
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL 

Curso de Bacharelado em Fisioterapia  

1. IDENTIDADE DO CURSO 

1.1. Titulo obtido 
Bacharel em Fisioterapia 

1.2. Perfil Profissional do Egresso  

Conforme as DCNs do curso, o Fisioterapeuta formado pela UNCISAL deterá uma visão 

ampla e global dos níveis de atenção à saúde, respeitando os princípios éticos/bioéticos e 

culturais do indivíduo e da coletividade, mantendo a responsabilidade e o compromisso 

social. 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 preservar, desenvolver, restaurar a 

integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico físico e 

funcional até a eleição e execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada 

situação. 

1.3. Objetivos do Curso  

a) Objetivo Geral: 

Formar um profissional com conhecimento dos fundamentos e aspectos que constituem 

o ser humano, alicerçado no desenvolvimento de competências para o exercício do 

pensamento crítico e juízo profissional, para que possa promover a saúde, reconhecendo e 

tratando os distúrbios cinético-funcionais relacionados aos diversos sistemas do corpo 

humano. 

b) Objetivos Específicos: 

− Proporcionar aos discentes, informações através de atividades teóricas, com base nas 
perspectivas de promoção, proteção e reabilitação, com vasta vivência nos diversos 
campos da Fisioterapia, por meio da prática, tendo oportunidade de estágio nas áreas 
ambulatorial, hospitalar e saúde coletiva; 

− Proporcionar aos discentes condições de desempenho científico, estimulando a 
participação em pesquisas na área de Fisioterapia; 

− Favorecer ao discente experiência multiprofissional e interdisciplinar, entre as áreas 
que tratem de assuntos relacionados à Fisioterapia; 

− Proporcionar orientação moral e ética como alicerce para o desempenho profissional; 

− Promover ações que favoreçam a tomada de consciência em relação ao papel do 
Fisioterapeuta no desenvolvimento humano sustentável; 
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− - Proporcionar aos egressos, formação continuada pela via da atualização, do 
aperfeiçoamento da pós-graduação nas áreas afins e específicas com a Fisioterapia. 

− Estimular atividades de cunho social e cultural, visando uma formação não apenas 
pautada no conhecimento científico, mas também na formação de um profissional 
comprometido com as questões sociais e de cidadania. 

1.4. Campo de Atuação Profissional:  
O Curso de Fisioterapia UNCISAL se propõe a preparar um profissional para atuar em sua 

prática de maneira que, além de técnicas específicas, possa estar instrumentalizado para ser 

agente transformador da sociedade, sendo capacitado a atuar em todos os níveis de atenção 

à saúde. 

1.5. Número de Vagas 
40 (quarenta) vagas anuais. 

1.6. Duração 
5 (cinco) anos 

1.7. Turno de Funcionamento  
Diurno 

1.8. Atos Legais  

− Criação - Portaria SEE/AL nº 820/95; 

− Autorização - Parecer CEE/AL nº 50/96; 

− Reconhecimento - Resolução CEE/AL nº 001/2003; 

− Renovação de Reconhecimento - Portaria/SEE nº. 682/2009; 

− Atualização da matriz curricular do Curso de Bacharelado em Fisioterapia - 
Resolução CONSU Nº. 44/2013 

1.9 Trajetória Avaliativa 
 

INDICADORES INSTITUCIONAIS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS 
DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL 

IGC: 3 (2.6378) 2010 

IGC: 3 (2,3995) 2013 

INDICADORES DE CURSO 

FISIOTERAPIA  
ENADE: 4 (3.8169) CPC: 3 (2.9184) 2010 

ENADE: 4 (3,4654) CPC: 4 (3,5468) 2013 

 

2. GESTÃO DO CURSO 
O modelo de gestão exercido pelo curso segue as definições concernentes à política 

de gestão institucional, que prevê um ciclo contínuo de tomada de decisões, planejamento, 

execução, avaliação e controle. Inclui ações de natureza operacional voltadas para as rotinas 

da vida acadêmica e ações de natureza estratégica com foco na análise e resolutividade de 

questões, finalização de processos, simplificação e agilização de procedimentos acadêmicos. 
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Estruturada por áreas de atuação, a gestão do curso está organizada em 3 (três) instâncias 

específicas: 

1) Executiva – própria da Coordenação do Curso que, em articulação com os 

dirigentes da universidade, professores, alunos e funcionários, tem a função de coordenar, 

acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas do curso; 

2) Consultiva e Deliberativa – própria do Colegiado de Curso, mediante as funções de 

assessoramento frente as questões de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito do curso; 

3) Consultiva e Propositiva - própria do Núcleo Docente Estruturante mediante as 

funções de concepção, elaboração, consolidação, acompanhamento e contínua atualização 

do Projeto Pedagógico do Curso. 

2.1 Coordenador do Curso 
Instituída pela Portaria GR/UNCISAL Nº 419, de 01 de setembro de 2015, a 

Coordenação do Curso de Fisioterapia tem a seguinte representatividade: 

COORDENADORA TÍTULO FORMAÇÃO C H 

Sandra Adriana Zimpel Mestrado Fisioterapia 40hs 

‒ Designada pela Portaria Nº 419/2015, DOE 4.9.2015 (Anexo 04) 

‒ Graduada em Fisioterapia pela Faculdade da Igreja Metodista – Instituto Porto Alegre, em 1993; 

‒ Especialista em Psicofisiologia da Estimulação Precoce e Docência do Ensino Superior; 

‒ Mestre Profissional em Educação em Saúde pela UNIFESP em 2010; 

‒ Doutoranda em Medicina Interna e Terapêutica pela UNIFESP desde 2013; 

‒ Ingresso na IES em 2000 exercendo a coordenação do curso desde 2012; 

‒ Exerce a profissão desde 1994, nas áreas de fisioterapia respiratória terapia intensiva, hospitalar, 
ambulatorial e domiciliar; 

‒ Exerce a docência como Professora Assistente da Universidade Estadual de Ciências da Saúde desde 
2000; 

‒ Atua na gestão da IES desde 2008 nos cargos de: Gerente dos Cursos Tecnológicos, Vice Direção da 
Faculdade de Fisioterapia, Assessoria e Direção do Centro de Ciências da Saúde e Coordenação do 
Curso de Fisioterapia; 

‒ Dedica em média 36 horas da sua carga horária na IES para a gestão do curso. 

