 Modelo pele (aumento de 70x)  
1 Osso maxila 
1 Pé chato 
1 Pé normal 
1 Pelve c/ ap. genital fem. 
1 Rim c/ glândula supra renal 
1 Ap. genito urinário masc. 
1 Ap. genito urinário fem. 
1 Articulação do joelho 
2 Pulmão 5 partes 
2 Articulação do cotovelo 
2 Articulação do joelho 
2 Articulação do ombro 
2 Osso fêmur 
2 Osso Sacro e Cóccix 
2 Sistema Vascular 
3 Articulação Atlanto-axial 
3 Coluna cervical 
3 Coluna lombar 
3 Coluna torácica 
3 Osso Escapula 
3 Osso Axis 
3 Osso esterno c/ cartilagens costais 
3 Osso Fíbula 
3 Osso Rádio 
3 Osso Tíbia 
3 Osso Ulna 
3 Osso Úmero 
3 Ossos Pelve 
3 Patela 
3 Osso clavícula 
1 Pôster Audição e equilíbrio 
1 Pôster Sistema nervoso 
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1 Pôster Sist. Linfático 
1 Pôster Sist. Respiratório 
1 Pôster Coluna Vertebral  
1 Pôster Esqueleto humano 
1 Pôster Sist. Vascular  
1 Pôster Musculatura humana  
1 Pôster Sist. Sensorial 
1 Pôster Sist. Tegumentar 
1 Furadeira 
Diversas peças de instrumental cirúrgico (pinças, bisturis, etc) 
 
Peças Humanas do Lab. Anatomia 
15 fêmur 
2 Fêmur c/ prótese 
25 Úmeros 
10 Pelve 
2 Pelve com prótese de acetábulo 
15 Escapulas 
15 Tíbias 
12 Fíbulas 
4 Crânios 
16 Rádios 
13 Ulna  
85 Ossos pequenos (falanges, metacarpos,etc.) 
21 Vértebras Cervicais 
34 Vértebras Torácicas 
15 Vértebras lombares 
4 Mandíbulas 
2 Sacros 
2 Esternos 
3 Manúbrios do esterno 
6 Clavículas 
5 Patelas 
56 Costelas 
1 Dedo 
1 Estomago/Útero/Ovário 
2 Placenta 
9 Fetos de diversos tamanhos 
2 Cadáveres 

3.9.2 Laboratório de Bioquímica e Fisiologia 

Nesse laboratório, observa-se o comportamento dos esquemas corporais em testes utilizando 

cobaias de pequeno porte, tomando os resultados como suporte para administração de fármacos, ou 

seja, remédios nessas cobaias. 
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o grande emaranhado de reações químicas que ocorrem dentro da célula, de forma a minimizar as 

perdas energéticas e maximizar o benefício biológico. Nesse laboratório, simulam-se as reações 

químicas ocorridas no corpo humano por meio da utilização de cobaias e experimentos in vitro. São 

observados processos como degradação enzimática, digestão de proteínas, lipídios e carboidratos.  

Área total do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia = 70m2 

Material disponível 
2 peagâmetros 
1 capela de exaustão de gazes 
1 Estufa 
1 Banho Maria grande 
1 banho Maria pequeno (sorológico) 
1 Balança de precisão 
02 agitadores magnéticos 
1 espectrofotômetro 
1 centrifuga de tubos 
1 destilador de água  
1 chuveiro lava olhos 
Vidraria em geral 
01 agitador vortex 
01 lavador de pipetas 
10 suporte universal 

3.9.3 Laboratório Práticas de Enfermagem 

O Laboratório de práticas de enfermagem situado no edifício sede com 85,4m² atende aos 

diversos cursos da área da saúde como: Enfermagem, Farmácia, Odontologia, Biomedicina, quanto 

ao desenvolvimento de habilidades específicas de cada curso. O Laboratório tem como objetivo 

proporcionar aos acadêmicos de todas as áreas um aprendizado técnico-científico de forma clara, 

objetiva, progressiva e participativa, capacitando-os a desenvolver ações que visam à assistência 

integral ao ser humano. Conta com o apoio dos professores e monitores mantendo as atividades nos 

períodos matutino, vespertino e noturno. 

