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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE FISIOTERAPIA (PPC FISIO) - 2012 

 

 

O Setor de Ciências Biológicas da UFPR se insere no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UFPR consolidado na gestão 2002-2006, sintetizando uma direção a ser 

seguida pela instituição. A partir da direção definida, foram elaborados planos das unidades meio e 

fim, resultando em uma carteira de projetos representantes das demandas da instituição.  

No seu planejamento estratégico a UFPR estabeleceu como MISSÃO:  

Fomentar, construir e disseminar o conhecimento, contribuindo para a formação do 

cidadão e desenvolvimento humano sustentável. 

 

No planejamento de 2002 a UFPR definiu entre os seus objetivos: buscar a eficiência 

acadêmica; integrar produção científica e disseminação do conhecimento; expandir a oferta de 

vagas no ensino profissional e na graduação.  

A Universidade Federal do Paraná declara, por meio do seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional, sua busca em consolidar-se como um agente de desenvolvimento comunitário através 

de ações educativas de qualidade social, técnica, ambiental e humana. 

Quatro princípios norteiam a UFPR, segundo seu PDI: 

 Universidade pública, gratuita, de qualidade e comprometida socialmente 

 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

 Liberdade na construção e autonomia na disseminação do conhecimento 

 Respeito a todas as instâncias da sociedade organizada. 

Destes princípios, desdobram-se suas áreas estratégicas: indissociabilidade das atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e cultura, gestão institucional e responsabilidade social.  

No Plano de Desenvolvimento Institucional 2007-2011 aprovado nas instâncias colegiadas, 

a UFPR estabelece a intenção de desenvolver o seu PPI durante o exercício de 2007. Neste mesmo 

documento a UFPR define seus valores:  

 Comprometimento com a construção do saber e formação de profissionais competentes e 

compromissados socialmente; 

 Ambiente pluralista, onde o debate público é instrumento da convivência democrática; 

 Preservação e disseminação da cultura brasileira; 

 Proposição de políticas públicas; 

 Comprometimento da comunidade universitária com a instituição; 
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 Gestão participativa, dinâmica e transparente comprometida com melhores condições de 

trabalho e qualidade de vida; 

 Eficiência, eficácia e efetividade no desenvolvimento das atividades institucionais; 

 Isonomia no tratamento dispensado às unidades da instituição; 

 Respeito aos critérios institucionais usados na alocação interna de recursos; cultura de 

planejamento e avaliação contínua da vida universitária. 

O objetivo da proposta pedagógica que será desenvolvida no Setor de Ciências Biológicas é 

apresentado no PDI pela união da pesquisa, da extensão e do ensino-aprendizagem desde o início do 

curso, como estratégia para a consolidação de aprendizagens associadas à realidade e próxima das 

questões sociais vividas pela população local. Objetivo este que marca o compromisso com a 

realidade de inserção do campus, com a interação entre teoria e prática, o caráter interdisciplinar e 

multidisciplinar para sustentar a formação política, filosófica, humana e profissional. Registra uma 

perspectiva importante da proposta, que desafia a construção das atividades cotidianas, que é a 

articulação entre os níveis educacionais, desde a educação básica até a pós-graduação. 

A construção e atualização permanente da organização curricular pressupõem a universidade 

como lócus de construção e disseminação de conhecimento, o discente como sujeito partícipe da 

aprendizagem, o docente como mediador do processo e a preocupação com o contexto social coloca 

a prioridade de atividades formativas incluindo a pesquisa nas áreas de interesse regional e 

nacional.  

 

Concepções Político-Pedagógicas  

 

 Para atingir a eficiência, a probidade e a racionalização na gestão de recursos é fundamental 

que as parcerias entre as esferas governamentais sejam eficientes e que periodicamente sejam 

reavaliadas as prioridades institucionais para um adequado processo formativo. Também a 

integração da gestão administrativa com os procedimentos pedagógicos deverá favorecer a 

adequada gestão de recursos.  

 Na formação continuada de docentes e técnicos administrativos faz-se necessária uma 

caminhada interativa com ações setoriais voltadas ao desenvolvimento local, regional, nacional.   

 

Valorização dos Serviços Prestados 

 

  O projeto pedagógico do Curso de Fisioterapia tem suas ações baseadas no conceito 

ampliado de saúde, nos ciclos da vida e nos diferentes níveis de complexidade de atenção à saúde 

procurando atender as necessidades sociais da realidade onde o referido curso está inserido. Estas 
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ações vislumbram, por exemplo: a educação em saúde, as atividades formativas de campo, o 

reconhecimento profissional e local, as atividades integradas em Curitiba e região metropolitana e a 

abertura da universidade para a comunidade, proporcionando inovações na atuação do futuro 

profissional fisioterapeuta, como profissional da saúde ativo e ator principal no seu processo de 

formação acadêmico.  

 Com este olhar para o ciclo de vida para o desenvolvimento sustentável, a Universidade 

deve ser capaz de propiciar as condições objetivas para uma vida compatível com a dignidade 

humana e a justiça social, de modo especial em um curso da saúde como no caso da Fisioterapia.  

 

Gratuidade do Ensino 

 Em todos os níveis educacionais, por processo seletivo público e diferenciado com sistema 

de ações afirmativas.  

Nesse sentido cabe mostrar que o acesso às vagas dos cursos do Setor de Ciências 

Biológicas obedecem a orientação de implementação das políticas de cotas raciais e sociais no 

processo seletivo, fato que amplia a democratização do acesso a universidade. Outro movimento 

que cabe salientar é a ocupação de vagas através do PROVAR, programa que visa possibilitar a 

permanência discente na instituição, mesmo que em condições ou cursos diferentes dos escolhidos 

no momento de ingresso via vestibular, além de permitir o ingresso de alunos de outras instituições 

e de diplomados.  

 

 

Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida (Dec. 5.296/2004) 

 

A Universidade Federal do Paraná, o setor de ciências biológicas e o núcleo docente 

estruturante do curso de graduação em Fisioterapia, o qual planeja todas as atividades deste curso 

analisarão as necessidades de todos os ingressos, inclusive e principalmente aquelas com algum tipo 

de deficiência, os obesos e os idosos. Ainda, serão atendidas às normas que se referem à 

acessibilidade, garantindo o acesso pleno em todos os locais de uso público ou coletivo em todas as 

atividades formativas. O setor de ciências biológicas conta com pisos apropriados, rampas de acesso 

e elevador, que facilitam o acesso dos estudantes às salas de aula, auditórios e laboratórios. 

Contamos com a CEPIGRAD, unidade da PROGRAD que objetiva também acompanhar os 

programas de políticas inclusivas e afirmativas da UFPR, por meio da CEPIGRAD – Coordenação 

de Políticas Inovadoras na Graduação do Napne (Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais) e do Napa (Núcleo de Acompanhamento das Políticas Afirmativas da 

UFPR).  
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O Napa articula os programas de políticas afirmativas na UFPR, bem como colabora com 

sua reflexão e avaliação, por meio de Grupo de Trabalho formado por professores pesquisadores e 

discentes bolsistas. Acompanha a trajetória dos estudantes indígenas e afro-descendentes e organiza 

espaços que incentivem a integração dos mesmos entre si e com a comunidade universitária, bem 

como articula pesquisa e extensão na área das políticas afirmativas. 

 

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-PEDAGÓGICA 

Para possibilitar que os alunos tenham um maior nível de aproveitamento acadêmico o perfil 

de atuação institucional e dos cursos permitem a atuação comunidade acadêmica construindo e 

direcionando projetos focados para trabalhar as questões regionais.  

Conforme o exposto fica evidente que o Projeto Político Pedagógico do Curso se constitui 

em um processo dinâmico de constante construção, no qual a educação é compreendida como 

totalidade e onde são valorizadas as relações dialógicas fomentadas pelo contato entre a 

universidade e a comunidade.  

 

AÇÕES POLÍTICO-PEDAGÓGICAS  

 

Gestão democrática e colegiada 

   

 Diferentemente do entendimento de conhecimento que preponderou na modernidade, este 

Projeto se estrutura pedagogicamente concebendo o conhecimento como uma totalidade articulada, 

decorrente da reflexão e do posicionamento a respeito da sociedade e sua realidade concreta 

envolvendo a educação e o homem.   

 Na Fisioterapia a formação integral do cidadão, observando as perspectivas científica, 

política, ética, estética e técnica é prioridade para que o mesmo seja pró-ativo e com autonomia no 

seu processo de aprendizagem como futuro profissional da saúde.  

 

A Educação como Totalidade 

“A concepção de educação emana da compreensão do papel social da Universidade junto à 

sociedade. Portanto, além da intencionalidade das atuais políticas públicas de interiorizar a 

educação superior, o setor de Ciências Biológicas da UFPR tem o direito e o dever de explicitar a 

compreensão fundante de seu processo educativo, ou seja, uma formação e uma práxis assentada no 

princípio epistemológico da unicidade do ensino, pesquisa e extensão. Entende a formação 

educacional como uma totalidade concreta, que se dá no conjunto das relações sociais e que se 
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desenvolve a partir das contradições que lhe dão movimento, portanto, não tem existência em si, 

mas somente a partir da produção social de seus sujeitos.  