 

2.2 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
Instituído pela Portaria GR/UNCISAL Nº 078, de 22 de abril de 2013, o Núcleo 

Docente Estruturante do Curso de Fisioterapia tem a seguinte composição: 

Coordenador do NDE Título Formação 
Carga 

Horária 
Tempo de 

permanência 

1) Augusto César Alves de Oliveira Mestrado Fisioterapia 40hs 3 anos  

Coordenadora do Curso     

2) Sandra Adriana Zimpel Mestrado Fisioterapia 40hs 3 anos  

Docentes do Curso     

3) Alberto Monteiro Peixoto Mestrado Fisioterapia 40hs 5 anos  

4) Elenildo Aquino dos Santos Mestrado Fisioterapia 40hs 3 anos 
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5) Luiz Fernando Hita Especialista Sociologia 40hs 3 anos 

6) Maria do Desterro da Costa e Silva Mestrado Fisioterapia 40hs 3 anos 

7) Maria José de Paula Guedes Mestrado Fisioterapia 40hs 3 anos 

8) Vanessa da Graça Cruz Lima Mestrado Fisioterapia 40hs 3 anos 

Embora a composição do NDE seja pela legislação vigente, um órgão composto por 

docentes, o NDE do curso, desde julho de 2012, contou com a participação efetiva de um 

discente convidado, que em muito contribuiu para o enriquecimento das discussões do 

curso. A discente foi Jéssica Amorim Magalhães, após sua formatura foi substituída por duas 

alunas representantes do Centro acadêmico do curso de Fisioterapia, Brenda Karolyne dos 

Santos Souza e Alessandra Myrella Braz da Silva.  

2.3 Colegiado do Curso 

Instituído pela Portaria GR/UNCISAL Nº 098, de 04 de abril de 2016, o Colegiado de 

Curso de Graduação em Fisioterapia apresenta a seguinte composição: 

Nome Função CH 
Tempo de 

permanência 

1) Profª Sandra Adriana Zimpel 
Coordenador do Curso de 

Fisioterapia 
40hs 3 anos 

2) Profª Maria do Desterro da Costa e 
Silva 

Coordenador de Estágio 
Obrigatório 

40hs 5 anos 

3) Profª Marcia AndréyaZanon Coordenador de Monitoria 40hs 3 anos 

4) Profº Alberto Monteiro Peixoto Coordenador de Pesquisa 40hs 5 anos 

5) Profº Geraldo Magella Coordenador de Extensão 40hs 3 anos 

6) Profª Clarissa Cotrin dos Anjos 
Coordenador da Clínica Escola 

(integrada ao CER) 
20hs 1 ano 

7) Erivaldo Santos de Lima Representante do corpo Discente - 1 ano 

8) Leily Leite 
Representante do Diretório 

Acadêmico 
- 3 anos 

9) Mylene de Mello Costa Pereira Secretária de Coordenação: 30hs 1 ano 

3. CORPO DOCENTE 
O corpo docente do Curso de Fisioterapia da UNCISAL é composto por professores 

com formação específica em fisioterapia e professores com outras profissões que ministram 

aulas nos módulos não específicos. 

NOME DO DOCENTE FORMAÇÃO  TITULAÇÃO CH DISCIPLINA QUE LECIONA 
TEMPO DE 
DOCÊNCIA 

1) Alberto Monteiro Peixoto Fisioterapia Mestre 40 
Métodos de Avaliação II 
E Recursos terapêuticos  
II e III 

15 anos 

2) Adriane Borges Cabral Biomedicina Doutora 20 Imunologia 10 anos 

3) Alenilza Bezerra Costa Enfermagem Especialista 20 Biossegurança 25 anos 

4) Alexssandra de Souza Pedrosa Fisioterapia Mestre 20 
Métodos de Avaliação l e 
 ll 

12 anos 

5) Aline Carla Araújo Carvalho  Fisioterapia Mestre 20 
Fisioterapia desportiva e 
Recursos terapêuticos I, 
 II e II 

13 anos 

6) Almira Alves dos Santos Odontologia Pós-Doutora 40 Saúde e Sociedade III 22 anos 

7) Ana Cândice Coelho Fisioterapia Mestre 40 Fisioterapia 16 anos 
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Osteomioarticular e 
Saúde do Adulto e do 
Trabalhador I e II 

8) Andreza Faro De Oliveira Fisioterapia Especialista 40 
Recursos terapêuticos I, 
II e III 

14 anos 

9) Ana Larissa Costa De Oliveira Fisioterapia Mestre 20 

Fisioterapia em 
Neurologia e Saúde do 
Adulto e do Trabalhador 
I e II 

10 anos 

10) Ana Lucia de Gusmão Freire Fisioterapia Mestre 40 

Fisioterapia  
Cardiopulmonar e Saúde  
do Adulto e do 
Trabalhador I e II 

23 anos 

11) Ana Raquel de Carvalho 
Mourão 

Fisioterapia Mestre 40 Saúde e Sociedade IV 21 anos 

12) Antônio Carlos Ferreira Lima Psicólogo Doutor 40 Introdução a Psicologia 22 anos 

13) Augusto Cesar Alves de Oliveira Fisioterapia Mestre 40 

Fisioterapia na terceira 
Idade e Saúde do Idoso I 
e II e Processo de 
trabalho Específico de 
Fisioterapia II 

15 anos 

14) Camila Maria Beder Ribeiro Odontologia Doutora 20 Patologia Geral 5 anos 

15) Carlos Frederico de Oliveira 
Alves 

Psicologia Mestre 20 Processo de Trabalho I 10 anos 

16) Carmen Silva Motta Bandini Psicologia Doutora 20 Pesquisa em Saúde I 9 anos 

17) Clarissa Cotrim Anjos Fisioterapia Especialista 20 
Fisioterapia em Criança e  
Saúde da Criança e do 
Adolescente I e II 

12 anos 

18) Danielly Santos Dos Anjos 
Cardoso 

Enfermagem Mestre 20 Saúde e Sociedade I 9 anos 

19) David Dos Santos Calheiros 
Terapia 

Ocupacional e 
Educação Física 

Mestre 20 Saúde e Sociedade I 1 anos 

20) Djanira Florentino Silva Fisioterapia Especialista 40 

Fisioterapia 
Osteomioarticular e 
Saúde do Adulto e do 
Trabalhador I e II 
 

14 anos 

21) Edmilson Vieira Gaia Filho Medicina Mestre 40 
Métodos de Avaliação I e 
II 

24 anos 

22) Elaine Cristina Torres Oliveira 
Terapia 

Ocupacional 
Mestre 20 Saúde e Sociedade I 1 anos 

23) Elenildo Aquino Dos Santos Fisioterapia Mestre 40 

Fisioterapia 
Cardiopulmonar e Saúde 
do Adulto e do 
Trabalhador I e II 

19 anos 

24) Emilene Andrada Donato Psicologia Mestre 20 Saúde e Sociedade I 9 anos 

25) Euclides Mauricio Trindade 
Filho 

Medicina Doutor 40 
Fisiologia Humana e 
Fisiologia do Exercício 

27 anos 

26) Felipe Rebelo Fisioterapia Mestre 20 

Cinesiologia e 
Fisioterapia na terceira  
idade e Saúde do Idoso I 
e II 

6 anos 

27) Fernando Luiz de Andrade Maia Medicina Especialista 20 
Microbiologia e 
Imunologia  

18 anos 

28) Flávia Accioly Canuto 
Wanderley 

Enfermagem  Doutora 40 Pesquisa I; II e III 14 anos 

29) Flavia de Jesus Leal Fisioterapia Mestre 40 
Recursos terapêuticos I e 
II e Fisioterapia Vascular 