A utilização do Laboratório como estratégia de complemento das atividades teóricas, 

permite aos acadêmicos uma maior vivência da realidade clínica, possibilitando assim, maior 

segurança quanto aos procedimentos a serem realizados e também conhecimentos sobre 

biossegurança. O Laboratório mantém constante inovação, disponibilizando de manequins, 

adaptando-se as tecnologias utilizadas no mercado, bem como materiais para procedimentos 

técnicos aproximando o acadêmico da realidade hospitalar e dos serviços de saúde da região, 

melhorando o processo ensino aprendizagem. 



Centro Universitário do Vale do Iguaçu 
Curso de Fisioterapia 

Rua Padre Saporiti 717- Cep 84600-000 � União da Vitória-Pr 
(42) 35226192 � www.uniguacu.edu.br 

 

Consideramos, dessa forma, que o Laboratório de Práticas de Enfermagem de fundamental 

importância para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, pois propiciam ao 

graduando a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula (o conhecer), 

desenvolvendo habilidades (o fazer) e aprendendo a ser e a conviver (a atitude). 

3.9.4 Laboratório de Microscopia 

Utilizado nas disciplinas de histologia, citologia, microbiologia, parasitologia e outras em 

que a observação microscópica dos elementos se faz necessária. Nesse laboratório também é 

realizado o cultivo de fungos e bactérias para posterior análise. 

Área toral do laboratório = 70 m2 

Material disponível: 
15 Microscópios binoculares 
1 Microscópio trinocular com câmera anexa 
1 TV 20 polegadas 
03 estereoscópios (lupas) 
18 Conjuntos de laminas histológicas preparadas 
10 Conjuntos de Lâminas de parasitologia 
01 Conjunto variado de lâminas de Histologia Animal 
01 armário de entomologia 
Sala anexa (Sala de preparos) (12,8m2) 
01 geladeiras 
02 estufas bacteriológicas 
01 autoclave c/ secagem 
01 autoclave simples 
01 balança analítica digital 
01 estufa de esterilização e secagem 
Vidraria em geral 

3.10 LABORATÓRIOS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE ESPECÍFICA E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE 

3.10.1 Clínica escola de fisioterapia 

3.10.1.1 1Espaço físico 

A Clínica escola da Uniguaçu está localizada no edifício sede da instituição. Ocupa uma área 

de 400 m2, incluindo o espaço reservado para a piscina terapêutica (100m2). É utilizada, no período 

matutino, para aulas práticas de diversas disciplinas e no período vespertino, para a realização do 

estágio supervisionado I e II e o estágio de Vivência I e II do curso de fisioterapia. 
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3.10.1.2 Equipamentos 

A clínica escola dispõe de equipamentos para o atendimento das áreas de atuação 

fisioterapêutica abordadas no currículo pleno do curso. Os equipamentos são modernos e atendem 

perfeitamente às necessidades do curso. Os equipamentos disponíveis são: 

Equipamento Quantidade 
Acessórios para hidroterapia  
(flutuadores, pranchas, etc) 

Quantidade variada 

Aspirador eletrico 02 
Balancinho 01 
Banho de parafina 02 
Barras paralelas 01 
Bastões 05 
Bengalas 02 
Bicicleta ergométrica 02 
Bolas suiças 06 
Cadeira Combo pilates 01 
Cadeira de Bonnet 01 
Cadeira de quickmassage 01 
Cama elástica 03 
Circuito proprioceptivo 01 
Coach (volume) 01 
Colhonetes 24 
Corrente russa 01 
Dermotônus 01 
Dinamômetro mecânico para 
flexão digital 

