
 

 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: PANORAMAS DE FISIOTERAPIA NO BRASIL E NO MUNDO 

(PFBM) 
Código: DPRF052 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual ( x ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: excepcionalmente na pandemia de moto remota (PER II) 

(  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ). ____ % EaD* 

CH Total:60 

CH semanal: 

NºSEMANAS: 

10 

Padrão (PD): 

60 
Laboratório (LB):  

Campo (CP): 
*não é possível 
no formato 
remoto 

Estágio (ES): 0 
Orientada (OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Processo histórico e social da profissão de Fisioterapia no Brasil e no Mundo: Histórico Global da 
Profissão; Construção dos Princípios Profissionais; Conceitos em Fisioterapia; Etapas do Processo 
Fisioterapêutico; Políticas Profissionais; Paradigmas da Profissão de Fisioterapia; Especialidades em 
Fisioterapia e suas Sociedades Regulamentadas; Mundo do Trabalho e Inovação em Fisioterapia; 
Legislação Profissional e Código de Ética Profissional; Atuação Ética em Saúde; Equipe interdisciplinar 
em Saúde; Espaços e Campos de Atuação em Fisioterapia; Reconhecimento Profissional de Novos 
Cenários de Trabalho do Fisioterapeuta. Relações na diversidade humana étnico-raciais, culturais e 
ambientais, afro-brasileira e indígena e saúde ambiental. 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

História da Profissão de Fisioterapia no Brasil e no Mundo; 
Construção dos Princípios Profissionais; 
Conceitos em Fisioterapia;  
Etapas do Processo fisioterapêutico; 
Políticas Profissionais; 
Paradigmas da Profissão de Fisioterapia; 
Especialidades em Fisioterapia e suas Sociedades Regulamentadas;  
Mundo do Trabalho e Inovação em Fisioterapia;  
Legislação e Código de Ética Profissional do Fisioterapeuta. 
Atuação Ética em Saúde;  
Equipe interdisciplinar em Saúde;  
Espaços e Campos de Atuação em Fisioterapia;  
Reconhecimento Profissional de Novos Cenários de Trabalho do Fisioterapeuta. 
Relações na diversidade humana étnico-raciais, culturais e ambientais, afro-brasileira e indígena e saúde 
ambiental. 

Objetivo geral:  
 Adquirir competências e habilidades para conhecer o universo profissional do fisioterapeuta e a 

ciência fisioterapêutica. 
 
Objetivos específicos: 

 Reconhecer e conhecer o panorama dos cenários sociais, políticos, econômicos e culturais que 
motivaram o desenvolvimento da profissão e seu espaço na área de Saúde, em todos os níveis 
de complexidade, no Brasil e no Mundo;  
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 Identificar os conceitos sobre formação e atuação profissional do fisioterapeuta; 
 Reconhecer e conhecer o mundo do trabalho, suas correlações e os novos cenários da profissão 

de Fisioterapia; 
 Vivenciar aspectos da ética profissional durante as atividades. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

A disciplina será desenvolvida mediante aprendizagem por projetos, com aulas remotas e apresentação 
de atividades, e construção de mapas conceituais temáticos. Então assim serão apresentados os 
conteúdos curriculares teóricos, com vivências teórico-práticas, ainda sem as atividades de campo nesta 
fase de pandemia, com dinâmicas de grupo, atividades individuais, entre outras estratégias didáticas de 
ensinagem. 
A avaliação de cada estudante será processual durante toda a disciplina, considerando critérios de 
qualidade ética, humana, científica durante a disciplina; postura ética acadêmico-profissional em aulas. 
Além de considerar no processo avaliativo a PARTICIPAÇÃO, a frequência, as avaliações por meio das 
atividades propostas, em especial a elaboração progressiva de mapa conceitual temático, além de 
trabalhos individuais e coletivos.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será processual, participação, frequência; apresentação de trabalhos; construção de mapa conceitual 
como trabalhos individuais e coletivos. Postura ética acadêmico-profissional em aulas. 
São critérios de avaliação também: frequência, participação, ética, pró-atividade; conteúdo teórico e qualidade das 
atividades formativas entregues e apresentadas. 
No primeiro dia de aula, será apresentado o contrato didático da disciplina contendo as normas de participação e 
avaliação: 
*cronograma contendo o conteúdo temático de cada aula; 
* calendário de atividades do processo avaliativo, com as datas, horários e objetivos que serão cobrados em cada 
uma delas; 
* tipo de avaliação que será realizada; 
* sistema de aprovação (médias das atividades e objetivos atingidos, entre outros regulamentados pela UFPR neste 
período de suspensão do calendário acadêmico devido a pandemia COVID-19). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 TÍTULOS)* 
 

Carvalho, V.C.P.; Lima, A.K.P.; Brito, C.M.M.; Uchôa, É.P.B.L. Fundamentos da Fisioterapia.1ª. ed. RJ: Editora: Medbook, 2013 

(ISBN: 9788599977996.) 
Pinheiro, G. B. Introdução à Fisioterapia. RJ: Guanabara Koogan, 2009. 

Muniz, J.W.C.; Teixeira, R.C. Fundamentos de Administração em Fisioterapia. SP: Manole, 2008 (ISBN: 9788520427972). 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (5 TÍTULOS)* 
 
Rebelatto, J.R.; Botomé, S. P. Fisioterapia no Brasil. 2.ed. SP: Manole, 1999/2004. 
Gava, M.V. Fisioterapia: história reflexões e perspectivas. São Bernardo do Campo: Umesp, 2004.  
Lima, D. F. de. Dicionário da Fisioterapia. Marechal Cândido Rondon: EDUNIOESTE, 2008. 656 p. ISBN 
9788576441465 (broch.). 
Bottomley, J.M. Dicionário de Fisioterapia. SP: Roca, 2007. 
Battisti, Mario Cesar Guimarães. Ética do cuidado: comentários do código de ética da Fisioterapia e da Terapia 
Ocupacional. São Paulo: Musa, 2006.  
 
OBS.* Materiais digitalizados de bibliografias e ou artigos científicos serão enviados para o período especial de 
estudo remoto 

BIBLIOGRAFIA EXTRAORDINÁRIA (PER II) 
 

-COFFITO. Resolução nº 516, de 20 de Março de 2020 – Teleconsulta, Telemonitoramento e 
Teleconsultoria. Link: https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=15825 

  
 

 
 
 

 
Professora da Disciplina: Vera Lúcia Israel  

Assinatura: __________________________________________ 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Ana Carolina Brandt Macedo 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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