16 anos 

30) George Marcio Da Costa E 
Souza 

 
Fisioterapia Mestre 40 Métodos de Avaliação I e II 14 anos 
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31) Geraldo Magella Teixeira Fisioterapia Doutor 40 
Métodos de Avaliação II, 
Saúde do adulto e do 
Trabalhador I e II 

18 anos 

32) Isabelle Quintiliano 
Montenegro Bomfim 

Fisioterapia Mestre 20 
Fisioterapia na Mulher e 
Saúde da mulher I e II 

12 anos 

33) Jarbas de Goes Nunes Biomedicina Mestre 20 Processo de Trabalho I; II 9 anos 

34) João Alfredo Tenório Lins 
Guimarães 

Odontologia Mestre 20 Saúde e Sociedade II 14 anos 

35) José Dias de Lima Medicina Especialista 40 Anatomia Humana  34 anos 

36) José Robson Soares Rocha Educação Física Especialista 40 Saúde e Sociedade I 2 anos 

37) Josué Ferreira Da Silva Psicologia Especialista 40 Saúde e Sociedade I 20 anos 

38) Juliane Cabral Silva Fisioterapia Mestre 20 
Biologia, Histologia e 
Embriologia 

4 anos 

39) Katharina Juca de Moraes 
Fernandes 

Odontologia Mestre 40 Anatomia Humana 14 anos 

40) Kerle Dayana Tavares de Lucena Enfermagem Doutora 20 Processo de Trabalho II 7 anos 

41) Klaysa Moreira Ramos Biologia Doutora 20 
Microbiologia e  
Imunologia 

15 anos 

42) Laís Záu Serpa de Araújo  Odontologia Doutora 40 Bioética 21 anos  

43) Lenize Santos Biologia Doutora 20 Genética 14 anos 

44) Luciana Aparecida Corá Biomédica Doutora 40 Farmacologia 6 anos 

45) Luciana Melo Fisioterapia Mestre 20 

Biofísica e biomecânica e 
Processo de trabalho 
Específico de Fisioterapia 
I 

1 ano 

46) Lucyo Wagner Torres de 
Carvalho 

Agronomia e 
Matemática 

Doutor 40 Pesquisa II 16 anos 

47) Luiz Augusto Medeiros Santa 
Cruz 

Medicina Mestre 20 
Fisiologia Humana e 
Fisiologia do Exercício 

43 anos 

48) Luiz Fernando Hita Sociologia Especialista 40 Saúde e Sociedade I 17 anos 

49) Magda Fernanda Lopes de O. 
Andrade 

Direito e Terapia 
Ocupacional 

Mestre 20 Processo de Trabalho I 1 anos 

50) Magnucia de Lima Leite Fisioterapia Doutora 40 

Fisioterapia  
Cardiopulmonar e Saúde 
do Adulto e do 
Trabalhador I e II  

19 anos 

51) Márcia AndreyaZanon Fisioterapia Mestre 40 
Fisioterapia na Criança e 
Saúde da Criança e do 
Adolescente I e II 

14 anos 

52) Marcella de Holanda P. Dantas 
Da Silva 

Psicologia Mestre 20 Pesquisa em Saúde II 6 anos 

53) Marcos Antonio Leal Ferreira 
Medicina 

Veterinária 
Doutor 40 Bioquímica I e II 14 anos 

54) Maria Cristina Câmara Medicina Especialista 40 Farmacologia 27 anos 

55) Maria Do Desterro Da Costa E 
Silva 

Fisioterapia Mestre 40 

Fisioterapia em 
Neurologia e Saúde do 
Adulto e do Trabalhador  
I e II 

15 anos 

56) Maria Jose de Paula Guedes Fisioterapia Mestre 40 Cinesiologia 18 anos 

57) Milton Vieira Costa Fisioterapia Doutor 20 
Fisiologia Humana e 
Fisiologia de Exercício 

4 anos 

58) Paulo Jose Medeiros de Souza 
Costa 

Medicina Doutor 40 Saúde da Criança I 16 anos 

59) Quiteria Maria Wanderley 
Rocha 

Medicina Doutora 20 
Anatomia Geral e 
Anatomia específica 

15 anos 

60) Rafael Rocha Azeredo Nutrição Mestre 40 Pesquisa da Saúde II 12 anos 

61) Raquel Texeira Celestino Psicologia Doutora 20 
Biologia, Histologia e 
Embriologia 

27 anos 

62) Reinaldo Luna Omena Filho  Medicina Especialista 20 Genética 4 anos 

63) Renata Cardoso Couto Fisioterapia Mestre 40 
Recursos terapêuticos II 
E II 

14 anos 
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64) Ricardo Jorge de Souza Silva Farmácia Especialista 20 Genética 16 anos 

65) Roberto Cordeiros de A.Teixeira Medicina Doutor 40 
Saúde do Adulto e do 
Trabalhador 

14 anos 

66) Rosimeire Rodrigues Medicina Mestre 40 
Saúde do Adulto e do 
Trabalhador 

38 anos 

67) Samir Buainain Kassar Medicina Doutor 20 Saúde da Criança I 24 anos 

68) Sandra Adriana Zimpel Fisioterapia Mestre 40 
Fisioterapia na Criança e 
Saúde da Criança e do 
Adolescente I e II 

16 anos 

69) Sandra Bomfim de Queiroz 
Comunicação 

Social/Jornalismo 
Mestre 20 Processo do trabalho II 4 anos 

70) Shirley Cristina Melo Araújo Fisioterapia Especialista 20 Biossegurança 4 anos 

71) Thiago Taroco Fisioterapia Especialista 20 
Fisioterapia desportiva e 
Hidroterapia  

12 anos 

72) Valeria Rocha Lima 
Medinina 

Veterinária  
Mestre 20 

Biologia, Histologia e 
Embriologia 

22 anos 

73) Vaneska da Graça Cruz M. 
Lourenzi 

Fisioterapia Doutora 40 
Fisioterapia na Mulher e 
Saúde da mulher I e II 

16 anos 

74) Vanessa da Graça Cruz Lima Fisioterapia Especialista 40 

Fisioterapia em 
Neurologia e Saúde do 
Adulto e do Trabalhador  
I e II 

13 anos 

75) Vanessa Lôbo de Carvalho Fisioterapia Mestre 20 Saúde e Sociedade  5 anos 

76) Vivianne de Lima Biana Fisioterapia Mestre 20 Saúde e Sociedade II 5 anos 

77) Waldez Cavalcante Bezerra 
Terapia 

Ocupacional 
Mestre 20 Processo de Trabalho I 5 anos 

78) Zenaldo Porfírio Da Silva 
Farmácia e 
Bioquímica 

Doutor 40 
Microbiologia e  
Imunologia 

30 anos 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O processo institucional de reorientação das propostas curriculares tem como principal 

diretriz a organização de Eixos Acadêmicos Integradores Longitudinais, fundamentados em 

aspectos conceituais, inerentes aos atuais paradigmas da educação e às exigências da 

formação do profissional em saúde, bem como em aspectos situacionais e operacionais, 

referentes à natureza dos cursos de graduação da UNCISAL. Quais sejam: 