01 

Dinamômetro mecânico para 
membros inferiores e tronco 

01 

Eletromiógrafo de superfície 
com 4 canais 

01 

Endophasis 01 
Escada de dedos 01 
Esfignomanômetro 01 
Espaldar 02 
Espirômetro 01 
Estadiômetro 01 
Esteira elétrica 01 
Estetoscópio 01 
Exercitador de punho 01 
Exercitador de tornozelo 01 
Forno de Beer 09 
Freezer (crioterapia) 01 
Frequencímetro 01 
Goniometro 01 
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Inalador 02 
Inalador ultrassônico 01 
Infravermelho 02 
Kit EPAP adulto 01 
Laser  02 
Lupa com lâmpada auxiliar 01 
Maca para DPBS 01 
Macas 14 
Microondas 02 
Muletas 04 
Negatoscópio 02 
Neurodyn 01 
Nintendo Wii com plataforma 01 
Ondas curtas 02 
Oxímetro de pulso 01 
PeakFlow 01 
Peeling de diamante 01 
Physiotônus face 01 
Piscina adaptada 01 
Prancha de equilíbrio 01 
Quadro de postura 01 
Rampa e escada 01 
Respiron 03 
Ressuscitador manual adulto 01 
Ressuscitador manual infantil 01 
Rolos  10 
Shaker 03 
Steammer (Vapor de Ozônio) 01 
Striat 01 
Tábua de AVDs 01 
Tabua de quadríceps 01 
Tatames para neurologia 03 
TC 42 polegadas 01 
TENS/FES 11 
Thera Band 08 
Tornozeleiras 20 
Tração cervical 01 
Treeshold IMT 01 
Turbilhão MMII 01 
Turbilhão MMSS 01 
Ultra-som 1 MhZ 04 
Ultra-somAvatar II 3 MhZ 02 
Voldyne Adulto 02 
Voldyne infantil 02 
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3.10.1.3 Sala de cinesioterapia 

A sala de cinesioterapia é situada anexo à clínica escola e neste espaço é prestado 

atendimento a pacientes com alterações neurológicas, ortopédicas adultas e infantil que tenham 

indicação de cinesioterapia, exercícios no solo, exercícios corretivos e atende também às 

necessidades das aulas práticas de cinesioterapia e de recursos terapêuticos manuais. Possuí 75 m2 

de área física. 

São localizados nesse espaço: 

04 tatames grandes para atendimento geral 

01 Cadeira de quickmassage 

Dispositivos para posicionamento de pacientes (rolos, cunhas, cubos, travesseiros, etc.) 

Espelho postural grande 

Circuito proprioceptivo 

Espaldar (02) 

Colchonetes 

Bolas e rolos 

Circuito para treinamento funcional 

Quadro branco 

3.10.1.4 Piscina 

A piscina interna da Uniguaçu é coberta e aquecida, possui sanitários e vestiários próprios e 

é utilizada para as aulas de fisioterapia aquática teóricas e práticas e no atendimento aos pacientes 

durante o estágio supervisionado I e II.  

Está adaptada para dar acessibilidade a todos os pacientes, portadores de necessidades 

especiais ou não, possui barras laterais para apoio durante as atividades e escada para entrada e saída 

dos pacientes e acadêmicos. Tem 7,40m de comprimento, 3,60m de largura e capacidade para 

45.000 litros de água, sendo dividida em uma parte mais rasa para atendimento de bebês e crianças 

e outra parte mais funda para atender pacientes adultos. 

O tratamento da piscina é feito diariamente por serviço terceirizado contratado. 
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3.10.1.5 Laboratório de fisioterapia cardiorrespiratória 

Este laboratório de fisioterapia cardiorrespiratória destina-se as aulas práticas das disciplinas 

de fisioterapia aplicada a pediatria, fisioterapia aplicada a pneumologia e fisioterapia aplicada a 

cardiologia.  

Equipamentos Quantidade 
Maca fowler 01 
Mesa auxiliar 01 
Escada auxiliar 01 
Armário de vidro para equipamentos 01 
Incubadora recém-nascido 01 
Respirador SeChrist 01 

 

3.10.1.6 Laboratório de fisioterapia dermatofuncional 

Este laboratório de fisioterapia dermato funcional destina-se as aulas práticas da disciplina 

de fisioterapia dermato funcional e ao atendimento de pacientes do estágio supervisionado I e II que 

porventura apresentem alguma patologia/alteração que seja desta área. Este laboratório contém duas 

macas de atendimento juntamente com os equipamentos de fisioterapia dermato funcional. 
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NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DAS FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO 

IGUAÇU (NAU) 

O Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu é composto por equipe 

multidisciplinar que trabalha para a remoção de 

barreiras físicas, arquitetônicas, metodológicas e 

atitudinais, por meio de atendimento educacional 

especializado de estudantes com necessidades 

especiais, sejam elas: físicas, visual e auditiva, transtornos globais de desenvolvimento e 

aprendizagem, bem como altas habilidades, sugerindo procedimentos educacionais diferenciados 

para o ensino-aprendizagem e processos avaliativos. 

