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1. APRESENTAÇÃO 

  O curso de Graduação em Fisioterapia da UFPR criado em 2005 no Setor Litoral 

a partir de 2014 às atividades começaram a ser desenvolvidas no campus do Setor de 

Ciências Biológicas no Centro Politécnico. Considerando o papel da Instituição Pública 

de ensino Superior perante a sociedade, é o único curso público e gratuito 

disponibilizado para a região de Curitiba.  

  O curso compreende a formação do egresso em seu aspecto generalista, com 

relevante papel para a sociedade, por meio da inserção do discente em um contexto de 

produção de conhecimento, bem como na relação entre a Universidade e a comunidade.  

Isto se deve à proposta pedagógica do curso de graduação em Fisioterapia, com ênfase 

no desenvolvimento profissional dinâmico, responsável e consciente. Além disso, pode-

se apontar que a vivência universitária favorece a formação humana e profissional para 

a realidade socioeconômica, cultural e ambiental. 

  Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) caracterizou a Corona 

Virus Disease, abreviada COVID-19, como pandemia. Dessa forma, o calendário acadêmico 

vigente no 1º semestre de 2020 foi suspenso enquanto durar a pandemia e, em 16 de junho de 

2020, foi publicada pelo MEC a Portaria 544 determinando que as instituições de ensino 

poderiam substituir as aulas presenciais por aulas em meios digitais até 31 de dezembro de 2020.  

  Neste contexto, o planejamento estratégico 2020-2022 do Curso de Graduação 

em Fisioterapia da Universidade Federal do Paraná, tem por objetivo a integração  
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gerencial entre o corpo discente e a estrutura institucional ofertada para a melhoria 

contínua do processo de formação profissional acadêmica considerando a situação 

durante e após a pandemia. Considerando este aspecto, o presente planejamento será 

dividido em duas etapas nos itens "Desafio Estratégico" e "Diretrizes, Metas e 

Indicadores" considerando as situações de emergência devido e de fluxo contínuo. 

 

2. MISSÃO  

Garantir a formação de profissionais qualificados e com excelência por meio de uma 

atuação pautada no rigor ético e científico.  

 

3. VALORES 

∙ Ética. 

∙ Respeito. 

∙ Responsabilidade. 

∙ Equidade. 

∙ Profissionalismo. 

∙ Comprometimento. 

∙ Transparência. 

∙ Humanização. 

 

4. DESAFIO ESTRATÉGICO 

4.1 Situação de Emergência devido a Pandemia 

● Manter a adesão discente em ações realizadas pelo Curso em momento de ensino 

remoto emergencial. 

● Promover a aproximação e diálogo entre discentes, Centro Acadêmico de 

Fisioterapia (Cafis) e Coordenação do curso de Fisioterapia. 

● Reduzir evasão discente visto o momento excepcional vivenciado. 

● Organizar o calendário acadêmico para o período especial de Ensino Remoto 

Emergencial seguindo as diretrizes curriculares nacionais, bem como as resoluções e 

determinações institucionais. 

● Monitorar o desenvolvimento de competências e habilidades dos discentes no 

período especial. 
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● Auxiliar na elaboração e condução da Jornada Acadêmica de 2020, Celebração 

15 anos do curso na UFPR em 2020, e outros eventos do curso de Fisioterapia por meio 

digital. 

● Promover o planejamento para a melhoria da estrutura física do curso de 

Fisioterapia. 

 

4.2 Fluxo Contínuo 

● Promover o retorno gradual das atividades de ensino presenciais mediante 

autorização institucional. 

● Organizar a retomada de calendário de acadêmico de forma presencial mediante 

autorização institucional e controle da pandemia de COVID-19. 

● Oferecer uma formação sólida com ênfase no conhecimento teórico e no 

domínio de procedimentos práticos para a futura atuação profissional; 

● Formar um aluno comprometido com a atenção integral à saúde, e crítico, 

subsidiado pelo conhecimento construído no ambiente acadêmico;  

● Seguir as diretrizes curriculares nacionais, bem como as resoluções e 

determinações institucionais. 

● Continuar a implantação do novo PPC em busca da melhoria contínua da 

qualidade na formação acadêmica, preparando o futuro egresso do curso para enfrentar 

os desafios das constantes transformações e demandas da sociedade, do mercado de 

trabalho e das condições do exercício profissional. 

● Auxiliar na elaboração e condução de eventos do curso de Fisioterapia de modo 

presencial. 

● Promover ações para melhoria da estrutura física do curso de Fisioterapia na 

nova sede. 
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5. DIRETRIZES, METAS E INDICADORES 

5.1 Situação de Emergência devido a Pandemia  

Diretriz 1: Adequação das disciplinas ofertadas de acordo com o momento de  

excepcionalidade vivenciada devido a COVID-19. 