‒ O princípio de flexibilização curricular, que prevê dinamicidade ao processo de 

formação profissional, em oposição aos modelos rígidos de organização curricular dos 

cursos de graduação; 

‒ A concepção interdisciplinar e transdisciplinar de currículo; 

‒ As exigências de uma formação inter e multiprofissional em saúde; 

‒ As habilidades e competências gerais definidas nas DCN dos cursos da saúde: Atenção 

à saúde; Tomada de decisões; Comunicação; Liderança; Administração e 

gerenciamento; Educação permanente; 

‒ A lógica da formação do profissional da saúde que envolve conhecimentos sobre: a 

saúde do indivíduo e sociedade; processos de trabalho; pesquisa cientifica; processo 

biológico humano, típico e atípico; 
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‒ O perfil de profissional da saúde, definido nas DCN dos cursos da saúde, cuja 

formação deverá atender ao sistema de saúde vigente no país, a atenção integral da 

saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contrarreferência e o 

trabalho em equipe; 

‒ O conceito de saúde adotado pela instituição, enquanto um processo de vida 

relacional e dialético entre as dimensões individual e coletiva, resultante da interação 

dinâmica entre as condições políticas, ecológicas, econômicas, culturais, sociais, 

biológicas, emocionais e espirituais; 

‒ A estrutura acadêmica UNCISAL, organizada por áreas de conhecimentos; 

‒ A existência de cenários de práticas comuns aos cursos da UNCISAL. 

‒ A concepção de eixos integradores longitudinais foi estruturada por componentes 

curriculares comuns à formação dos diversos profissionais da saúde e componentes 

curriculares específicos, relativos a cada área de formação. 

4.1. Organização por Eixos Integradores Longitudinais 

Para a sua operacionalização, os currículos por eixos integradores longitudinais deverão 

ser trabalhados de forma interprofissional nos dois primeiros anos dos cursos, mediante 

estudo dos conhecimentos comuns à formação do profissional da saúde; e, em paralelo e 

nos últimos, o estudo dos conhecimentos específicos das respectivas áreas de formação dos 

cursos.  

A matriz curricular do curso de Fisioterapia foi construída em uma ação conjunta da 

coordenação do curso, o NDE do curso, a participação de alguns alunos e a GDAP/PROEG, a 

partir do estudo aprofundado das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso e das 

necessidades/especificidades loco-regionais. Foram incorporadas tanto as competências e 

habilidades gerais (atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, 

administração e gerenciamento, educação permanente) quanto as competências e 

habilidades específicas para o exercício profissional. Encontra-se como apêndice o quadro 

com o consolidado das competências da DCN construído pelo NDE, direcionador da 

construção da nova matriz (Apêndice 02). Esta matriz propõe uma formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, capacitando o fisioterapeuta a atuar em todos os níveis de 

atenção à saúde, com base no rigor científico, intelectual, ético e de cidadania. 

Seu desenho curricular foi idealizado tendo como elemento direcionador a 

interprofissionalização, através de uma proposta formativa interdisciplinar e 

interprofissional, rompendo com estrutura tradicional centrada nas disciplinas e na 

formação específica de determinado perfil profissional, possibilitando uma integração entre 

os diversos cursos da UNCISAL. Para tanto, o Curso de Fisioterapia da UNCISAL, assim como 

os de Enfermagem e Fonoaudiologia têm um desenho curricular direcionado por cinco eixos 

Integradores de intercursos compostos por componentes curriculares comuns à formação 

dos diversos profissionais da saúde e componentes curriculares específicos, relativos a cada 
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área de formação, que garantem e favorecem a articulação, a flexibilização e a mobilidade 

acadêmica, perpassando todos os anos de graduação. 

Cada um dos eixos é composto por módulos, que por sua vez, pode ser subdivididos em 

unidades curriculares, aglutinando áreas temáticas e atividades acadêmicas afins, de 

natureza teórica e/ou prática, constitutivas dos conhecimentos e dos saberes necessários à 

formação do discente. A figura 01 abaixo apresenta a estrutura dos eixos propostos no 

curso: 

 

Na composição desta matriz, é proposta uma articulação entre os cursos da saúde da 

UNCISAL e os cincos eixos direcionadores, orientando a formação de profissionais 

comprometidos com o indivíduo, capazes de ações transformadoras da realidade social, 

através de uma educação interprofissional, interdisciplinaridade e problematizadora. 

4.1.1. Eixo Bases Morfo-Funcionais 

Este eixo inicia-se no 1º ano e segue até o 3º ano compondo-se de atividades teóricas e 

práticas desenvolvidas, estas últimas, tendo seu local de exercícios nos diversos laboratórios 

da universidade. 

O principal objetivo deste eixo é viabilizar a instrumentalização dos alunos 

apresentando as bases morfofisiológicas de forma integrada e em progressão crescente 

quanto à complexidade dos temas abordados para o maior conhecimento dos temas mais 

básico inerentes a todos os cursos de graduação presentes na UNCISAL, tal como descrito 

nos quadros a seguir. 
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1º ANO 

Módulos/Unidades 
Curriculares 

Objetivo 

Anatomia Geral  

Identificar os órgãos que compõem os vários sistemas do corpo humano 
correlacionando a importância destes conhecimentos com as disciplinas 
que se utilizam destas estruturas, fundamentando os para as técnicas 
utilizadas na clínica. 

Anatomia Específica 

Identificar os órgãos que compõem os vários sistemas do corpo humano 
correlacionando a importância destes conhecimentos com as disciplinas 
que se utilizam destas estruturas, fundamentando os para as técnicas 
utilizadas na clínica. 

Biologia Histologia e 
Embriologia 

Identificar a célula e seus componentes como unidade fisiológica e 
morfológica dos organismos vivos. 

Identificar os tecidos e sistemas relacionando com suas funções. 

Conhecer a embriologia do desenvolvimento humano, com ênfase no 
aparelho genital masculino e feminino 

Bioquímica I 
Fornecer conhecimento da bioquímica estática (biomoléculas) com 
intuito de proporcionar subsídios para a compreensão da bioquímica 
dinâmica (metabolismo) e das disciplinas correlacionadas. 

 

2º ANO 

Módulos/Unidades 
Curriculares 

Objetivo 

Fisiologia Humana 

Interpretar a diversidade dos processos fisiológicos levando em conta 
os conceitos e mecanismos de adaptação em diferentes situações 
(homeostasia). 