 Ao compreender a formação como totalidade concreta, admiti-se que sua constituição se dá 

no conjunto das relações sociais do mundo presente. Na atualidade, tais relações assentam-se e 

desenvolvem-se inseridas no modo de produção capitalista, que ao longo do tempo tem estabelecido 

estratégias e ações para reprodução e ampliação do capital. As classes dominantes, através do 

Estado, têm utilizado histórica e sistematicamente a educação formal para alcançar seus objetivos, 

fragmentando conhecimentos, relações, sistemas e insistido na proposta individual e meritocrática.  

Portanto, a formação como totalidade concreta aqui assumida, dar-se-á no tensionamento com a 

proposta instituída pelo capitalismo.  

 A intenção do processo educativo é o desenvolvimento integral, não apenas no aspecto 

cognitivo, mas também nos aspectos afetivos, conativos e sociais, em uma perspectiva 

emancipatória e de protagonismo de seus sujeitos e de suas coletividades. O papel dos conteúdos e 

tempos está intrínsecamente conectado com a participação dos indivíduos como sujeitos de 

processos culturais, econômicos e acadêmicos da sociedade e das instituições de educação. O grau 

de direção se restringe em criar as condições para que se operem as interações nos diferentes 

espaços curriculares e em sustentar o papel da crítica e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão. 

A concepção do processo educativo fundado na realidade social provoca a organização de 

um currículo flexível, de forma articulada e com múltiplas relações. Rompe com a concepção 

disciplinar e fragmentada para trabalhar com espaços de formação que têm como principal 

articulador os projetos de aprendizagens, originados na realidade concreta do meio em que estão 

inseridos. Esses projetos possibilitam o diálogo com os fundamentos teóricos-práticos, que 

empiricamente já os constituem. Esse diálogo se expande ao abarcar as interações culturais e 

humanísticas que se apresenta como espaço para a troca com pessoas da comunidade externa, de 

outros cursos, de outras realidades e também como possibilidade de síntese e reflexão de sua 

formação e de seu papel social. Dialeticamente, aqui também se fazem presentes e dialogam entre 

si, os projetos e os fundamentos teórico-práticos. Portanto, o currículo contempla em seus espaços a 

educação como totalidade, objetivando superar a proposta fragmentária, da pesquisa, do ensino e da 

extensão” . 

Na formação do futuro fisioterapeuta já desde o primeiro período  é oportunizado ao 

estudante ações pró-ativas que permitam vivenciar parcialmente a integração entre ensino, pesquisa 

e extensão e mesmo experiências nos demais períodos do curso.   
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Abordagem em perspectiva de totalidade orgânica, superando a relação interdisciplinar 

fundada no mero ajuntamento de disciplinas 

 

O currículo contempla em seus espaços a educação como totalidade, objetivando superar a 

proposta fragmentária, da pesquisa, do ensino e da extensão” . 

A proposta pedagógica do curso está centrada na aprendizagem, a partir da estratégia de 

ensino por projetos. O desenho curricular que se fundamenta na educação por projetos permite que 

o estudante construa o conhecimento, integrando diversas áreas do conhecimento. O estudante é 

incentivado a perceber criticamente a realidade, compreender os diversos aspectos que a estruturam 

e a estabelecer ações onde a busca de conhecimento se encontra com situações da realidade local, 

regional e nacional, configurando relações entre pessoas, saberes e instituições, entre elas a UFPR e 

a comunidade. Tais ações podem contemplar uma diversidade de possibilidades, desde que alie o 

aprofundamento metodológico e científico. Contemplam também uma transição para o exercício 

profissional. Na proposição do projeto, o aluno antecipa e vivencia de forma autônoma o exercício 

profissional. O aluno como sujeito co-responsável de seu processo de aprendizagem, aprende a 

significar um cotidiano balizado por valores locais. E, sem perder a perspectiva da mundialização, 

respeita limites humanos, engaja-se em um processo de auto-organização e auto-produtividade”. 

 

 

Articulação entre Teoria e Prática 

 

 O Curso de Graduação em Fisioterapia da UFPR parte de um novo modelo educacional e 

possui um projeto político pedagógico diferenciado, no qual o estudante integra teoria e prática, 

simultaneamente, desde o primeiro ano letivo. O curso é baseado em módulos interdisciplinares, 

com ênfase na complexidade do ser humano e seus ciclos de vida, na estrutura da sociedade e nos 

conhecimentos sociológicos. São propostos projetos, utilizados como ferramentas de ensino, 

pesquisa e extensão, voltados para o desenvolvimento sustentável local e global. O estudante, por 

meio de uma abordagem integrada e com uma organização curricular diferente do que por 

disciplinas, busca entender o ser humano como um complexo multidimensional bio-psico-social, 

inserido em uma formação humanística. 

 

 

Flexibilidade Curricular 

 

 Adequação às condições de acesso dos alunos, sem prejuízo da extensão e qualidade dos 

conteúdos e atividades curriculares é uma das condições diferenciadas na UFPR, já que além da 
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acessibilidade percorre-se a discussão nas atividades formativas quanto a pluralidade de concepções 

como expressão do caráter de não neutralidade do conhecimento científico. 

 Deste modo há o interesse de que o estudante da Fisioterapia esteja envolvido no seu 

processo de aprendizado e seja ator ativo nestes passos. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

A avaliação será processual de múltiplos objetivos, através de indicadores progressivos, 

seguindo as normas básicas preconizadas na Resolução 37/97 CEPE, especialmente o Capítulo X- 

Da Verificação do Aproveitamento, Seção de I à VII. 

O processo de avaliação será realizado tanto de modo individual quanto coletivo, de maneira 

diagnóstica, contínua, emancipatória, democrática, processual (formativa) e não apenas avaliação 

somatória, isto é, por meio da média final da nota. Desta forma, será avaliado o processo de 

aprendizagem, por meio de técnicas avaliativas para ajudar o aluno a aprender e não apenas para 

classifica-lo como aprovado ou reprovado. 

As técnicas, estratégias e métodos de avaliação serão previstos nos planos de ensino de cada 

disciplina, divulgados para os estudantes no início de cada período letivo, contendo ao menos duas 

avaliações formais ao longo da disciplina, para que seja possível o estudante se aprimorar ao longo 

do processo de aprendizagem, ainda no mesmo período letivo.  

Será garantido o direito de vista pelos estudantes, de todas as avaliações formais escritas ou 

de registro, realizadas pelo docente e/ou fisioterapeuta e/ou profissional de equipe multiprofissional 

(Resolução 37/97 CEPE; Regulamento de Estágio do Curso de Fisioterapia da UFPR;). Além disso, de 

acordo com a Resolução 37/97 CEPE, SEÇÃO V- Da Segunda Chamada: 

Art. 106 - É assegurado o direito à segunda chamada ao aluno que não tenha comparecido 

à avaliação do rendimento escolar, exceto na segunda avaliação final, nos casos e condições 

constantes neste artigo. 

 

A técnica de avaliação do tipo Devolutiva será utilizada com participação ativa do estudante, 

isto é, ele mesmo identificando suas dificuldades e potencialidades, contribuindo na proposição de 

um plano de atividades para controle e ajustes do seu próprio processo de aprendizagem. Este tipo 

de avaliação será utilizado principalmente nas disciplinas integradas de Desenvolvimento de 

Habilidades Fisioterapêuticas em todos os níveis de complexidades, bem como nos Estágios 

Curriculares Obrigatórios Pré-profissionalizantes. A escolha da avaliação por meio da Devolutiva 

tem como objetivo rever, complementar e corrigir os rumos do processo ensino-aprendizagem. Este 

tipo de avaliação será do tipo oral, com registro pelo docente e/ou fisioterapeuta e/ou profissional de 

equipe multiprofissional, constituída por pelo menos dois profissionais, com participação e ciência 
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dos estudantes (Matriz curricular do curso de Fisioterapia; Regulamento de Estágio do Curso de 

Fisioterapia da UFPR; Resolução 37/97 CEPE). 

Também será utilizado o processo de avaliação do tipo auto-regulação, o qual destaca o 

professor como um mediador, fomentando debates e discussões que beneficiam a cognição e 

situação social da aprendizagem. Este processo de avaliação será utilizado em todas as disciplinas, 

especialmente nas denominadas Projetos de Aprendizagem. Na proposição e desenvolvimento do 

Projeto de Aprendizagem, o professor mediador/orientador, deve levar em conta, durante o processo 

de avaliação do estudante, o interesse do aluno pelo projeto, que contém elementos-chave a ação e o 

futuro, ambos motivadores e incentivadores da aprendizagem e favoráveis para avaliação formativa. 

Além disso, devem ser estabelecidos critérios de avaliação e não padrões, considerando o estudante 

segundo as suas possibilidades, mas exigindo mediante atividades, o máximo de sua dedicação ao 

trabalho. 

 Tanto as disciplinas denominadas Projetos de Aprendizagem quanto o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), o estudante deverá seguir os princípios da Resolução 37/97 CEPE, 

SEÇÃO II, As Avaliação em Estágios, Monografias e Projetos, Art 98.  

II-Monografia – desenvolver as atividades exigidas pelo professor orientador, formalmente 

definidas como necessárias no Plano de Ensino da disciplina e obter, no mínimo, grau numérico 

cinqüenta (50) de média aritmética, na escala de zero (0) a cem (100), no conjunto das tarefas 

realizadas, incluída a defesa pública, quando exigida. 