Metas Ações Indicadores da Meta 

Estabelecer o Período 

Especial para o Curso 

seguindo as resoluções 

institucionais de Ensino 

Remoto Emergencial. 

Mapeamento das 

disciplinas que podem ser 

ofertadas remotamente, 

atendendo a 

excepcionalidade no 

momento.  

Aprovação pelo Colegiado 

do período especial e das 

disciplinas ofertadas. 

Organizar cronograma e 

calendário de atividades 

que serão ofertadas em 

período especial. 

Atividades burocráticas 

para credenciamento das 

disciplinas e matrículas via 

SIGA e SEI, conforme 

orientações institucionais. 

Início da oferta das 

disciplinas conforme 

calendário programado 

pela Coordenação.  

Realizar atividades remotas 

de acordo com as normas 

da Universidade e 

especificidades do Curso. 

Proposta aos docentes e 

discentes para realização 

de atividades didáticas 

permitidas pela 

Universidade de maneira 

remota. 

Adesão às atividades 

didáticas remotas, por parte 

de docentes e discentes, de 

acordo com as normas da 

Universidade neste 

momento de 

excepcionalidade. 

Acompanhar e incentivar o 

desenvolvimento das 

atividades acadêmicas 

desenvolvidas em período 

especial. 

Promoção do diálogo e 

manutenção do canal de 

comunicação aberto com o 

corpo docente e discente 

durante o período especial. 

Adesão e baixa taxa de 

evasão das disciplinas 

ofertadas em período 

especial.  

 

 

Diretriz 2: Reduzir a evasão discente. 

Metas Ações Indicadores das Metas 

Aproximar os discentes ao 

ambiente universitário 

durante a suspensão do 

calendário acadêmico e em 

período especial. 

 

Realização de rodas de 

conversas virtuais sobre 

pesquisa-ensino-extensão 

com os docentes do Curso 

em conjunto com o CAFIS. 

Elaboração de vídeo 

institucional direcionado 

aos discentes do curso de 

Fisioterapia com o 

respectivo corpo docente 

em conjunto com o CAFIS.  

Número de alunos 

participantes das ações, 

produção e divulgação de 

vídeo em redes sociais e 

mídia digital.  
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Realizar a Jornada 

Acadêmica, Celebração 15 

anos do curso na UFPR em 

2020, e outros eventos do 

curso de Fisioterapia de 

modo virtual envolvendo 

todos os períodos de 

graduação. 

 

Incentivo e auxílio em 

todas as etapas a 

organização e divulgação 

da Jornada Acadêmica, 

Celebração 15 anos do 

curso na UFPR em 2020 e 

outros eventos de modo 

virtual. 

Realização da Jornada 

Acadêmica, Celebração 15 

anos do curso na UFPR em 

2020 e outros eventos do 

curso de Fisioterapia de 

modo virtual. 

 

Diretriz 3: Manter o relacionamento ativo e viabilizar a realização de estágio 

considerando o período especial. 

Metas Ações Indicadores da Meta 

Manter o relacionamento 

com as entidades e 

instituições parceiras de 

estágio. 

Promoção da comunicação 

e atualização do cenário de 

atendimentos durante o 

período de pandemia por 

meio de e-mails e contato 

telefônico. 

Manutenção dos locais de 

estágio no momento pós 

pandemia. 

 

Viabilizar a retomada das 

atividades de estágio 

considerando as resoluções 

e orientações institucionais, 

bem como as DCNs do 

curso de Fisioterapia. 

Identificação de possíveis 

locais de parceria para o 

desenvolvimento de 

atividades de estágio 

durante o período de 

pandemia.  

 

 

Oferta de vagas de estágio 

aos discentes do curso de 

Fisioterapia durante o 

período especial 

considerando as resoluções 

e orientações institucionais, 

bem como as DCNs do 

curso de Fisioterapia. 
Elaboração de propostas de 

estágio, garantindo a 

segurança dos discentes e 

docentes envolvidos no 

processo considerando as 

resoluções e orientações 

institucionais e DCNs do 

curso de Fisioterapia. 
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5.2 Fluxo Contínuo 

Diretriz 1: Retomada gradual de atividades de ensino presencial. 

Metas Ações Indicadores da Meta 

Organizar a retomada 

presencial das disciplinas 

teóricas e práticas. 

Dimensionamento das 

atividades presenciais por 

número de alunos. 

Efetivação das disciplinas 

presenciais respeitando as 

normas estabelecidas pela 

Universidade e Órgãos de 

Saúde. 