ATIVIDADES E ÁREAS ABRANGIDAS 

1. Atendimento Educacional Especializado: é o desenvolvimento de um serviço, de caráter 

complementar ou suplementar à formação dos estudantes no ensino regular, voltado para a 

formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, considerando as suas necessidades específicas de forma a promover 

acesso, participação e interação nas atividades acadêmicas. Esse atendimento perpassa todos os 

níveis, etapas e modalidades do ensino, dando garantias e direito à educação de todos os 

estudantes a educação regular. 

2. Formação docente: formação continuada e orientações voltadas aos docentes da IES quanto ao 

processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com necessidades educacionais especiais. 

3. Assessoria: assessoria permanente aos colegiados de cursos para o desenvolvimento de 

atividades, avaliações, aulas práticas e teóricas, adaptações curriculares para o atendimento aos 

estudantes com necessidades especiais. 

4. Libras e braile: formação continuada a docentes e estudantes em Libras e Braile. 

Desenvolvimento e utilização de softwares para a leitura de textos em braile. Incorporação da 

disciplina de libras nos cursos de graduação. Disponibilização de um profissional de Libras para 

eventos dos colegiados e institucionais. 

5. Vagas especiais: garantia e disponibilização de vagas especiais nos estacionamentos da IES, 

auditórios e salas de aula, banheiros e todos os espaços da IES. 

6. Acessibilidade e mobilidade interna: garantia e disponibilização de acesso a todas as áreas da 

IES, por meio de rampas, elevadores e auxílio de pessoal capacitado. 
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ÁREAS DE ATUAÇÃO DO NÚCLEO 

Área de apoio à acessibilidade e à mobilidade: orientação e acolhimento dos alunos com 

necessidades especiais de locomoção, fazendo o acompanhamento periódico do desenvolvimento 

do estudante. 

Área intelectual: orientação aos estudantes com dificuldades que afetam o ensino-

aprendizagem, promovendo ações que deem condições de acessibilidade e permanência nos estudos. 

Sendo dividida em: 

a) Atendimento Psicopedagógico: apoio realizado por uma equipe de Psicológicos e 

Psicopedagogos, que realizará uma triagem e investigação das dificuldades de aprendizagem, 

transtornos globais de desenvolvimento entre outros, atuando na orientação individual, grupal, 

familiar e no apoio pedagógico aos professores e coordenadores de curso. 

b) Adaptação curricular: subsidia o processo de aprendizagem dos acadêmicos ingressantes 

que apresentarem dificuldades de aprendizagem e/ou defasagem de aprendizagem, retomando 

conceitos, métodos e procedimentos fundamentais para o desenvolvimento do estudante ao longo 

do seu processo de formação dentro e fora da IES. 

Área sensorial: apoio e orientação aos alunos com dificuldades e deficiência auditiva e 

visual. 

a) Área visual: proporciona apoio pedagógico e recursos adaptados aos deficientes visuais, 

cegos e baixa visão. Também dará apoio aos professores e coordenadores de cursos quando 

necessário. 

b) Área auditiva: oferece apoio de intérprete em Libras em sala de aula aos alunos surdos, 

bem como desenvolve cursos de formação em Libras para professores, coordenadores de curso e 

alunos. 

Pela Resolução nº. 019/2019 a Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu resolve de 

✁✁✞✝�✞ ✁✞✍ ✞ ✁✝☎✒ ✍�✒ ☛Designar os membros do Núcleo de Acessibilidade - NAU do Centro 

✟✠✄✒✝✝☎✄☎✙✝✄✞ ✂✁✞✝ �✞ ✂☞✎✁✏✎✑✆ ✞ ✄✎✁✞ ☎✝✝✙ ✁✞✍☎✞☎☎✞ ☎✝✞✞☎ ☎✝☞✎✄✠☎✝☎ ☎✝✞✆✝☎☎✞✝✝☎✔ 

Coordenadora: Profa. Tânia Mara Ruivo 
Equipe 

Professor Atilio Augustinho Matozzo � Linguista  
Professor João Estevão Sebben � Representante dos Coordenadores de Curso 

Professora Guidie Elaine Nedochetko Rucinski - Psicóloga 
Professora Larissa Yagnes � Engenheira Civil 

Professora Paula Vaccari Toppel � Arquiteta e Urbanista 
Professora Denise Delonzek � Pedagoga 

Professora Larissa Yagnes � Engenheira Civil 
Professora Marta Borges Maia - Psicopedadgoga  
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Professora Marly Terezinha Della Latta � Enfermeira 
Profa. Mirian Olbertz � Pedagoga Especialista em Libras 

 

BRIGADA DE INCÊNDIO 

A brigada de incêndio do Centro Universitário Vale do Iguaçu é um grupo formado por 

colaboradores, docentes, coordenadores da IES que foram treinadas e capacitadas para atuar na 

prevenção e combate a incêndio e prestar os primeiros socorros a vítimas no caso de algum incêndio.  