 

Desta forma, as avaliações serão multidimensionais, integradas, múltiplas, diversificadas, 

preparadas com antecedência, apresentando validade e precisão, realizadas pelos docentes e/ou 

fisioterapeutas envolvidos, baseadas no conjunto dos objetivos e técnicas, analisadas não pela soma 

das partes, levando-se em conta os seguintes aspectos: 

 Competências 

 Conhecimentos 

 Habilidades 

 Atitudes 

 Qualidade das argumentações; 

 Percepção; 

 Crítica no exame de dados; 

 Capacidade de articulação teórico/prática; 

 Habilidade de organização, planejamento, execução, análise crítica, logicidade, 

profundidade, utilidade, clareza, coerência, estilos de fala e de escrita; 

 Inovação tecnológica 

 Relação custo/efetividade 
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 Evidência científica 

 Relação Inter e transprofissional 

 Demandas sociais 

 Emprego adequado de princípios e normas. 

 

Serão utilizadas como técnicas de avaliação: soluções de problemas, provas discursivas, 

objetivas, oral, prática, seminários, estudos de caso, indicadores de aproveitamento, lista de 

verificações, debates, painéis, estudos dirigidos, dramatização questionários, entrevistas, relatórios, 

entre outros, sempre se levando em conta os objetivos da disciplina e as potencialidades dos 

estudantes. 

Assim, sempre o professor/fisioterapeuta/profissional de equipe multiprofissional deverá 

considerar, que cada estudante lança mão de diferentes procedimentos para conhecer, controlar e 

regular sua aprendizagem. Além disso, esta diversidade de aspectos pode variar quanto ao tempo, 

técnicas, estilos, procedimentos e estratégias. Portanto, a compreensão dos conhecimentos pelos 

estudantes é complexa, pois exige reflexão, domínios de estratégias e habilidades, que devem ser 

levados em conta no processo de avaliação. 

Desta forma, os professores de cada disciplina devem considerar os objetivos a serem 

alcançados e os critérios de avaliação, estabelecidos entre estudante-docente. Assim, o docente deve 

propor informações e orientações que auxiliem o estudante a corrigir as falhas, completar o que 

falta, ou mesmo refazer a atividade solicitada, ou ainda fazer outra atividade, que o ajude melhor a 

aprender o que necessita. 

Finalizado o processo de avaliação, para tomada de decisão sobre a aprovação do estudante, 

em todas as atividades formativas, será plenamente seguida a Resolução 37/97 CEPE, ressaltando-

se: 

 Art.94: aluno será aprovado por média quando alcançar, no total do período letivo, freqüência 

mínima de setenta e cinco por cento (75%) da carga horária inerente à disciplina (conforme elenco de 

disciplinas do departamento) e obtiver, no mínimo, grau numérico setenta (70) de média aritmética no 

conjunto de provas e outras tarefas realizadas pela disciplina. 

§ 1º - Nenhuma disciplina será considerada concluída sem que tenha sido cumprida integralmente a 

carga horária inerente à mesma. 

Art. 95 - Os alunos que não obtiverem a média prevista no artigo anterior deverão prestar 

exame final, desde que alcancem a freqüência mínima exigida e média não inferior a quarenta (40). 

Art. 96 - No exame final serão aprovados na disciplina os que obtiverem grau numérico 

igual ou superior a cinqüenta (50) na média aritmética entre o grau do exame final e a média do 

conjunto das avaliações realizadas. 

 

Sobre o registro e cadastramento das notas, será plenamente seguida a Resolução 37/97 

CEPE, SEÇÃO VI, Do Registro e Cadastramento dos Resultados da Avaliação:  
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Art. 107 - Ao final do período letivo, o departamento encaminhará ao DAA, nos prazos 

previstos no Calendário Escolar, o Boletim de Nota e Freqüência de cada disciplina, devidamente 

preenchido e assinado, bem como já digitado e consolidado no sistema de controle acadêmico. 

 

A resolução 37/97 CEPE, SEÇÃO VII, também estabelece, Do Índice de Rendimento Acumulado 

(I.R.A.):  

Art. 109 - Ao final de cada período letivo, será atribuído ao aluno um coeficiente de rendimento 

cumulativo, o Índice de Rendimento Acumulado (I.R.A), que pode variar de zero (0) a hum (1). 

Além das avaliações dos estudantes, também será incentivada a avaliação do docente e/ou 

fisioterapeuta e/ou profissional de equipe multiprofissional e/ou usuários assistidos, pelo estudante, 

não apenas no âmbito institucional, mas também na relação direta entre 

docente/fisioterapeuta/estudante. O principal objetivo deste tipo de avaliação será analisar o 

desempenho do docente/fisioterapeuta/profissional e a adequação do seu plano de ensino/atividades 

às expectativas e desempenho dos estudantes. Neste sentido, o professor/fisioterapeuta/profissional 

deve utilizar de métodos para buscar informações com seus alunos sobre as ações, atitudes e 

comportamentos, que ele tem perante os alunos, tanto individualmente quanto em grupos. A 

avaliação destas dimensões deve permitir a reflexão crítica de quais aspectos estão colaborando ou 

não para o processo de aprendizagem. Além disso, o desempenho do professor não deve apenas ser 

avaliado pelas suas atividades de ensino, mas também no que diz respeito a sua atividade de 

pesquisa ou produção intelectual. 
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Projeto de Orientação Acadêmica 

 

 

O Setor de Ciências Biológicas conta com uma estrutura administrativa, acadêmica e 

pedagógica que fica à disposição dos estudantes para orientá-los em todas as necessidades e 

demandas. As mesmas visam auxiliar a integração do aluno ingressante às dinâmicas da instituição 

e às características do ambiente universitário. E o Projeto de Orientação Acadêmica do Curso de 

Fisioterapia consta em anexo a esse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação do Curso de Fisioterapia 

 

Este é o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Fisioterapia, que foi elaborado pela 

comissão de implantação do curso de Fisioterapia a ser lotado no Setor de Ciências Biológicas. É 

um instrumento de planejamento ao mesmo tempo em que define políticas, diretrizes, objetivos, 

metas e ações para as funções de ensino, pesquisa e extensão na área a que se refere. Este PPC será 

acompanhado permanentemente, por intermédio da Comissão Própria de Avaliação, que realizará a 

avaliação das metas e ações, com vistas a possíveis alterações. 
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O Curso de Fisioterapia da UFPR tem a missão de propiciar uma formação crítica, reflexiva, 

pró-ativa, empreendedora e generalista do futuro fisioterapeuta e atender as novas necessidades 

sociais com ações pedagógicas inovadoras implementando os princípios do sistema único de saúde 

(SUS) do Brasil, com conceito ampliado de saúde, além de respeitar a legislação da área de saúde, 

da profissão e de entidades da Fisioterapia.  

A realidade de saúde de Curitiba e Região Metropolitana demanda investimentos a curto, 

médio e longo prazos, podendo o curso favorecer novas possibilidades quanto ao Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) local e regional.  

 

Concepção do Curso de Fisioterapia do Setor de Ciências Biológicas da UFPR  

 

 O Curso de Fisioterapia da UFPR tem como princípios:  

 

 possibilitar o processo de formação que permita aos acadêmicos a compreensão do papel 

social e político de suas profissões e conhecimento dos processos de investigação, através da 

constante reflexão-ação como elemento fundante de seu aperfeiçoamento profissional e de 

prática social; 

 capacitar profissionais, nas etapas previstas na legislação, para atuação multidisciplinar e em 

campos específicos do conhecimento, tendo como ponto de partida a realidade concreta 

local para a problematização e conseqüente intervenção;  

 desenvolver o processo educativo na sua totalidade, baseado na ação investigativa, 

dialogada, sistematizada para a intervenção social, constituindo a práxis formativa; 

 instrumentalizar e proporcionar suporte científico aos acadêmicos na perspectiva de uma 

formação emancipatória, que lhes possibilite a construção de conhecimentos para o auto 

gerenciamento de suas atividades,  gestão de pessoas, cuidados éticos nas relações sociais, 

capacidade empreendedora e interventiva de sua realidade social, e, por fim, que possa 

desenvolver o papel de profissional inovador e pró-ativo junto ao seu meio; 

  construir e difundir conhecimentos, entendendo-os em uma lógica dialética do global com o 

local, a partir de suas realidades concretas, possibilitando que os conhecimentos locais 

tensionem os globais e estimulem a criação e fortalecimento da cultura local, em um 

contexto de relações democráticas e éticas na perspectiva de participação dos diversos 

segmentos da sociedade; 

 trabalhar articuladamente com a sociedade civil e Estado, em seus três níveis de 

organização municipal, estadual e federal, com o propósito de articular políticas públicas já 
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existentes com as necessidades e possibilidades da região focada, bem como a construção, 

em um devir histórico, de novas alternativas que possibilitem sua transformação; 

  promover a participação da população, visando à difusão das conquistas e de benefícios 

resultantes do conhecimento e da pesquisa gerados nesta Instituição, num esforço de 

mobilização e de organização em que a população possa se apropriar dos mesmos, como 

sujeitos, ao lado da comunidade acadêmica.  

 Tendo como premissa os princípios citados, o curso de Fisioterapia tem a intenção de 

favorecer uma formação diferenciada e que atenda as novas demandas profissionais e sócio-

educativas da profissão nestes tempos de hoje.  

O Curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Paraná foi criado pelo 

COUN (Conselho Universitário – UFPR) pela Resolução 13/05 com data de publicação de 

06/05/2005. Modalidade presencial, início de funcionamento em 01/08/2005, 4 anos, 3000hs, 

regime semestral. Com 30 vagas. Inicialmente o curso foi aprovado no Setor Litoral e após estudo 

de viabilidade do curso, optou-se por não ofertar mais as vagas destinadas ao curso no Setor Litoral, 

mas no Setor de Ciências Biológicas por este proporcionar condições para o funcionamento do 

curso.  

Localiza-se no Setor de Ciências Biológicas, no município de Curitiba – Paraná, e tem seu 

vestibular previsto para novembro/dezembro de 2012, contando com 35 vagas.  O registro no MEC 

INEP será feito com previsão de 4000 horas, a partir atendendo a legislação, com as Diretrizes 

Nacionais da Fisioterapia e do Conselho Nacional de Educação (CNE) e do Ministério da Educação 

e Cultura (MEC). 

De acordo com a Resolução nº 4/2009 CNE/CES o Curso de graduação em Fisioterapia 

respeita a carga horária mínima de 4.000 horas e 5 anos de duração. Nesta mesma resolução, Artigo 

2º inciso IV – preconiza que a integralização distinta das desenhadas nos cenários apresentados 

nesta Resolução poderá ser praticada desde que o Projeto Pedagógico justifique sua adequação.  

Portanto, o atual currículo do curso de Fisioterapia da UFPR prevê a integralização de 4.000h no 

mínimo em 4 anos, realizando-se em turno integral.  

Após a conclusão do curso de graduação em Fisioterapia o egresso receberá o título de 

Bacharel em Fisioterapia. 
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CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO 

O contexto sócio-econômico no qual o Curso de Fisioterapia da UFPR, implantado na 

cidade de Curitiba, estará inserido, abrangeria a Grande Curitiba, constituída pela capital (Curitiba-

PR) e a região metropolitana (28 municípios). A Grande Curitiba possui população de 3.168.980 de 

habitantes com área de 15.418.543 Km
2
, com Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) que 

variam bastante entre os municípios, como apresentados na Tabela 01. Comparando-se o IDH da 

capital (0,856) com os municípios de Adrianópolis, Campo do Tenente, Cerro Azul, Doutor 

Ulysses, Itaperuçu e Tunas do Paraná, os quais
 
possuem

 
IDH abaixo de 0,70, pode-se perceber a 

acentuada diferença e necessidade de intervenções. O IDH é determinado por três dimensões: índice 

de educação; Longevidade e renda. Considerando-se estes aspectos, inserido nesta conjuntura, o 

Curso de Fisioterapia da UFPR, a ser implantado em Curitiba, poderá desenvolver atividades de 

ensino-pesquisa-extensão que visem melhorar as condições de saúde e de educação em saúde, 

podendo contribuir para o aprimoramento do IDH da Grande Curitiba. 

Para que as ações da Universidade e a formação do profissional da saúde- fisioterapeuta 

possa fazer a diferença a curto, médio e longo prazos, destacam-se que várias estratégias, metas e 

ações são necessárias para aprimorar o desenvolvimento da região. A Universidade tem papel 

relevante na melhoria das condições de vida e de saúde da população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) Geral da Grande Curitiba. 
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Cidade IDH Geral 

Curitiba (capital) 0,856 

Adrianópolis 0,683 

Agudos do Sul 0,712 

Almirante Tamandaré 0,728 

Araucária 0,801 

Balsa Nova 0,781 

Bocaiuva do Sul 0,719 

Campina Grande do Sul 0,761 

Campo do Tenente 0,687 

Campo Largo 0,774 

Campo Magro 0,740 

Cerro Azul 0,684 

Colombo 0,764 

Contenda 0,761 

Doutor Ulysses 0,627 

Fazenda Rio Grande 0,763 

Itaperuçu 0,675 

Lapa 0,754 

Mandirituba 0,760 

Piên 0,753 

Pinhais 0,815 

Piraquara 0,744 

Quatro Barras 0,774 

Quitandinha 0,715 

Rio Branco do Sul 0,702 

Rio Negro 0,801 

São José dos Pinhais 0,796 

Tijucas do Sul 0,716 

Tunas do Paraná 0,686 

 

Fonte: Atlas de desenvolvimento Humano/PNUD em 2000 (www.ampr.org.br) 
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 Para melhorar esses indicadores, uma gama representativa de esforços tem sido despendida, 

a fim de unir o conhecimento gerado pela Universidade à necessidade da população do Paraná, 

representada na Saúde pela 2
a
 Regional de Saúde-Curitiba, a qual abrange a população da Grande 

Curitiba (Secretaria Estadual de Saúde do Paraná). 

Uma das dimensões fundamentais para que a pessoa possa se desenvolver de modo integral 

é a saúde humana e o processo educacional que a envolve, não somente no aspecto da formação 

profissional, mas também na atenção cultural e humanística do complexo da vida humana em seus 

contextos. O envolvimento público e privado e de toda a sociedade possibilita uma transformação 

relevante para a sociedade que apresenta carências em diferentes aspectos. Um dos caminhos é a 

educação, e neste tema a UFPR tem como missão “Fomentar, construir e disseminar o 

conhecimento, contribuindo para a formação do cidadão e desenvolvimento humano sustentável”. 

 Para que a formação do profissional possa ser diferenciada é preciso contemplar aspectos 

como: 

 Excelência no processo ensino-aprendizagem. 

 Comprometimento com a construção do saber e formação do profissional fisioterapeuta 

competente e compromissado socialmente. 

 Fomentar o espírito de liderança, empreendedorismo e inovação no processo ensino-

aprendizagem. 

 Inovações e flexibilização da organização dos componentes curriculares, das oportunidades 

diferenciadas de ingresso e integralização do curso, das atividades formativas teórico-

práticas, vivências práticas, estágios e cooperação internacional; 

 Estratégias de flexibilização curricular, dentro e fora do ambiente acadêmico; 

 Existência e previsão de desenvolvimento e aprimoramento de materiais pedagógicos e 

infra-estrutura; 

 Plano de incorporação dos avanços tecnológicos ao processo ensino-aprendizagem de 

graduação; 

 Planejamento estratégico e avaliação contínua do curso. 

  

ANÁLISE DE MERCADO 

Atualmente existem 9529 fisioterapeutas cadastrados no Conselho Regional de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional da 8ª região (CREFITO 8), destes, 3589 estão em Curitiba e apenas 443 

estão distribuídos nos 28 municípios que compõem a região metropolitana de Curitiba 

(www.crefito8.org.br). Assim, para atender a população total de 3.168.980 de habitantes da Grande 

Curitiba, é necessária a formação de mais profissionais fisioterapeutas, para melhorar a relação 

fisioterapeuta/número de habitantes. A título de comparação, o número de fisioterapeutas/habitantes 
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de Londrina e região metropolitana é de 1 fisioterapeuta para cada 755 habitantes e em Curitiba e 

região metropolitana esta relação se modifica para 1 fisioterapeuta para cada 807 habitantes.   

Assim, a associação da relação fisioterapeuta/habitante, os IDH e indicadores de saúde da Grande 

Curitiba, são fatores que contribuem para a necessidade emergente de profissionais da saúde na 

Grande Curitiba (www.crefito8.org.br). 

A distribuição não uniforme dos profissionais fisioterapeutas no Estado do Paraná justifica a 

necessidade de novos projetos na área educacional e social e, nesse universo, está o curso de 

graduação em Fisioterapia e sua inserção em universidade pública federal e gratuita. No Paraná 

existem apenas cursos de graduação em Fisioterapia em Universidades públicas, estando todos 

implantados em universidades estaduais, a pelo menos 250Km de Curitiba. Dessa forma, a 

implantação do curso de graduação em Fisioterapia na UFPR, em Curitiba, foi desenvolvida com 

base em dados sociodemográficos e epidemiológicos do Estado, em especial, da carência de 

profissional fisioterapeuta para compor a equipe de saúde e favorecer ações de saúde na região da 

Grande Curitiba. Nessa perspectiva, o curso de graduação em Fisioterapia no Setor de Ciências 

Biológicas da UFPR, em Curitiba, permitirá que haja a formação de novos profissionais 

fisioterapeutas que possam, após a conclusão do curso, oferecer serviços nessa região, favorecendo 

o desenvolvimento sustentável, especialmente no âmbito da saúde, em todos os níveis de 

complexidade e em todas as fases da vida.  

Além disso, o relatório anual da Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a adoção 

da atenção primária à saúde em todos os países, deficiente na grande maioria dos países. Neste 

sentido, o projeto político pedagógico do curso de graduação em Fisioterapia, visando o processo 

dinâmico e inovador do mundo do trabalho, enfatiza práticas na Atenção Primária à Saúde em 

parceria com órgãos municipais e regionais de saúde, numa tentativa de combater a desigualdade e 

ineficiências dos problemas de saúde e aprimorar o sistema público de saúde, formando 

profissionais capacitados para atuar também nesta área. 
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Fundamentação Teórico-Metodológica do Curso de Fisioterapia da UFPR 
 

DESENHO DO CURRÍCULO DA FISIOTERAPIA NO PERÍODO PRÉ E PATOLÓGICO DE ATENÇÃO À SAÚDE  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SAÚDE DA CRIANÇA  
E DO ADOLESCENTE 
 
 
SAÚDE DO ADULTO: 
SAÚDE DA MULHER  
SAÚDE DO HOMEM 
SAÚDE DO TRABALHADOR 
 
 
SAÚDE DO IDOSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O currículo está organizado em um conjunto de objetivos e estratégias, baseados em 

princípios essenciais, isto é, nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Fisioterapia, 

flexíveis e abertos ao exame crítico, para o desenvolvimento de atividades formativas, que 

possibilitem a ampliação de habilidades e competências, para o estudante experienciar situações que 

possam efetivamente ser traduzidas para a prática profissional, no contexto da sociedade atual. 