 

Diretriz 2: Reduzir a evasão discente  

Metas Ações Indicadores das Metas 

Reduzir a evasão 

acadêmica dentre o corpo 

discente em todos os 

períodos do curso. 

Identificação de disciplinas 

com maior índice de 

retenção dos alunos do 

curso para propor módulos 

especiais em períodos de 

férias.  

Número de módulos 

especiais ofertados por 

alunos desperiodizados. 

Identificar os principais 

motivos que levam aos 

alunos desistirem do 

Curso. 

Aplicação de questionários 

sobre os motivos que 

resultam na evasão do 

curso. 

Número de questionários 

respondidos pelos 

discentes. 

Arguição os alunos 

matriculados sobre a 

avaliação do curso. 

Número de questionários 

respondidos pelos 

discentes. 

Aprofundamento 

pedagógico aos professores 

do curso. 

Realizar discussões entre 

os professores, convidados, 

e profissionais da área 

sobre diferentes 

metodologias pedagógicas. 

Número de discussões 

realizadas pelo número de 

docentes participantes. 

 

Diretriz 3: Adequação do acervo bibliográfico ao novo currículo 

Metas Ações Indicadores da Meta 

Adquirir material 

bibliográfico. 
Submissão de projetos ao 

FDA.  
Aprovação do recurso 

financeiro. 
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Diretriz 4: Vagas para os estágios e retorno às atividades presenciais. 

Metas Ações Indicadores da Meta 

Possibilitar o retorno 

seguro às atividades de 

estágio presencial. 

Realização do contato e 

contratualização das 

normas de retorno das 

atividades de estágio de 

modo seguro seguindo as 

orientações institucionais. 

Retorno das atividades de 

estágio presencial. 

Ampliar a rede de parcerias 

e vagas para estágio 

obrigatório para os 

discentes do curso de 

Fisioterapia. 

Procura e promoção de a 

captação de instituições e 

entidades que possuem 

interesse em receber os 

estagiários do curso de 

Fisioterapia. 

Aumento na quantidade de 

locais e número de vagas 

de estágio. 

 

Diretriz 5: Aprimoramento de docentes e preceptores de estágio 

Metas Ações Indicadores da Meta 

Fomentar cursos para a 

atualização de docentes. 
Estabelecimento de 

parcerias para a realização 

de cursos. 

Número de cursos 

ofertados por docente. 

Avaliação do desempenho 

do docente no seu plano de 

ensino. 

Número de docentes 

avaliados. 

Fomentar o corpo docente 

a participar de ações e 

cursos promovidos pela 

CIPEAD e PROEC da 

UFPR, Congressos de 

Educação em Fisioterapia. 

Atualização do corpo 

docente sobre a 

disponibilidade de 

Congressos de Educação 

em Fisioterapia, de cursos 

e manter contato com 

CIPEAD e PROEC para 

acesso ao calendário de 

atividades atualizadas. 

Aumento do número de 

docentes capacitados no 

período de vigência deste 

planejamento. 

Aprimorar a formação do 

preceptor de estágio. 
Integração à extensão 

universitária um módulo 

para contribuir no processo 

de formação do preceptor. 

Número de preceptores 

participantes por evento. 

 

 

Diretriz 6: Extensão universitária  

Metas Ações Indicadores das Metas 

Fomentar a discussão e o 

conhecimento das áreas de 

atuação do Fisioterapeuta. 

Apoio a realização de 

eventos, cursos e projetos 

de extensão no Curso de 

Fisioterapia. 

Número de alunos 

participantes por evento, 

cursos e projetos no Curso 

de Fisioterapia. 
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Planejar com o NDE a 

inserção das atividades de 

extensão universitária na 

matriz curricular. 

Discussão sobre a adoção 

de atividades de extensão 

universitária nas 

disciplinas do curso. 

Realização da extensão 

universitária aplicada às 

disciplinas do Curso. 

 

Diretriz 7: Adequação da Infraestrutura do Curso de Fisioterapia na nova sede 

Metas Ações Indicadores da Meta 

Adquirir materiais 

permanentes e de consumo 

para adequação da 

Infraestrutura do Curso de 

Fisioterapia na nova Sede. 

Submissão de projetos ao 

FDA.  
Aprovação do recurso 

financeiro. 

Promover a mudança do 

curso de Fisioterapia para o 

antigo Departamento de 

Educação Física. 

Realização de todas as 

ações necessárias para 

possibilitar a mudança de 

espaço físico conforme 

orientações institucionais. 

Mudança para o antigo 

Departamento de Educação 

Física. 
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