Desta forma foi criado o regulamento do programa de brigada de incêndio e situações de 

pânico, que segue apresentada abaixo:  

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE 
BRIGADA DE INCÊNCIO E SITUAÇÕES DE PÂNICO 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) 
 

CAPÍTULO I 
DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Programa de Brigada de Incêndio e Situações de Pânico do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu), foi constituído em concordância em âmbito federal com a lei nº 6.514, 

de 22 de Dezembro de 1977, e em âmbito estadual com a Lei 16.567, de 9 de Setembro de 2010, e 

a Portaria do Comando do Corpo de Bombeiros nº 002/2011, de 08 de Outubro de 2011, bem como 

com os valores, a visão e a missão da própria Instituição, com o compromisso social de também 

zelar pela segurança de seu corpo técnico-administrativo, docente, discente e demais membros da 

comunidade acadêmica em geral. 

Art. 2º. O Programa de Brigada de Incêndio e Situações de Pânico do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu) tem como objetivo principal a organização e manutenção da Brigada de 

Incêndio e Emergência da Instituição, mantendo um diálogo contínuo com a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidades (CIPA). 

 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA EQUIPE 

 

Art. 3º. O Programa de Brigada de Incêndio e Situações de Pânico mantido pelas Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), em conformidade com as demandas apresentadas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e com a legislação vigente, é composto por um 

Coordenador e por uma equipe de brigadistas. 

§ 1º. O Coordenador do Programa deverá ser um membro do corpo docente e/ou técnico-

administrativo da Instituição, indicado pela Direção Geral. 
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§ 2º. A equipe de brigadistas deverá ser composta por docentes e técnicos-administrativos 

da Instituição. 

Art. 4º. São funções do Coordenador do Programa: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Ter curso de em Brigada de Incêndio e Emergências; 

c) Participar da seleção do pessoal que irá compor a Brigada de Incêndio; 

d) Organizar e manter a equipe de brigadistas da instituição; 

e) Manter a interação contínua com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); 

f) Manter a declaração de Brigada de Incêndio em condições de apresentação a qualquer tempo 

em caso de vistoria de fiscalização por parte do Corpo de Bombeiros, bem como na 

realização de ventos e atividades que demandem brigadistas; 

g) Manter, nos locais de eventos, os certificados de brigadistas e a declaração de brigada de 

incêndio atualizada à disposição para vistoria de fiscalização. 

h) Garantir a disponibilidade de equipamentos de proteção individual para cada membro da 

brigada. 

i) Garantir o treinamento correto e as capacitações contínuas dos membros da Brigada de 

Incêndios, com programas de capacitação; 

j) Emitir a certificação dos brigadistas tão logo encerrado o curso de brigada de incêndio, 

entregando ao brigadista formado o respectivo certificado; 

k) Fiscalizar o programa de treinamento da Brigada de Incêndios; 

l) Fiscalizar a inspeção e manutenção dos equipamentos de prevenção e combate a incêndios; 

m) Assessorar a compra de equipamentos de proteção contra incêndios para a execução das 

missões da Brigada 

n) Fiscalizar a aplicação dos exercícios de combate a incêndio, abandono do prédio e 

salvamento; 

o) Elaborar relatório sobre as condições de segurança contra incêndio e também sobre 

ocorrência e atividades da Brigada; 

p) Calendarizar reuniões do Programa; 

q) Avaliar e controlar permanentemente as condições de segurança da Instituição; 

r) Manter, em arquivo próprio, o histórico dos brigadistas formados, devendo apresentar ao 

Corpo de Bombeiros quando formalmente requisitado; 

s) Realizar eventos e atividades, relacionadas com a segurança contra incêndio e demais 

situações de pânico, no âmbito da Instituição, em conjunto com o Programa de Capacitação 
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Permanente de Docentes e Técnicos-administrativos, com o Núcleo de Acessibilidade da 