Identificar o papel regulador dos sistemas nervoso e endócrino e 
relacionar com a homeostasia do organismo; 

Registrar as funções essenciais do sangue e descrever as etapas do 
processo de homeostasia; 

Explicar o funcionamento cardiovascular e reconhecer a sua função 
integradora no organismo; 

Descrever a estrutura, funções e propriedades mecânicas do sistema 
respiratório; 

Reconhecer o papel das funções renais nos mecanismos de regulação, 
excreção e equilíbrio hidroeletrolítico; 

Interpretar os processos digestivos no contexto da obtenção de 
energia a partir dos alimentos e para a manutenção da vida. 

Microbiologia e Imunologia 

Desenvolver, de forma integrada, os conhecimentos sobre os 
processos de agressão ao organismo por agentes biológicos e sobre os 
aspectos imunológicos na saúde e na doença por agressão pelos 
agentes parasitários e microbianos assim como os de autoagressão e 
rejeição de transplantes. 

Bioquímica II 
Fornecer conhecimento da bioquímica estática (biomoléculas) com 
intuito de proporcionar subsídios para a compreensão da bioquímica 
dinâmica (metabolismo) e das disciplinas correlacionadas. 
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Genética Aplicada 

Compreender como os fatores genéticos, ambientais e a interação 
entre ambos determinam o processo saúde-doença; 

Conhecer as ações e programas de prevenção e atenção à saúde de 
pessoas de defeitos congênitos recomendados pela OMS e os 
existentes no SUS; 

Distinguir os modelos de etiologia e os principais exemplos de defeitos 
congênitos; 

Correlacionar fatores de risco com suas respectivas etiologias; 

Reconhecer casos que necessitam de seguimento especializado em 
genética; 

Reconhecer o aconselhamento genético como etapa do processo de 
atenção integral à saúde das pessoas e como método de prevenção de 
distúrbios genéticos. 

 

3º ANO 

Módulos/Unidades 
Curriculares 

Objetivo 

Fisiologia do Exercício 

Identificar a célula e seus componentes comunidade fisiológica e 
morfológica dos organismos vivos. 

Identificar os tecidos e sistemas relacionando com suas funções. 

Conhecer a embriologia do desenvolvimento humano, com ênfase no 
aparelho genital masculino e feminino. 

Farmacologia 

Conhecer os princípios gerais que fundamentam o uso racional de 
fármacos em diagnóstico, terapêutica e prevenção; 

Valorizar a busca continuada do conhecimento, especialmente em 
farmacologia, setor da ciência em constante evolução; 

Reconhecer a importância da Farmacologia para o exercício da profissão 
de Fisioterapeuta. 

 

4.1.2. Eixo Saúde e Sociedade 

A necessidade de promover a formação de profissionais da saúde de forma a torná-los 

capazes de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais 

prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, 

identificando as dimensões bio-psicosociais dos seus determinantes, vem sendo afirmada 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos das áreas da Saúde. 

Alinhada a esta demanda, a compreensão dos Determinantes Saúde e Doença constitui 

um dos objetivos de aprendizagem nos novos currículos dos cursos de Fisioterapia, 

Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da UNCISAL, pois se entende que a formação de 

profissionais de saúde requer, tanto na abordagem do conhecimento teórico, como em sua 

aplicação assistencial, uma concepção da relação saúde/doença enquanto processo de 

articulação biológico-social. 

Assim como o Eixo Processo de Trabalho e o de Pesquisa em Saúde, a proposta do Eixo 

Saúde e Sociedade percorre, longitudinalmente, os currículos do Curso, sendo ofertados 
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Módulos Interprofissionais (com turmas compostas por alunos dos diversos cursos) nos dois 

primeiros anos do Curso. 

Este Eixo é desenvolvido de forma transversal e longitudinal e perpassa pelos 5 anos do 

curso de fisioterapia através do desenvolvimento de atividades teórico/prática nos seu 

quatro primeiros módulos (saúde e sociedade I, II, III, IV) e atividades práticas de nos seus 

dois últimos módulos(saúde e sociedade V e VI), como pode ser observado no quadro 

abaixo: 

EIXO SAÚDE E SOCIEDADE 

Módulos/Unidades 
Curriculares 

Objetivos 

Saúde e Sociedade I – 120 horas 
(1º ano) 

Promover o aprendizado interdisciplinar e de relações interprofessionais 
colaborativas a partir de vivencias concretas nos campos de atenção a 
Saúde (experiências em grupo) 

Saúde e Sociedade II – 80 horas 
(2º ano) 

Conhecer e interpretar o objetivo, os métodos, a importância da 
epidemiologia, enquanto instrumento para conhecer, interpretar e 
intervir no processo saúde-doença; Elaborar diagnósico situacional, 
baseado em indicadores da saúde e conhecer e aplicar o sistema de 
vigilâncias em saúde vigente no País. 

Saúde e Sociedade III – 40 horas 
(3º ano) 

Habilitar o aluno a entender a atuação do fisioterapeuta na Atenção 
Integrada a Saúde. 

Saúde e Sociedade IV – 40 
horas (4º ano) 

Habilitar o aluno a entender e atuar com o conceito ampliado de 
educação em saúde. 

 

4.1.3. Eixo Pesquisa em Saúde 

Da mesma forma que o eixo anterior, o eixo Pesquisa em Saúde se faz massivamente 

presente durantes os cincos anos que compõem o curso de Fisioterapia. 

Dentro da proposta deste eixo a cada ano, do 1º ao 5º os alunos vão adquirindo os 

conhecimentos específicos num crescente, para que na conclusão de cada módulo possam 

ter como produto final a produção de um documento (seja, plano de intenção, projeto, 

coleta dos dados e finalmente o artigo) que ser como uma espécie de compilado dos 

conhecimentos apreendidos na construção de futuros pesquisadores em saúde.  

No quadro abaixo pode se observar os objetivos deste módulo a cada ano do curso: 

EIXO PESQUISA EM SAÚDE 

Módulos/Unidades 
Curriculares 

Objetivos 

Pesquisa em Saúde I – 60 horas 
(1º ano) 

Conhecer as diretrizes para redação científica e dos trabalhos 
acadêmicos, dominando os seus processo de construção (apresentação 
oral, seminários, pôster); 

Conhecer as normas técnicas para elaboração de citações e referências; 

Aprender a pesquisar em base de dados; 

Conhecer noções básicas de tipo de pesquisa: quantitativa, qualitativa;  

Aprender como fazer o Plano de intenção. 
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Pesquisa em Saúde II – 60 horas 
(2º ano) 

Conhecer e aplicar os princípios da Bioestatística: 

Compreender os diferentes Desenhos de estudo; 

Compreender os princípios da Bioética aplicados à pesquisa; 

Pesquisa em Saúde III – 40 
horas (3º ano) 

Compreender e aplicar os princípios relacionados a um Protocolo de 
Pesquisa/Submissão ao CEP; 

Elaborar um Projeto de Pesquisa. 

Pesquisa em Saúde IV – 20 
horas (4º ano) 

Aprender a coletar, sistematizar, analisar e discutir e gerenciar dados 
científicos; 

Compreender os princípios relacionados à divulgação acadêmica de 
produção científica. 