NÍVEIS DE COMPLEXIDADE NA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE HUMANA 

C
I
C
L
O
S
 
D
A
  
V
I
D
A 

Estágio supervisionado 
obrigatório 

Âmbitos de atenção 

em saúde 
4°. período 

5-6°.  períodos 
7-8°. períodos 

Baixa complexidade: 
Ambiente domiciliar, 
clínico e ambulatorial 

Média e alta 
complexidades: 
ambiente 
institucional, 
hospitalar e unidade 
de terapia intensiva 

1-2-3°. períodos 

Promoção da Saúde: 
Ambiente comunitário 
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Objetivos do Curso, Perfil do Egresso e Políticas Formais da UFPR 

 

 

Perfil do Profissional Fisioterapeuta do Setor de Ciências Biológicas da UFPR  

 

FISIOTERAPIA: “É Gente Tratando Gente” 

A Fisioterapia é uma profissão da área da saúde de nível superior, que investiga e intervém 

na promoção e prevenção da saúde, no tratamento e na recuperação das disfunções da saúde do ser 

humano, causados por alterações genéticas, traumas e/ou doenças adquiridas. O fisioterapeuta é o 

profissional que deve ter conhecimento técnico, espírito empreendedor, habilidade de 

relacionamento e trabalho em equipe interdisciplinar, e ainda, preocupar-se com a sua própria 

formação e educação continuada.  

Esse profissional é responsável pela avaliação e elaboração do diagnóstico de alterações 

cinético-funcionais, em todos os seus aspectos e pela prescrição das condutas fisioterapêuticas e sua 

aplicação no indivíduo, buscando ações de prevenção e/ou recuperação que contemplem o máximo 

grau de independência e funcionalidade do ser humano. Na sua formação e atuação, o fisioterapeuta 

deve seguir legislações específicas, pautadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais durante seu 

processo de graduação e no código de ética da profissão durante sua vida profissional, seguindo 

após egresso os conselhos próprios da Fisioterapia, em âmbitos regional e federal. 

O Curso de Graduação em Fisioterapia da UFPR no Setor de Ciências Biológicas, possui um 

projeto político-pedagógico diferenciado, no qual o estudante integra teoria e prática, 

simultaneamente, desde o primeiro semestre letivo. O curso é baseado em modelo interdisciplinar, 

com ênfase na complexidade do ser humano e seus ciclos de vida, na estrutura da sociedade e nos 

conhecimentos oriundos de diferentes áreas do saber. São propostos projetos, utilizados como 

ferramentas de ensino, pesquisa e extensão, mediados por docentes e voltados para o 

desenvolvimento sustentável local e global. O estudante, por meio de uma abordagem integrada, 

busca entender o ser humano como um complexo multidimensional bio-psico-social, inserido em 

uma formação humanística. O profissional em formação pela UFPR possui características 

diferenciadas, aprendendo a olhar e agir com a pessoa como um todo integral, para além da 

disfunção a ser tratada, e inserido num contexto social. A proposta pedagógica do curso de 

graduação em Fisioterapia visa o desenvolvimento de um profissional dinâmico, responsável e 

consciente, integrando-o ao projeto político pedagógico da instituição. A vivência universitária 

favorece sua formação humana e profissional, sensibilizando-o quanto à realidade sócio-econômica-

cultural e ambiental, levando-o a identificar sua relevância e inserção no mundo do trabalho. 
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 Para atender a demanda social atual e as inovações no conceito ampliado de Saúde é 

fundamental que o futuro fisioterapeuta em sua formação e atuação profissional continuadamente 

atualize-se e desenvolva uma atitude ética e pró-ativa de modo a diversificar suas funções técnicas e 

sociais.  

 Na UFPR o perfil proposto foi organizado de forma a permitir a interligação entre ciclos da 

vida, níveis de complexidade e função da Universidade.  

 

Objetivos do Curso de Fisioterapia 

Os objetivos do Curso de Graduação em Fisioterapia procuram atender as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia (CNE/CES 4, de 19/02/2002; 

D.O.U. de 04/03/2002, Seção 1, p.11) para formar fisioterapeutas generalistas.  

Etapa 1: Introdução ao Mundo Universitário e a Realidade Social 

Objetivo Geral: Apresentar a profissão de Fisioterapia e a realidade local, compreendendo 

dinâmicas sócio-econômicas-culturais e políticas, de modo a atender diferentes comunidades, 

respeitando suas especificidades. 

Habilidades e Competências 

 Conhecer a atuação do fisioterapeuta, a fisioterapia, sua historia e fundamentos.  

 Conhecer os princípios éticos e legais da profissão.  

 Sensibilizar para a necessidade de um compromisso social com as comunidades.  

 Realizar diagnóstico da realidade local em suas mais variadas dimensões.  

 Desenvolver visão critica de sua atuação na área da saúde.  

 Apresentar o mundo universitário, numa perspectiva global, sensibilizando quanto a nova 

visão da educação e necessidades do mundo do trabalho contemporâneo.  

 Contribuir para a formação humana, ética, cultural, ambiental, filosófica e bio-psicossocial.  

 Elaborar projetos que explicitem o compromisso social da profissão com a realidade social.  

 Compreender aspectos morfofuncionais do ser humano.  

 Atuar em ações de educação em saúde.  

  

Etapa 2: Contribuições Científicas da Profissão  

Objetivo Geral: Aprofundar os conhecimentos técnicos específicos da profissão de Fisioterapia. 

 

Habilidades e Competências 

 Atuar em equipes interdisciplinares na saúde, visando a saúde coletiva e do indivíduo. 

 Promover e proteger a saúde do ser humano, em todos os níveis de atenção à saúde.  

 Compreender o processo “saúde/doença” nos diferentes ciclos de vida do indivíduo, nos três 

níveis de atenção à saúde (primária, secundária e terciária) e em todos os graus de 

complexidade (baixa, média e alta).  
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 Atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado 

e contínuo das ações e serviços preventivos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade dos sistemas.  

 Analisar e interpretar exames propedêuticos e complementares para o auxílio na elaboração 

da conduta fisioterapêutica do cliente/usuário. 

 Elaborar diagnóstico cinético-funcional com o objetivo de selecionar e quantificar as 

intervenções e condutas fisioterapêuticas mais apropriadas.  

 Avaliar as evidências cientificas e as inovações tecnológicas, do campo de trabalho e dos 

recursos pertinentes à atuação profissional.  

 Apreender métodos e técnicas fisioterapêuticas.  

 Atuar em ações de educação em saúde.  

 Compromissar-se com o atendimento de demandas sociais regionais no diagnóstico e 

desenvolvimento de ações voltadas à saúde coletiva.  

 

Etapa 3: Contextualização Profissional  

Objetivo Geral: Vivenciar a prática profissional do fisioterapeuta no estágio obrigatório. 

 

Habilidades e Competências 

 Promover a saúde do ser humano, em todos os níveis de atenção, a partir de ações de 

manutenção, prevenção, proteção e recuperação.  

 Contribuir para manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e 

comunidades, considerando os aspectos éticos, políticos, sociais, culturais, econômicos, 

ambientais, psicológicos e biológicos.  

 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 dos sistemas.  

 Consultar, avaliar e reavaliar as condições fisioterapêuticas do paciente, por meio da análise 

e interpretação de exames propedêuticos e complementares.  

 Elaborar diagnóstico cinético-funcional com o objetivo de selecionar, analisar e quantificar 

as intervenções e condutas fisioterapêuticas mais apropriadas.  

 Prognosticar, reavaliar e prescrever alta fisioterapêutica.  

 Emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios dentro do campo profissional 

fisioterapêutico.  

 Gerenciar as atividades profissionais, aplicando e zelando pela ética nas relações sociais 

multidisciplinares do campo da saúde, bem como manter a confidencialidade das 

informações.  

 Controlar e analisar a eficiência, eficácia e efetividade, conhecendo as evidências científicas 

e as inovações tecnológicas, do campo de trabalho e dos recursos pertinentes à atuação 

profissional.  

 Aplicar métodos e técnicas fisioterapêuticas de acordo com o diagnóstico.  

 Conhecer o processo de gestão referente às atividades de planejamento, organização, direção 

e controle de serviços públicos ou privados de saúde, com visão empreendedora.  

 Comunicar-se com paciente e seus familiares sobre a conduta terapêutica.  
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 Compromissar-se com o atendimento de demandas sociais regionais no diagnóstico e 

desenvolvimento de ações fisioterapêuticas voltadas à saúde coletiva.  

 

PROPOSTA DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO E ATIVIDADES ACADÊMICAS A SER IMPLANTADO 

      

 

“A prática de ações referendadas, permanentemente, em decisões compartilhadas pela 

comunidade acadêmica é condição indispensável à construção de um projeto que se concebe como 

democrático; aberta à diversidade e promotora de uma formação multicultural.  

