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1. OBJETIVO DO CURSO:   

Habilitar fisioterapeutas a produzir, escolher e implementar condutas fisioterapêuticas para prevenção 

de agravos, promoção da saúde e reabilitação da funcionalidade em distúrbios traumato-ortopédicos 

e esportivos, diferenciando os tipos de protocolos terapêuticos, pautados em métodos e técnicas 

baseadas em evidencias cientificas, nas práticas clínicas e no contexto socioeconômico e cultural do 

indivíduo, de forma humanizada e empática. 

 

2. PÚBLICO-ALVO E ÁREAS DE ATUAÇÃO: 

Bacharéis em Fisioterapia. Dentre os locais de atuação estarão clínicas, consultórios, hospitais, clubes 

esportivos, times/equipes esportivas, atendimentos domiciliares, home care, entre outros. 

 

3. QUALIDADE ACADÊMICA: 

Módulos selecionados segundo a relevância para o desenvolvimento do perfil profissional no mercado 

de trabalho. 

Estrutura didática de aula padronizada, que favorece o desenvolvimento de competências 

profissionais, além de garantir a presença de elementos didáticos essenciais para a efetiva 

aprendizagem. 

Planejamento dos módulos realizado por uma equipe especializada a fim de garantir a qualidade de 

aprendizagem. 

Desenvolvimento da autonomia dos estudantes a partir da participação ativa nas aulas e em atividades 

extraclasse. 

Oportunidade de obtenção de multicertificações. 

Professores com experiência teórico-prática relevante, com formação pedagógica diferenciada. 

 

4. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS: 

1. Analisar e resolver problemas. 

2. Gerar ideias e inovar. 

3. Atenção à saúde. 

4. Tomada de decisões. 

5. Gerenciamento em saúde.      

6. Comunicação em saúde.   

7. Liderança.    

8. Tecnologia e inovação.  

9. Educação em saúde. 

10. Consulta e plano de ação em fisioterapia. 

11. Intervenções fisioterapêuticas ortopédicas e traumatológicas. 

12. Intervenções fisioterapêuticas esportivas. 

   

    

5. ESTRUTURA CURRICULAR: 

 Análise e Resolução de Problemas Profissionais 1 

 Ferramentas Práticas para a Inovação 2 

 Projeto de Experiência 1, 2, 3 e 7 

 Biossegurança e Segurança do Paciente 3, 5 e 6 

 Bioética e Humanização em Saúde 3, 5 e 6 

 Saúde Baseada em Evidências 3, 4, 5, 7 e 8 
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 Anatomia e fisiologia da dor 9 e 10. 

 Imaginologia e biomecânica 10. 

 Avaliação, diagnóstico e diagnóstico diferencial 9 e 10. 

 Lesões traumatológicas e ortopédicas 9 e 10. 

 Lesões traumatológicas e ortopédicas em queimados 9 e 10. 

 Lesões traumatológicas e ortopédicas no esporte 9 e 10. 

 Estratégicas para Prevenção de Lesões Ortopédicas, Traumatológicas, Esportivas e 
Paradesportivas 9, 10, 11 e 12. 

 Reabilitação de lesões ortopédicas e traumatológicas 11. 

 Reabilitação de lesões no esporte 12. 

 Reabilitação por fisioterapia manipulativa 11 e 12. 