Pesquisa em Saúde V – 20 horas 
(5º ano) 

Confecção de um artigo Científico. 

 

4.1.4. Eixo Processos de Trabalho 

O Eixo temático Processo de Trabalho dos currículos da UNCISAL temo objetivo 

trabalhar o fazer profissional a partir das questões que peculiarizam o trabalho em saúde, as 

relações de caráter interpessoal e institucional, e os elementos que caracterizam o fazer de 

cada profissão.  

A estrutura teórico-metodológica do Eixo se propõe a ofertar, nos dois primeiros anos 

dos cursos, módulos que abordem competências comuns às diversas áreas da saúde, 

passando a aprofundar o processo de trabalho específico de cada profissão a partir do 

terceiro ano, como pode ser observado nas tabelas abaixo. 

1º ANO 

Módulos/Unidades Curriculares Objetivo 

Processo de 
trabalho I 

Fundamentos do 
trabalho, ética e 
tecnologias em 
saúde - 60 horas 

Subsidiar teórico e metodologicamente a compreensão do processo 
de trabalho em saúde. 

Biossegurança – 
40 horas  

Adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes para o auto-cuidado, 
cuidado do outro e do ambiente no trabalho em saúde. 

Introdução à 
Psicologia – 60 
horas 

Apresentar as principais linhas teóricas da Psicologia que se 
relacionam aos processos de trabalho em saúde 

Processo de trabalho específicos I: 
80h 

Discutir os aspectos sócio-históricos e introduzir os princípios 
epistemológicos de cada profissão, aproximando o aluno do exercício 
profissional. 

 

2º ANO 

Módulos/Unidades 
Curriculares 

Objetivo 

Processo de trabalho II -Ética, 
alteridade e diversidade no 
cuidado em saúde - 80 horas  

Trabalhar os aspectos atitudinais inerentes ao cuidado em saúde. 
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Métodos de avaliação I – 120 
horas 

Conhecer os métodos de avaliação fisioterapêutica relacionados aos 
sistemas, buscando a interrelação com a anatomia, fisiologia e 
semiologia, através de mediadas e investigação clínica.  

Recursos Terapêuticos I – 80 
horas 

Conhecer os recursos terapêuticos utilizados pelo fisioterapeuta no 
tratamento e prevenção das diversas disfunções que acometem o 
indivíduo. 

 

3º ANO 

Módulos/Unidades 
Curriculares 

Objetivo 

Processo de trabalho específico 
II - Legislação em Fisioterapia – 
40 horas 

Trabalhar os aspectos legais da profissão. 

Métodos de avaliação II – 120 
horas 

Aprofundar o conhecimento dos métodos de avaliação fisioterapêutica 
relacionados aos diferentes sistemas, relacionando-os as disfunções do 
indivíduo.   

Recursos Terapêuticos II – 160 
horas 

Aprofundar o conhecimento dos recursos terapêuticos utilizados pelo 
fisioterapeutas  relacionando-os as diferentes disfunções que acometem 
o indivíduo. 

 

4º ANO 

Módulos/Unidades 
Curriculares 

Objetivo 

Recursos Terapêuticos II – 160 
horas 

Aprofundar o conhecimento dos recursos terapêuticos e tecnologias 
utilizados pelo fisioterapeutas  relacionando-os as diferentes disfunções 
que acometem o indivíduo.  

 

4.1.5. Eixo Desenvolvimento Humano, Fisiopatologia e Práticas Profissionais 

São trabalhados neste eixo 3 módulos: 1. Ciclos de vida (Saúde Materno infantil, Saúde 

da criança, Saúde do adolescente, Saúde do Adulto – homem e mulher e Saúde do Idoso); 2. 

Os níveis de atenção/complexidade do cuidado (Promoção, Prevenção/Proteção, 

Diagnóstico e Intervenção) e 3. A atuação multiprofissional (ações comuns, ações específicas 

e ações integradas ou participativas). Trabalho esse que começa no 2º ano e segue até o 4º, 

sendo sua “prática máxima” vivenciada dentro do estágio curricular que ocorre no 5º ano.  

Nos quadros abaixo encontram-se os Módulos e unidades curriculares deste eixo no 

curso de Fisioterapia. 

2º ANO 

Módulos/Unidades 
Curriculares 

Objetivo 

Patologia Geral – 80 horas 
Estudar os processos patológicos que acometem os diversos sistemas do 
indivíduo.   

Cinesiologia – 80 horas Estudar a anatomia funcional, biolavancas, movimentos, postura, marcha 
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e equilíbrio do ser humano.  

Psicomotricidade – 80 horas 
Estudar os conceitos e bases da psicomotricidade e sua aplicação na 
fisioterapia. 

 

3º e 4º ANOs 

Módulos/Unidades 
Curriculares 

Objetivo 

Saúde da Criança e do 
Adolescente – 200 horas 

Estudar as afecções que acometem a criança e o adolescente e as 
intervenções da fisioterapia na prevenção, resolução e minimização 
destas disfunções.  

Saúde da Mulher I e II – 200 
horas 

Estudar as afecções que acometem a mulher e as intervenções da 
fisioterapia na prevenção,resolução e minimização destas disfunções. 

Saúde do Adulto e do 
Trabalhador I e II – 580 horas 

Estudar as afecções que acometem o adulto e o trabalhador e as 
intervenções da fisioterapia na prevenção, resolução e minimização 
destas disfunções. 

Saúde do Idoso I e II – 120 
horas 

Estudar as afecções que acometem o idoso e as intervenções da 
fisioterapia na prevenção, resolução e minimização destas disfunções. 
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4.2. Matriz Curricular 

 
Figura 1 - Desenho da Matriz Curricular do Curso de Fisioterapia da UNCISAL 

Fonte: NDE do Curso de Fisioterapia 
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4.3 Metodologia 

A metodologia de ensino-aprendizagem utilizada pelo curso tem por base os 

princípios pedagógicos institucionais, cujas diretrizes preveem: 

a) A responsabilidade do aluno pelo seu percurso pessoal de aprendizagem, orientado para 

‘o aprender a pensar’ e ‘o aprender a aprender’, mediante o desenvolvimento de 

atividades que permita, favoreça e estimule: 

 a reflexão,  

 a crítica,  

 o estudo,  

 a pesquisa,  

 a articulação com a realidade,  

 a discussão,  

 o trabalho em grupo,  

 a tomada de decisão,  

 a comunicação, e 

 a liderança.  

b) O papel do professor como mediador, sendo um elo entre o conhecimento e o aluno, 

tendo como alicerce da sua prática o conhecimento: 

 prévio da turma para adequação do ensino 

 profundo do conteúdo a ser ensinado 

 de estratégias de ensino-aprendizagem que favoreçam processos amplos e 
significativos de aprendizagem  

 dos processos de avaliação formativa e somativa; 

 do valor da interação professor-aluno. 

c) O tratamento pedagógico dos conteúdos baseado na adoção de práticas condizentes com 

as peculiaridades de cada disciplina, sendo ressaltado: 

 a participação ativa dos sujeitos no processo de formação técnico-acadêmica; 

 o estímulo à leitura como instrumento de ampliação e atualização de 
conhecimento de área; 

 a realização de atividades científicas a partir da produção de textos, experimentos 
tecnológicos, participação em eventos científicos e outras metodologias capazes 
de promover novas indagações científicas que favoreçam à apropriação do 
conhecimento. 

d) Desenvolvimento de aulas teóricas e práticas com carga horária predominante na 

modalidade presencial, podendo ter até 20% da carga horária total de forma não 

presencial (Decreto Nº 5622/2005), através do uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) e do apoio do Núcleo de Educação a Distância da UNCISAL; 
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São realizadas no âmbito do curso, algumas metodologias inovadoras que se propões 

a facilitar o processo ensino aprendizagem, são elas: 

 Gincanas: 

‒ Gincana de Anatomia (Gincanato) – realizada de forma integrada entre os 
cursos, abordando os temas de anatomia. 