 A gestão colegiada do Curso de Fisioterapia possibilita ampla participação da comunidade 

acadêmica em todas as instâncias e níveis de decisão, para o aprimoramento da capacidade da 

excelência no ensino-pesquisa-extensão, enfrentar desafios, empreender e inovar. 

 A organização e sistematização das representações  prevê formas de intervenção do pessoal 

docente na gestão institucional, mediante representação em todos os órgãos colegiados, concebidos 

como espaços abertos à participação da comunidade acadêmica e ao exercício da gestão 

democrática. 

 No Conselho do Setor de Ciências Biológicas terão assento Direção, Vice-direção, Chefes 

de Departamentos e representantes docentes, técnicos e discentes.  

 No colegiado do Curso de Fisioterapia terão assento coordenador, vice-coordenador, todos 

os docentes, representação técnica e discente.  O colegiado será o órgão de deliberação no âmbito 

do Curso, e a quem compete, entre outras, a tarefa de elaboração da proposta pedagógica do curso, 

tem assento docentes do curso, representante dos técnicos, representante discente. 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

Tipo de curso: bacharelado 

Modalidade: presencial 

Turnos de funcionamento: integral (atividades predominantemente no turno da tarde, com 

algumas atividades pela manha) 

Regime letivo: semestral 

Número de vagas pretendido para cada turno do curso: 35 vagas por turno.  

Tempo de conclusão recomendado: 8 semestres 

Tempo máximo permitido para conclusão: 12 semestres  

Carga horária total: 4.000 horas 
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Estágio 

O estágio curricular obrigatório é uma disciplina que exige prévia matrícula e respeito aos 

pré-requisitos estabelecidos no currículo em vigor do curso de Fisioterapia, bem como no 

Regulamento de Estágio do Curso de Fisioterapia da UFPR e a legislação vigente (Lei nº 11.788, de 

25 de Setembro de 2008).  

Os estágios obrigatórios terão 900h, em cumprimento ao exarado no artigo 7º das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia (Resolução CNE/CES 4/2002 DOU 

04/03/2002 Seção 1, p.11), que serão cumpridas no 7º e 8º períodos do curso. Para ingresso nos 

estágios do 7º período o aluno não poderá ter pendências em nenhuma das disciplinas do Curso de 

Graduação em Fisioterapia da UFPR. 

Com o objetivo de permitir a experiência em espaços diferenciados de aprendizado 

conforme a escolha do acadêmico, é permitida a realização de estágio não obrigatório, o qual 

poderá ser validado de acordo com as Normas das Atividades Complementares do Curso de 

Fisioterapia da UFPR. Para esta modalidade de estágio também deverá ser respeitada a Lei nº 

11.788, de 25 de Setembro de 2008 e o Regulamento de Estágio do Curso de Fisioterapia da UFPR. 

 

 

 

Forma de Acesso ao Curso 

Vestibular (Resolução CEPE UFPR 37/97-CEPE). 

PROVAR (Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes) é destinado às transferências 

(internas e externas), complementação de estudos, reintegração de ex-alunos e aproveitamento de 

curso superior, para pessoas que já possuem diploma em curso superior, e desejam realizar outra 

graduação. Para maiores detalhes é possível consultar as resoluções institucionais específicas do 

PROVAR (Resolução CEPE UFPR 40/06). 

  

 

 



 

QUADRO ASSOCIATIVO PERFIL COM HABILIDADES E COMPETENCIAS DO 

FISIOTERAPEUTA EGRESSO UFPR  

 

O Fisioterapeuta é um profissional da saúde, de nível superior, com atuação privativa, com 

visão inter e multidisciplinar capaz de: 

 

PERFIL PROFISSIONAL 

DO FUTURO 

FISIOTERAPEUTA 

MATRIZ 

PERFIL (P1 – 

P7) 

MATRIZ 

HABILIDADES 

(H1 – H15) 

MATRIZ 

COMPETÊNCIAS 

(A- D) 

CONTEÚDOS  

(DIRETRIZES 

CURRICULARS)          

(1 – 10) 

OBSERVAÇOES  

Atuar em equipes 

multidisciplinares na 

saúde, visando à atenção 

integral à saúde do 

usuário/paciente; 

P6, P2, P7 H1, H2, H3, H4, 

H7, H8, H9, H10, 

H12 

A, B, C VER QUADRO 

INTEGRATIVO 

ABAIXO  

 

Promover, manter, prever, 

proteger e recuperar a 

saúde do ser humano, em 

todos os níveis de atenção 

a saúde; 

P2, P3, P7 H1, H2, H3, H4, 

H6, H7, H8 

A, B, C VER QUADRO 

INTEGRATIVO 

ABAIXO  

 

Contribuir para 

manutenção da saúde, bem 

estar e qualidade de vida 

das pessoas, famílias e 

comunidades, 

considerando os aspectos 

éticos, políticos, sociais, 

culturais, econômicos, 

ambientais e biológicos; 

P2, P3, P7 H1, H2, H3, H4, 

H6, H7, H8 

A, B, C VER QUADRO 

INTEGRATIVO 

ABAIXO 

 

Atuar de forma a garantir a 

integralidade da 

assistência, entendida 

como conjunto articulado e 

continuo das ações e 

serviços preventivos, 

terapêuticos e curativos, 

individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em 

todos os níveis de 

complexidade dos 

sistemas; 

P6, P2, P3, P7 H1, H2, H3, H4, 

H6, H7, H8, H9, 

H10, H12 

A, B, C VER QUADRO 

INTEGRATIVO 

ABAIXO 

 

Consultar, avaliar e 

reavaliar as condições 

fisioterapêuticas do 

usuário/paciente, por meio 

da análise e interpretação 

de exames propedêuticos e 

complementares;  

P1, P7 H2, H4, H5, H6, 

H8, H14, H15 

A, B, C, D VER QUADRO 

INTEGRATIVO 

ABAIXO 

 

Elaborar diagnóstico 

cinético-funcional com o 

objetivo de selecionar e 

P1, P4 H2, H4, H5, H6, 

H8, H11, H12, 

H13, H14, H15 

A, B, C, D VER QUADRO 

INTEGRATIVO 

ABAIXO 

 



2 

 

quantificar as intervenções 

e condutas 

fisioterapêuticas mais 

apropriadas; 

Prognosticar, reavaliar e 

prescrever alta 

fisioterapêutica 

P1, P4, P7 H2, H4, H5, H6, 

H8, H11, H12, 

H13, H14, H15 

A, B, C, D VER QUADRO 

INTEGRATIVO 

ABAIXO 

 

Emitir laudos, pareceres, 

atestados e relatório dentro 

do campo profissional 

fisioterapêutico; 

P5 H2, H4, H6, H8, 

H11, H13 

A, B, C VER QUADRO 

INTEGRATIVO 

ABAIXO 

 

Gerenciar as atividades 

profissionais, zelando pela 

ética nas relações sociais 

multidisciplinares do 

campo da saúde, bem 

como manter a 

confidencialidade das 

informações; 

P2, P6, P7 H1, H2, H3, H4, 

H7, H8, H9, H10, 

H12, H15 

A, B, C, D VER QUADRO 

INTEGRATIVO 

ABAIXO 

 

Controlar a eficácia, 

conhecendo as evidências 

cientificas e as inovações 

tecnológicas, do campo de 

trabalho e dos recursos 

pertinentes a atuação 

profissional, identificando 

a necessidade de 

manutenção; 

P4, P5 H2, H4, H6, H8, 

H11, H12, H13, 

H14, H15 

A, B, C, D VER QUADRO 

INTEGRATIVO 

ABAIXO 

 

Aplicar as técnicas 

fisioterapêuticas de acordo 

com o diagnostico clínico 

e cinético-funcional; 

P1, P3, P2, P5 H1, H2, H3, H4, 

H5, H6, H7, H8, 

H9, H10, H11, 

H12, H13, H14, 

H15 

A, B, C, D VER QUADRO 

INTEGRATIVO 

ABAIXO 

 

Atuar nas atividades de 

planejamento, organização, 

direção e controle de 

serviços públicos ou 

privados de saúde, com 

visão empreendedora e 

cooperativista; 

P6, P7 H2, H4, H7, H8, 

H9, H10, H12 

A, B, C, D VER QUADRO 

INTEGRATIVO 

ABAIXO 

 

Informar ao 

usuário/paciente sobre a 

conduta (educação do 

paciente); 

P5, P2, P7 H1, H2, H3, H4, 

H7, H8, H9, H10, 

H11, H12, H13 

A, B, C VER QUADRO 

INTEGRATIVO 

ABAIXO 

 

Compromissar-se com o 

atendimento de demandas 

sociais regionais no 

diagnóstico e 

desenvolvimento de ações 

voltados a saúde coletiva. 