Uniguaçu e com o Programa de Expansão Cultural e Preservação da Memória Local e 

Regional do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 5º São funções dos Brigadistas: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) Participar de cursos contínuos de formação a Brigadistas com certificação; 

c) Estabelecer diálogos contínuos com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); 

d) Iniciar o combate ao princípio de incêndio, utilizando os equipamentos devidamente 

oferecidos pela Instituição em conformidade com a legislação vigente; 

e) Combater o incêndio até a chegada dos Bombeiros, formando uma linha de ataque ao fogo 

com 3 brigadistas para utilização do hidrante, se for necessário, em conformidade com as 

normas na legislação vigente; 

f) Exercer a prevenção, combater princípio de incêndio e efetuar salvamento; 

g) Conhecer e avaliar os riscos de incêndios existentes; 

h) Participar das inspeções regulares e periódicas dos equipamentos de combate a incêndio; 

i) Acionar o Corpo de Bombeiros quando necessário; 

j) Priorizar a evacuação da edificação nos casos de sinistro; 

k) Conhecer todas as rotas de fuga, bem como conhecer de forma integral todos os espaços da 

Instituição; 

l) Conhecer a localização dos dispositivos de acionamento do alarme de incêndio; 

m) Conhecer todas as instalações do prédio, que são ocupados ou vacantes; 

n) Verificar as condições de operacionalidade dos equipamentos de combate a incêndio; 

o) Conhecer o princípio de funcionamento de todos os sistemas de extinção de incêndio; 

p) Elaborar relatório quando identificar irregularidades encontradas; 

q) Orientar à comunidade acadêmico e sociedade civil organizada quando tratar-se de 

simulação; 

r) Participar dos exercícios simulados. 

Art. 6º. Todos os membros do Programa de Brigada de Incêndio e Situações de Pânico, 

incluindo o coordenador, devem, obrigatoriamente, possuírem certificados de brigadistas de 

incêndio e emergência. 

§ 1º. O profissional responsável por capacitar os membros da Brigada de Incêndio deve ter 

formação em segurança do trabalho, devidamente registrado nos conselhos regionais competentes 

ou no Ministério do Trabalho. 
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§ 2º. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) deverá compor o corpo de 

Brigadistas, bem como seus membros deverão participar de todas as atividades do Programa de 

Brigadistas. 

Art. 7º. O Programa de Brigada de Incêndio e Situações de Pânico deve manter pelo menos 

3 (três) brigadistas em cada edifício da instituição. 

  

CAPÍTULO III 
DO PLANO DE ABANDONO E MAPAS DE FUGA 

 

Art. 8º. Os membros do Programa devem, em conjunto com os demais setores da instituição, 

elaborar um Plano de Abandono em caso de incêndios e situações de pânico. 

Parágrafo Único: O Plano de Abandono deve conter o conjunto de medidas necessárias para 

a evacuação dos espaços da Instituição em casos em que haja uma situação de emergência com alto 

potencial de gravidade. 

Art. 9º. Juntamente com o Plano de Abandono, os membros do Programa devem elaborar 

Mapas de Fuga da Instituição em caso de incêndios e demais situações de pânico e divulgar em 

pontos estratégicos, site, salas de aula e manter nas recepções cópias do Plano de Abandono. 

Art. 10º. Os Mapas de Fuga de cada edifício deverão estar fixados em murais nos corredores 

dos pavimentos, juntamente com o nome e a identificação dos membros integrantes da Brigada de 

Incêndio. 

Art. 11º. Os Mapas de Fuga devem: 

a) Indicar o caminho a ser seguido em caso de abandono do local; 

b) Indicar as saídas de emergência de cada pavimento e de cada bloco; 

c) Indicar a localização dos botões de alarme, extintores e hidrantes; 

d) Indicar os pontos de concentração onde a comunidade acadêmica e sociedade civil 

organizada devem permanecer depois do abandono do local e, caso necessário, receber os 

primeiros socorros de emergência. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 12º. Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo 

Programa de Brigada de Incêndio e Situações de Pânicos do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), ouvida a Direção Geral da Instituição e a CIPA. 