‒ Gincana de Fisioterapia em Neurologia – realizadas com os alunos do curso de 
fisioterapia estimulando o processo ensino-aprendizagem da fisioterapia 
neurológica. 

 Atividades Culturais: 

‒ Fisioterapia em Uroginecologia – realizadas com os alunos do curso de 
fisioterapia estimulando o processo ensino-aprendizagem da fisioterapia na 
saúde da mulher. 

‒ Fisioterapia Neurológica – realizadas com os alunos do curso de fisioterapia 
estimulando o processo ensino-aprendizagem das escalas de avaliação 
funcional em neurologia com a construção de cordel sobre o tema.  

 Uso Plataforma Moodle na Unidade Curricular de Saúde da Criança I - com 

conteúdos e atividades realizadas à distância, para facilitar o aprendizado e o 

processo de avaliação formativa da unidade curricular.  

 Projeto Vivência em Fisioterapia – atividade onde os alunos do primeiro ano têm 

oportunidade de acompanhar os atendimentos dos alunos do Estágio 

Supervisionado Obrigatório e vivenciar a prática profissional desde o início do 

curso.  

 Oficina de Confecção de Brinquedos – Realizada com os alunos da disciplina 

Fisioterapia na Criança, com o objetivo de estimular a criatividade do aluno na 

construção de brinquedos terapêuticos, com diferentes objetivos e com baixo 

custo, utilizados no tratamento da criança. 

 Vivenciando os sentidos - Desenvolvida na disciplina de Psicomotricidade e Saúde 

da Criança I, a atividade leva o aluno a vivenciar a importância, no dia a dia, dos 

sentidos (visão, tato, audição, gustação e olfação) e dos sentidos ocultos 

(vestibular, proprioceptivo e tátil), favorecendo a percepção da ausência dos 

mesmos ou em situações em que eles estejam alterados e, sobretudo, a reflexão 

sobre a importância dos sentidos para o desenvolvimento das pessoas em suas 

atividades cotidianas. 

 Vivenciando o desenvolvimento da criança - A atividade é desenvolvida na 

disciplina de Psicomotricidade e é composta por três momentos: 1º momento- 

ocorre a abordagem teórica sobre os reflexos e reações e desenvolvimento motor 

normal da criança; 2º momentos- é solicitado para que os alunos busquem nos 

álbuns de família fotos que representem seus marcos motores e enviem em 

formato de apresentação. A professora consolida todas as fotos e na aula seguinte 
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faz uma apresentação, resgatando os conteúdos por meio das fotos enviadas 

pelos discentes; e o 3º momento- os alunos são convidados a vivenciar o 

desenvolvimento na prática, sendo eles as próprias crianças. Nesse momento os 

discentes vivenciam o desenvolvimento podendo perceber os grupos musculares 

adotados, as posturas que as crianças realizam.  

 Vivenciando a ludicidade - A atividade é desenvolvida na disciplina de 

Psicomotricidade e composta por cinco momentos: 1º momento- ocorre a 

abordagem teórica sobre A importância de Piaget e Wallon para o 

desenvolvimento da criança, a importância da ludicidade na prática 

fisioterapêutica e o uso dos sentidos para as brincadeiras; 2º momento- Após a 

exposição dialogada os discentes são convidados a participar de um quebra 

cabeça com os estágios do desenvolvimento de Piaget e Wallon. Para tanto a 

turma é dividia em 2 grupos e é dado um tempo para que os discentes em grupo 

coloquem em ordem a sequência dos estágios do desenvolvimento de Piaget e 

Wallon. Ao término, a discussão é retomada, fazendo a correção coletiva dos 

estágios; 3º momento- vivenciar na prática a importância dos sentidos (visão, tato, 

audição, gustação e olfação) e os sentidos ocultos (vestibular, proprioceptivo e 

tátil) no seu dia a dia, bem como perceber e sentir que na ausência dos mesmos 

ou em situações em que eles estejam alterados, como isso repercute na vida de 

cada um; 4º momento- os alunos são divididos em cinco grupos, cada grupo fica 

responsável por um sentido do corpo (visão, tato, audição, gustação/olfação) e os 

sentidos ocultos (vestibular, proprioceptivo e tátil) e são convidados a apresentar 

de uma forma dinâmica e lúdica os aspectos da anatomofisiologia desses sentidos 

e a relação deles com a prática fisioterapêutica; 5º momento- cada grupo é 

incentivado a procurar atividades lúdicas que utilizem os sentidos como forma 

principal e que tenham feito parte da infância dos discentes. Como culminância os 

discentes vivenciam as próprias brincadeiras em uma aula externa (praia) em um 

momento de descontração e de retorno a infância  

4.4. Sistemática de Avaliação do Processo de Ensino Aprendizagem  

Na UNCISAL a normatização do processo de avaliação da aprendizagem está previsto no 

seu Regimento Geral e regulamentado pela Resolução CONSU nº 17 de maio de 2014. Sendo 

concebida como uma ação processual no contexto das atividades de ensino e de 

aprendizagem, de caráter formativo e somativo, sistemático e diversificado, a sistemática de 

avaliação deve ser formalmente descrita no Projeto Pedagógico do Curso e no Plano de 

Ensino de cada componente curricular, observando como requisitos para a sua 

operacionalização: 

 ter articulação direta com os objetivos de aprendizagem de cada componente 

curricular que definem ás competências relativas aos conhecimentos, habilidades 

e atitudes a serem desenvolvidas pelo discente; 
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 possuir critérios relativos à aspectos cognitivos e atitudinais, a interação com 

colegas e usuários, a postura profissional, a participação nas aulas teóricas ou 

práticas, as habilidades de comunicação e psicomotora 

 fazer uso de estratégias de caráter formativo que permitam ao estudante a tomar 

consciência da evolução de sua aprendizagem, como Revisão de Desempenho 

Acadêmico, Recuperação e Reavaliação; 

 utilizar instrumentos diversificados como Portfólios, tutorias, avaliações teóricas e 

práticas, seminários, estudos de caso, dentre outros adequados às características 

de cada disciplina; 

 ser explicitada ao aluno logo no primeiro dia de aula, mediante a apresentação do 

Plano de Ensino. 