P1, P2, P4, P5, 

P6, P7 

H1, H2, H3, H4, 

H5, H6, H7, H8, 

H9, H10, H11, 

H12, H13, H14, 

H15 

A, B, C, D VER QUADRO 

INTEGRATIVO 

ABAIXO 
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HABILIDADES PROFISSIONAIS DO FISIOTERAPEUTA 

 

 

H1 Reconhecer situação de saúde doença com conceito ampliado 

H2 Aplicar o raciocínio teleológico 

H3 Compreender o desenvolvimento histórico da profissão e contribuir para as evolução e inovação  

H4 Elaborar, acessar e selecionar estudos com base em metodologias e evidências científicas, utilizando-se da tecnologia da 

informação 

H5 Elaborar diagnóstico cinético-funcional em nível individual e coletivo 

H6 Estabelecer objetivos fisioterapêuticos e eleger condutas para promover, curar, e/ou tratar disfunções 

H7 Planejar e organizar serviços de saúde pública ou privada 

H8 Aplicar os princípios bioéticos 

H9 Agir e interagir em ações integradoras de equipes multi/inter/transdisciplinares visando a integralidade da assistência ás 

pessoas nos diferentes níveis de saúde 

H10 Atuar como agente de saúde nas comunidades para a promoção do bem estar e da qualidade de vida 

H11 Aplicar e avaliar intervenções e condutas fisioterapêuticas, com recursos privativos 

H12 Encaminhar usuário/clientes/pacientes para outros profissionais quando for o caso, fazendo a referência e contra referência 

H13 Orientar usuário/clientes/pacientes e familiares sobre a conduta fisioterapêutica, prestando os esclarecimentos necessários 

H14 Estabelecer prognósticos cinético-funcional e identificar situações de alta fisioterapêutica 

H15 Emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios fisioterapêuticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL  DO EGRESSO DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UFPR 

 

P1 Analisa e interpreta a postura e o movimento humano, quer nas alterações patológicas e cinético-funcionais, quer nas 

repercussões psíquicas e orgânicas, bem como social 

P2 Promove a saúde em todos os níveis e complexidades de atenção, atuando em equipe de forma generalista, humanista, critica e 

reflexiva 

P3 Promove, preserva e desenvolve a integridade de órgãos, sistemas e funções, promovendo ou restaurando a saúde 

P4 Elabora avaliação e diagnóstico cinético-funcional, prognóstico e alta fisioterapêutica 

P5 Define e realiza os procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação, inclusive de inovação e tecnologia em saúde 

P6 Administra serviços, programas, projetos e atividade de ensino, pesquisa e extensão pública e ou privada 

P7 Compreende dinâmicas sócio-econômicas e culturais e políticas de modo que atende diferentes comunidades e respeita suas 

especificidades. 

 

QUADRO INTEGRATIVO DO PERFIL DO EGRESSO DA FISIOTERAPIA DA UFPR* 
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LISTA DE CONTEUDOS DA FISIOTERAPIA* [Diretrizes Curriculares RESOLUÇÃO 

CNE/CES 4, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002.(*)]  
 

1 As bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e funções dos 

tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. 

2 O ser humano nas suas relações sociais, o processo saúde-doenca, nas suas múltiplas 

determinações, contemplando a integração dos aspectos psicossociais, culturais, filosóficos, 

antropológicos e epidemiológicos, com base em princípios éticos. 

3 As políticas de saúde, educação, trabalho e administração. 

4 As inovações tecnológicas inerentes a pesquisa e a pratica fisioterapêutica 

5 A Fisioterapia em seus diferentes níveis de intervenção: fundamentação, historia, ética, bioética e 

aspectos filosóficos. 

6 As funções e disfunções da postura e do movimento humano. 

7 A semiológica, o diagnostico cinético-funcional, a prevenção e a terapêutica nas diferentes áreas 

de atuação e nos distintos níveis de atenção a saúde, com base em uma abordagem sistêmica. 

8 A intervenção fisioterapêutica na infância e na adolescência. 

9 A intervenção fisioterapêutica na vida adulta 

10 A intervenção fisioterapêutica na velhice. 

 

 

 

 

Currículo: 

 

 evidenciar a inter-relação e a integração entre as disciplinas curriculares e a adequação, 

atualização e relevância das disciplinas e da bibliografia indicada;  

 identificar ações inovadoras concernentes à aplicação das diretrizes gerais de currículo já 

aprovadas pelo MEC; 

 buscar a adequação da metodologia de ensino-aprendizagem proposta à fundamentação 

teórico-metodológica do curso;  

HABILIDADE COMPETENCIAS

PERFIL H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

P1 TODOS 4 6,7,8,9 8,9,10 TODOS 6,7,8,9,10 8,9,10

P2 2,3,5 TODOS 3,5 4 2,3,5 TODOS 2,3,5 2,3 8,9,10

P3 2,3,5 TODOS 4 8,9,10 2,3,5 TODOS

P4 TODOS 4 8,9,10 TODOS 8,9,10 8,9,10 8,9,10 6,7,8,9,10 8,9,10

P5 TODOS 4 8,9,10 TODOS 8,9,10 8,9,10

P6 TODOS 4 2,3,5 TODOS 2,3,5 2,3,4 2,3,4,7 3,5,8,9,10

INTERPRETAR - A PLANEJAR - B EXECUTAR - C CONTROLAR - D



5 

 

 procedimentos coerentes de avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem e 

concepção do curso; 

 coerência do currículo com as Diretrizes Curriculares Nacionais quanto à flexibilidade, 

interdisciplinaridade, articulação teórico-prática, conteúdos obrigatórios, distribuição de 

carga horária entre os núcleos de formação básica e profissional, às atividades 

complementares e às atividades desenvolvidas no campo profissional; 

 adequação da metodologia de ensino à concepção do curso (abordagens inovadoras de 

estratégias de ensino-aprendizagem, procedimentos e recursos didáticos atualizados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA CURRICULAR – FISIOTERAPIA – PERIODIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO 

EGRESSO DA FISIOTERAPIA UFPR  

 

FORMAÇÃO GERAL 

Fundamentos Teóricos Práticos  
Projetos de Aprendizagem 
Atividades Complementares 
 
 
MAPA CURRICULAR 
 
A. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PRÁTICOS 1° PERÍODO 
 
 
A1.  Qualidade de Vida e Saúde 
A2. Desenvolvimento Bio-Psico-Social 
A3. Panoramas de Fisioterapia no Brasil e no Mundo 
A4.  Anatomia Humana I 
A5. Biologia celular e tecidual aplicada à Fisioterapia I 
A6. Integração de Saberes I 
A7. Desenvolvimento de Habilidades Profissionais I 
 
 
B. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PRÁTICOS 2° PERÍODO 
 
 
B1. Fisiologia para Fisioterapia I 
B2. Avaliação Fisioterapêutica I 
B3.  Anatomia Humana II 
B4.  Biologia celular e tecidual aplicada à Fisioterapia II 
B5. Patologia Básica 
B6. Integração de Saberes II 
B7. Saúde Coletiva  
B8.  Fundamentos de Bioquímica 
B9.  Projetos de Aprendizagem I 
 



6 

 
 
C. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PRÁTICOS 3° PERÍODO 
 
C1. Terapia Manual  
C2. Cinesiofuncional 
C3.  Avaliação Fisioterapêutica II 
C4. Eletrotermofototerapia I 
C5. Farmacologia Aplicada à Fisioterapia 
C6. Ergonomia e Fisioterapia do Trabalho 
C7. Fisiologia para Fisioterapia II 
C8.  Projetos de Aprendizagem II 
 
 
 
D. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PRÁTICOS 4° PERÍODO 
 
D1. Fisioterapia Aquática  
D2.  Fisioterapia Musculoesquelética I 
D3.  Eletrotermofototerapia II 
D4. Desenvolvimento de Habilidades Profissionais II 
D5. Cardiovascular e Pulmonar I 
D6. Fisioterapia Neurofuncional I  
D7.  Recursos Terapêuticos Complementares 
D8.  Genética 
D9. Musculoesquelética Clínica e Cirúrgica I 
D 10.    Projetos de Aprendizagem III 
 
 
 
E. FUNDAMENTOS TEÓRICO PRÁTICOS 5° PERÍODO 
 
E1.  Fisioterapia Neurofuncional II  na baixa e média complexidade na criança 
E2.  Fisioterapia Neurofuncional II com ênfase no adulto 
E3. Fisioterapia Musculoesquelética II 
E4. Cardiovascular e Pulmonar II 
E5. Saúde da Mulher e do Homem I 
E6. Desenvolvimento de Habilidades Fisioterapêuticas de baixa e média complexidades 
E7. Desenvolvimento de Habilidades Profissionais III 
E8. Musculoesquelética Clínica e Cirúrgica II 
E9. Projetos de Aprendizagem IV 
 
. 
 
 
F. FUNDAMENTOS TEÓRICO PRÁTICOS 6° PERÍODO 
 
 
F1. Saúde da Mulher e do Homem II 
F2. Fisioterapia Neurofuncional III 
F3. Fisioterapia e Gestão 
F4. Desenvolvimento de Habilidades Fisioterapêuticas de Alta Complexidade 
F5. Fisioterapia Musculoesquelética III 
F6. Cardiovascular e Pulmonar III 
F7. Musculoesquelética clínica e cirúrgica III 
F8.  Projeto de Aprendizagem V  
F9. Optativas: Libras, Embriologia Humana, Imunofisiopatologia de envenenamentos, 

Imunobiologia e as bases mecanísticas da imunidade, Prática integrada em Fisioterapia na 
Saúde Coletiva, Prática integrada em Fisioterapia na média complexidade, Prática integrada 
em Fisioterapia na alta complexidade; 

 
 

G. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PRÁTICOS 7° PERÍODO 
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G1. Estágio Supervisionado Obrigatório I 

G2. Integração de Saberes III  
G3. Trabalho de Conclusão de Curso 
 
H. FUNDAMENTOS TEÓRICO PRÁTICOS 8° PERÍODO 
 

H1. Estágio Supervisionado Obrigatório II 

H2.  Integração de Saberes IV 

 

 
 
I. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
O estudante deverá cumprir, no mínimo, 340 horas de atividades complementares. 
 