Centro Universitário do Vale do Iguaçu 
Curso de Fisioterapia 

Rua Padre Saporiti 717- Cep 84600-000 � União da Vitória-Pr 
(42) 35226192 � www.uniguacu.edu.br 

 

Art. 13º.O presente Regulamento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior Universitário (CONSU), revogando disposições em contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 
REITORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro Universitário do Vale do Iguaçu 
Curso de Fisioterapia 

Rua Padre Saporiti 717- Cep 84600-000 � União da Vitória-Pr 
(42) 35226192 � www.uniguacu.edu.br 

 

REFERÊNCIAS 

ABENFISIO. Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia. http://abenfisio.com.br/. Acesso 
em 17 de abril de 2016. 
 
BRASIL. Conselho Nacional De Educação (Ed.). RESOLUÇÃO CNE/CES 4, DE 19 DE 
FEVEREIRO DE 2002: Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 
em Fisioterapia. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES042002.pdf>. 
Acesso em: 04 mar. 2002. 
 
BRASIL. Constituição (1996). Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 
bases da educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Brasília, DF, 20 dez. 1996. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9394.htm>. Acesso em: 22 fev. 2006. 
 
BRASIL. Constituição (2004). Parecer nº 329, de 07 de maio de 2003. Duração de cursos presenciais 
de bacharelado. Parecer. Brasilia, DF, 07 maio 2003. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2003/pces108_03.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2007. 
 
CASTANHO, M.E.L.M. Professores e inovações. CASTANHO, S.; CASTANHO, M.E.L.M. O que 
há de novo na educação superior: do projeto pedagógico à prática transformadora. Campinas: 
Papirus, 2000. P. 75-92 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. Regulamento interno do processo de 
comunicação interna e externa do Centro Universitário Vale do Iguaçu. União da Vitória - Pr, 
02 de abril de 2019 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. Regimento interno de trabalho de 
conclusão de curso (TCC) do Centro Universitário Vale do Iguaçu. União da Vitória - Pr, 02 
de abril de 2019 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. Regimento da comissão de biossegurança 
do Centro Universitário Vale do Iguaçu. União da Vitória - Pr, 10 de abril de 2019 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. Regimento do núcleo de acessibilidade das 
do Centro Universitário Vale do Iguaçu (NAU). União da Vitória - Pr, 10 de abril de 2019 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. Resolução 010/2019 atividades 
complementares do Centro Universitário Vale do Iguaçu. União da Vitória, 10 de abril de 
2019. 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. Regulamento do programa de incentivos 
financeiros, bolsas e financiamentos do Centro Universitário Vale do Iguaçu. União da 
Vitória - Pr, 10 de abril de 2019 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. Regulamento do programa de apoio à 
realização de eventos internos e externos do Centro Universitário Vale do Iguaçu. União da 
Vitória - Pr, 10 de abril de 2019 
 



Centro Universitário do Vale do Iguaçu 
Curso de Fisioterapia 

Rua Padre Saporiti 717- Cep 84600-000 � União da Vitória-Pr 
(42) 35226192 � www.uniguacu.edu.br 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. Regimento do programa de 
acompanhamento de egressos do Centro Universitário Vale do Iguaçu. União da Vitória - Pr, 
10 de abril de 2019 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. Regimento do programa de egressos do 
Centro Universitário Vale do Iguaçu. União da Vitória - Pr, 10 de abril de 2019 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. Regimento do núcleo de apoio ao discente 
do Centro Universitário Vale do Iguaçu (NADU).  União da Vitória - Pr, 10 de abril de 2019 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU.  Regulamento interno do núcleo de 
tecnologia da informação do Centro Universitário Vale do Iguaçu. União da Vitória - Pr, 10 
de abril de 2019 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. Regulamento interno do programa de 
capacitação permanente de docentes e técnicos-administrativos do Centro Universitário Vale 
do Iguaçu. União da Vitória - Pr, 10 de abril de 2019 
 

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO) �. 
https://www.coffito.org.br/. Brasília, DF. 
 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA DA 8a REGIÃO (CREFITO 8) 
https://www.crefito8.gov.br/. Curitiba, PR. 
 
CUNHA, M.I. Aula universitária: inovação e pesquisa. In: CASTANHO, S.; CASTANHO, 
M.E.L.M. Universidade Futurante: Produção de ensino e inovação. Campinas: papiros, 2002. P. 79-
93 
 
COSTA, CRBSF; SIQUEIRA-BATISTA, R. As teorias do desenvolvimento moral e o ensino 
médico: uma reflexão pedagógica centrada na autonomia do educando. Rev. Bras. Edu. Méd. 
28(3):242-250, 2004. 
 