5. INFRAESTRUTURA UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

5.1. Salas de Aula  

Concentradas em seu Prédio Sede, a UNCISAL dispõe de 28 salas de aulas, com 

capacidade para até 60 alunos. 18 salas estão localizadas no 1º pavimento, com área total de 

715,05 m2; e mais 10 salas, no 2º pavimento, com área total de 616,64 m2.  

Para suporte e logística das atividades acadêmicas no contexto das salas de aulas, a 

UNCISAL disponibiliza quadro branco, Wi-Fi, recursos midiáticos, além de pessoal técnico 

administrativo para apoio aos docentes no uso desses recursos. 

Destacam-se para cada um dos pavimentos, duas baterias de banheiros; sendo a 

primeira com 34,90 m2 e a segunda com área de 34,48 m2. Já, no segundo pavimento, 

constam mais duas baterias de banheiros, uma com área de 34,74 m2 e outra com 34,60 m2 

de área de ocupação. 

5.2. Unidades Básicas de Saúde 

Nas UBS do município de Maceió, são realizadas as atividades (aulas) teórico/práticas do 

Eixo Integrador de Saúde e Sociedade, do primeiro ao último ano do curso, e contam com a 

presença de um Professor, um Monitor, além da colaboração principal dos Agentes 

Comunitários de Saúde e demais profissionais da Unidade. 

São realizadas práticas com metodologias Participativas ou Ativas, a partir de postura 

Ética e Metodológica, em prol do empoderamento do “Saber” e do “Saber Fazer” por parte 

de todos os atores envolvidos, na promoção de Cidadania. 

As visitas consistem no acompanhamento por parte dos alunos aos ACS nas suas 

atividades cotidianas (visitas as Áreas) para confrontar e compreender o conceito de 

território (e mapeamento) desde uma perspectiva geopolítica econômica e Histórica e 
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contextualização do processo saúde doença, tentando compreender a cultura e 

necessidades dos moradores da área adstrita. 

Acompanhando os agentes em um primeiro momento, discutiram com os mesmos os 

Maiores agravos da sua Área de Abrangência bem como da Unidade. Isto permite aos alunos 

fazerem um estudo situacional, bem como um levantamento da realidade epidemiológica e 

desta forma confrontar os dados a partir da compreensão dos determinantes Sociais.  

Os acadêmicos realizarão entrevistas (conversas informal) com usuários e o maior 

número de profissionais da UBS,sobre o SUS e suas limitações (dificuldades e conflitos) e 

conquistas,além de discutir sobre os maiores agravos que acometem a comunidade e suas 

causas.  

O produto final das atividades práticas e teóricas é a elaboração, pelos discentes, de um 

projeto de ação na comunidade, que deverá ser pensado a partir da educação popular em 

Saúde, considerando as Necessidades da Comunidade e UBS. O projeto deve ser viável e 

com possibilidades de implantação pelos Alunos em parceria com a Unidade e Comunidade 

(futuro projeto de Extensão se o grupo assim o desejar). 

5.3. Laboratórios de Ensino 

Os Laboratórios são espaço de ensino-aprendizagem, necessários à práxis vivenciada na 

formação do profissional em enfermagem, possibilitando a base e sustentação científica do 

conhecimento geral e a ponte com os conteúdos específicos da área, mediante 

desenvolvimento de atividades teórico-práticas. São eles: 

 Laboratório de Anatomia; 

 Laboratório de Bioquímica; 

 Laboratório de Microscopia I e II 

 Laboratório de Fisiologia Humana 

5.4 Laboratórios de Habilidades  

Nos laboratórios específicos para o Curso de Fisioterapia os alunos desenvolvem os 

conhecimentos, as competências e as habilidades próprios da sua área de formação. 

Situados no prédio sede da UNCISAL estão os seguintes laboratórios de habilidades: 

5.4.1. Laboratório de Órteses e Próteses 

Neste laboratório os alunos têm a oportunidade de praticar a tomada de decisões dos 

recursos semiológicos e terapêuticos que instrumentalizam toda a ação fisioterapêutica 

desta área específica da profissão. 
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5.4.2. Métodos de Avaliação e Recursos Terapêuticos  

No Laboratório de Métodos de Avaliação e Recursos Terapêuticos, os alunos do curso 

adquirem e aprimoram todos os conceitos necessários para a tomada de decisões quando da 

avaliação das necessidades dos pacientes e o tratamento a ser seguido. 

5.5. Unidades Assistenciais 

As Unidades Assistenciais são espaços acadêmicos onde ocorre a participação de 

docentes, discentes e profissionais dos serviços, nos vários campos do exercício profissional. 

Essa participação se apresenta na perspectiva de uma efetiva articulação que contribui não 

só para a formação profissional, mas também para as mudanças na produção de serviços. A 

realidade concreta e os reais problemas da sociedade são substratos essenciais para o 

processo ensino-aprendizagem, como possibilidade de compreensão dos múltiplos 

determinantes das condições de vida e saúde da população. Os locais de prática do curso 

são:  

‒ Hospital Escola Portugal Ramalho (HEPR); 

‒ Hospital Escola Hélvio Auto (HEHA); 

‒ Hospital Geral do Estado de Alagoas (HGE); 

‒ Unidade de Saúde da Família CAIC; 

‒ Maternidade Escola Santa Mônica (MESM); 

‒ Centro Especializado em Reabilitação (CER III):  

 Unidade de Fisioterapia (Planta da reforma da Unidade já aprovada – anexo 15) 

 Centro de Fisioterapia e Reabilitação Esportiva (Fotos no anexo 16) 

5.6. Laboratórios e Equipamentos de Informática 

Ao utilizarem os laboratórios e equipamentos de informática disponíveis os alunos do 

curso de Fisioterapia entram em contato com os avanços da informática ap icada   sa de, 

entre outros conhecimentos que permitam incorporar as inovações tecnológicas inerentes à 

pesquisa e a prática clínica fisioterapêutica, conforme preconizam as DCNs do curso. São 

eles: 

‒ Laboratório de Informática localizado na Biblioteca, situado no primeiro 

pavimento do prédio sede e com capacidade para atender a vinte e um usuários 

simultaneamente; 

‒ Espaços Digitais 1 e 2, situados no terceiro pavimento do prédio sede, com 

capacidade para atender a quinze usuários simultaneamente cada. Estes 

laboratórios servem também como Laboratórios de Habilidades para os cursos 

Superiores de Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas e em 

Sistemas Biomédicos, conforme descrição no quadro 44, do item 8.3.2.; 



23 

‒ Laboratório de Informática previsto no Plano Diretor, no segundo pavimento, 

conforme citado no quadro 28 do item 8.1.1., com a finalidade de atender às 

demandas dos usuários em geral e dos Cursos do CED. 

 