 
 

Art.2 - A integralização do currículo do Curso de Fisioterapia, realizado nos períodos matutino e vespertino não poderá 

ocorrer em menos de 08 (oito) semestres e mais de 12 (doze) semestres, com as seguintes cargas horárias: 

 

 

BACHARELADO EM FISIOTERAPIA 

Programa de Aprendizagem Total 

Conteúdos Obrigatórios (FTP) 2760 

Estágio Obrigatório 900 

Atividades Formativas Complementares 340 

Total Geral 4000 

 
 
 
GRADE CURRICULAR DO CURSO DE FISIOTERAPIA COM RESPECTIVAS CARGAS HORARIAS DE 
DISCIPLINAS E SEMESTRES 
 
 
1º período 

 
 

CÓDIGO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM C.H.  SEMESTRAL 

 TOTAL 
 Qualidade de Vida e Saúde  60 
 Desenvolvimento Bio-Psico-Social 

 
60 

 Panoramas de Fisioterapia no Brasil e no 
Mundo 

45 

 Anatomia Humana I 60 
 Biologia Celular e Tecidual Aplicada à 

Fisioterapia I 
60 

 Integração de Saberes I 30 
 Desenvolvimento de Habilidades 

Profissionais I 
30 

TOTAL DO SEMESTRE 345 
 
 
2º período 
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CÓDIGO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM C.H.  SEMESTRAL 

 TOTAL 
 Fisiologia para Fisioterapia I 60 
 Avaliação Fisioterapêutica I 45 
 Anatomia Humana II 60 
 Patologia Básica 

 
60 

 Biologia Celular e Tecidual aplicada à 
Fisioterapia II 

60 

 Integração de Saberes II 
 

30 

 Saúde Coletiva 60 

  Fundamentos de Bioquímica  
 

60 

 Projeto de Aprendizagem I 30 

TOTAL DO SEMESTRE 465 

 
 
3º período 
 

 

CÓDIGO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM C.H.  SEMESTRAL 

 TOTAL 
 Terapia Manual  60 
 Cinesiofuncional 60 
 Avaliação Fisioterapêutica II 45 
 Eletrotermofototerapia I 60 
 Farmacologia Aplicada à Fisioterapia 60 
 Ergonomia e Fisioterapia do Trabalho 45 
 Fisiologia para Fisioterapia II 60 
 Projetos de Aprendizagem II 60 
TOTAL DO SEMESTRE 450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4º período 
 

CÓDIGO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM C.H.  SEMESTRAL 

 TOTAL 
 Fisioterapia Aquática 

 
45 

 Fisioterapia Musculoesquelética I 
 

45 

 Eletrotermofototerapia II  60 
 Desenvolvimento de Habilidades 30 
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Profissionais II 

 Cardiovascular Pulmonar I 
 

45 

 Fisioterapia Neurofuncional I  60 
 Recursos Terapêuticos Complementares 30 
 Genética 

 
30 

  Musculoesquelética Clínica e Cirúrgica I 15 
 Projeto de Aprendizagem III 60 
TOTAL DO SEMESTRE 420 
 
 
 
5º período 

 
 

CÓDIGO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM C.H.  SEMESTRAL 

 TOTAL 
 Fisioterapia Neurofuncional II  na Baixa e 

Média Complexidades na Criança 
30 

 Fisioterapia Neurofuncional II  com ênfase 
no Adulto 

60 

 Fisioterapia Musculoesquelética II 
 

45 

 Cardiovascular e Pulmonar II 
 

45 

 Saúde da Mulher e do Homem I 
 

60 

 Desenvolvimento de Habilidades 
Fisioterapêuticas de Baixa e Média 
Complexidades 

60 

 Desenvolvimento de Habilidades 
Profissionais III 

45 

 Musculoesquelética Clínica e Cirúrgica II 
 

15 

 Projeto de Aprendizagem IV 60 
TOTAL DO SEMESTRE 420 
 

 
6º período 
 

CÓDIGO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM C.H.  SEMESTRAL 

 TOTAL 
 Saúde da Mulher e do Homem II 

 
60 

 Fisioterapia Neurofuncional III 60 
 Fisioterapia e Gestão 30 
 Desenvolvimento de Habilidades 

Fisioterapêuticas de Alta Complexidade 
45 

 Fisioterapia Musculoesquelética III 45 
 Cardiovascular e Pulmonar III 

 
45 

 Musculoesquelética Clínica e Cirúrgica III 15 
 Projetos de Aprendizagem V 60 
 **Disciplinas Optativas 

 
180 
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TOTAL DO SEMESTRE 540 
 
 
 
7º período 
 

CÓDIGO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM C.H.  SEMESTRAL 

 TOTAL 
 Estágio Supervisionado Obrigatório I

  
450 

 Integração de Saberes III 30 
 Trabalho de Conclusão de Curso I 60 
TOTAL DO SEMESTRE 540 
 
 

 
 
8º período         
 

CÓDIGO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM C.H.  SEMESTRAL 

 TOTAL 
 Estágio Supervisionado Obrigatório II  

 
450 

 Integração de Saberes IV  30 
TOTAL DO SEMESTRE 480 
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INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

 

Estrutura Predial 

 

O curso de fisioterapia do Setor de Ciências Biológicas será alocado no prédio principal, 

com sala de coordenação de curso. Também serão disponibilizados para discentes, docentes e 

técnicos envolvidos com o curso de Fisioterapia, os seguintes locais: auditórios, biblioteca, 

laboratórios para aulas práticas de anatomia, bioquímica, fisiologia, biologia celular entre outros, 

localizados no SCB do centro politécnico. O curso também  utilizará  as infraestruturas físicas e 

pessoal dos hospitais escolas: em parceria com a UFPR,  Setor da Saúde e SETI/Estado do Paraná: 

Hospital de Clínicas; Hospital do Trabalhador; Centro Hospitalar de Reabilitação. Nestes locais há 

espaço físico para aulas teóricas e atendimentos à pacientes, seja em nível ambulatorial, assistência 

à pacientes hospitalizados bem como educação em saúde individual e coletiva. Além de parcerias 

com o Programa de Pós-graduação em Educação Física da UFPR e instituição parceira (Pequeno 

Cotolengo). 

 

 SALAS, 

AUDITÓRIOS, 

LABORATÓRIOS 

HOSPITAIS Observação 

Setor Ciências Biológicas (SCB) X  Área construída:______ 

Hospital de Clinicas (HC) X UFPR  

Hospital do Trabalhador (HT)   SESA/SETI/PR  

Centro Hospitalar de Reabilitação (CHR)  SESA/SETI/PR Piscina  

Pequeno Cotolengo do Paraná   Piscina 
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SETOR CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – VISTA EXTERNA DO PRÉDIO 

 

 

 

 

SETOR CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – VISTA INTERNA DO PRÉDIO 
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HOSPITAL DE CLINICAS - AUDITÓRIO 

 

 

 

VISTA EXTERNA DO HOSPITAL DO TRABALHADOR 
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CENTRO DE ESTUDOS DO HT, CONSTITUÍDO POR 03 SALAS DE AULA 

 

 

 

 

 

VISTA EXTERNA DO CENTRO HOSPITALAR DE REABILITAÇÃO (CHR) 
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LABORATÓRIO DE MARCHA DO CHR 

 

 Veículos 
 

A UFPR dispõe de uma frota de veículos para atender as demandas acadêmicas: 

 

Veículo Origem 

 Kombi     UFPR 

 Fiat UNO   UFPR 

 Ônibus de viagem UFPR 

Microônibus   UFPR 

Ônibus de viagem UFPR 

Van    UFPR 
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Biblioteca 

 

A Biblioteca de Ciências Biológicas atende a comunidade de segunda-feira a sexta-feira das 

8h as 20h30min e possui as seguintes especialidades: anatomia, biofísica, bioquímica, botânica, 

citologia, fisiologia, genética, histologia, microbiologia, parasitologia e zoologia. 

Nela podem ser realizados os seguintes serviços:  

 Cursos e/ou treinamentos sobre a utilização da biblioteca e bases de dados;  

 Consulta local ao material bibliográfico; 

 Empréstimo de livros, folhetos, teses e dissertações, monografias e materiais 

especiais; 

 Empréstimo de periódicos para professores e  alunos de pós-graduação; 

 Empréstimo entre bibliotecas; 

 Internet wi-fi; 

 Normalização de documentos; 

 Pesquisa bibliográfica. 

A relação da bibliografia básica necessária ao curso de fisioterapia está anexa a esse 

processo. 

 

 

 Corpo Docente e Técnico  

  

 Para o adequado funcionamento do curso de fisioterapia da UFPR e para contemplar as 

demandas pedagógicas do curso, serão necessários docentes e servidores técnicos, conforme quadro 

abaixo.  

 

Servidores para o Curso de 

Fisioterapia 

Necessários 

Docentes 12 

Fisioterapeutas 1 

Assistente administrativo 3 

Total 16 

 

 

Atualmente existem 5 docentes fisioterapeutas e uma fisioterapeuta técnico-administrativa 

lotados no Setor Litoral e quem tem interesse de realocação para o Setor de Ciências Biológicas, 

onde poderão trabalhar no Curso de Fisioterapia. 

 

 

 



17 

 
 

 

 

 

 

 