DEMO, P. Professor do futuro e reconstrução do conhecimento. Petrópolis: Vozes; 2004. 
 
FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU. Projeto Pedagógico Institucional ✁ 
PPI. União da Vitória. 2018 � 2022. 
 
FREIRE P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 33ª ed. São 
Paulo: Paz e Terra; 2006. 
 
Plano de Desenvolvimento Institucional das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu 
2018/2022. 
 
ZANOLLI M. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na área clínica. In: Marins JJN, 
Rego S, Lampert JB, Araújo JGC, organizadores. Educação médica em transformação: 
instrumentos para a construção de novas realidades. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: 
Associação Brasileira de Educação Médica. p. 40-61, 2004. 



Centro Universitário do Vale do Iguaçu 
Curso de Fisioterapia 

Rua Padre Saporiti 717- Cep 84600-000 � União da Vitória-Pr 
(42) 35226192 � www.uniguacu.edu.br 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Biblioteca Virtual em Saúde. Conceito de Epidemiologia. 
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/php/level.php?lang=pt&component=51&item=56>. 
Acesso em: 31 maio 2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Diretrizes nacionais para o processo 
de educação permanente no controle social. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 40 p. (Série A. 
Normas e Manuais técnicos). 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

CRUZ, Caroline Silva; JESUS, Simone Silva. Lei 11.645/08: A escola, as relações étnicas e 
culturais e o ensino de história - algumas reflexões sobre essa temática no PIBID. XXIII Simpósio 
Nacional de História. Natal, 2013. 
 



Centro Universitário do Vale do Iguaçu 
Curso de Fisioterapia 

Rua Padre Saporiti 717- Cep 84600-000 � União da Vitória-Pr 
(42) 35226192 � www.uniguacu.edu.br 

 

 

ANEXO A ✁ VALIDAÇÃO DAS HORAS COMPLEMENTARES E SOCIAIS 

 

Acadêmico: ____________________________________________Curso:________________Periodo:______ 

Validação de atividades Sociais e Complementares                                                                   Data: ___/____/____. 

Atividades Desenvolvidas CH Social Comp.  Ind. Def. 
      
      
      
      
    
    
    
    

Obs.: Locais de preenchimento em destaque para Coord. ACS; esse formulário só terá validade mediante documentos comprobatórios.  

 

_________________________________ 

Prof. Atílio Augustinho Matozzo 

Coordenadora de ACS 
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ANEXO B ✁ RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E SOCIAIS 

Acadêmico (s): 

Curso(s):                                                                                       Período: 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Local:  

Município: 

Prof. Orientador: 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO 

2.1 Horário início:                     Horário término:                      Total de horas:  

2.2 Relato das atividades realizadas: 

2.3 Total de participantes: 

2.4 Instituições que receberam atendimento: 

2.5 Número de encontros realizados: 

2.4 Fotos: 

 

3. AVALIAÇÃO DISCENTE DA RELAÇÃO ENTRE ÁREA DE ATUAÇÃO E 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA (texto informativo contendo resultados e conclusão) 
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ANEXO C ✁ PROPOSTA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E SOCIAIS 

Acadêmico(s): 

Curso:                                                                                        Período:  

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Modalidade:(ESPECIFICAR SE MONITORIA, GRUPO DE ESTUDO, PROJETO DE 

EXTENSÃO, ETC) 

Local de Aplicação:  

Município:  

Data início:  

Prof. Orientador: 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

(TEXTO JUSTIFICANDO A IMPORTANCIA DO PROJETO PARA SOCIEDADE) 

3. OBJETIVOS: 

Objetivo Geral:  

Objetivos Específicos:  

 

4. METODOLOGIA 

Descrição das Atividades: (ESPECIFICAR CADA ATIVIDADE QUE SERÁ 

REALIZADA COM MÁXIMO DE DETALHAES) 

 

5. RECURSOS  

Recursos Humanos: (TODAS AS PESSOAS ENVOLVIDAS NO PROJETO) 

Recursos Materiais: (TODOS MATERIAS UTILIZADOS) 

 

6. CRONOGRAMA: (ESPECIFICAR ONDE, QUANDO E HORÁRIO QUE ESTARÃO 

DESENVOLVENDO) 

 

_______________________________________________ 

Prof. (nome do professor Orientador e assinatura) 

 


