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Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Cinesiofuncional Código: DPRF060 

Natureza:  
(x  ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   ( X) Remota 

 (  ) Parcialmente EaD ______ (*Carga horária em EaD) 

CH Total: 60 

CH semanal: 09 
Padrão (PD): 
30 (a distancia) 

Laboratório (LB): 30 (a 
dstancia) 

Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
*Indicar a carga horária que será à distância. 

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Apresentar e treinar as diferentes técnicas de exercícios terapêuticos nas diferentes fases da vida. 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

Princípios de biomecânica. 

Transferências de decúbitos e diferentes tipos de superfícies (carro, banheiro, leito, cadeira de 

rodas, entre outras). 

Prescrição de exercícios de amplitude de movimento (ADM). 

Prescrição de exercícios de alongamento. 

Prescrição de exercícios aeróbicos. 

Prescrição de exercícios resistidos. 

Prescrição de exercícios sensório-motores e treinamento funcional. 

Prescrição de exercícios em cadeia cinética aberta e fechada. 

Treinamento através de Exercícios de reeducação postural global (RPG). 

Treinamento através de Exercícios de isostretching. 

Treinamento através da facilitação neuromuscular proprioceptiva- Método Kabat. 

Treinamento através de exercícios de Pilates. 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 

O aluno deverá ser capaz de saber os princípios para prescrição dos exercícios terapêuticos bem 

como executá-los em sujeitos em todas as fases da vida. O estudante também deverá ser capaz de 

realizar os diferentes tipos de transferências de decúbitos e sobre superfícies, em sujeitos com 

diferentes tipos de disfunções. 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
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O aluno deverá ser capaz de saber os princípios para prescrição dos diferentes tipos de exercícios 

terapêuticos e de transferências em pacientes com disfunções músculo esqueléticas, neurológicas 

ou cardiorrespiratórias nas diferentes fases da vida e níveis de complexidade. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os 

conteúdos curriculares teóricos. Ainda, atividades práticas de transferências e exercícios 

terapêuticos por meio de diferentes métodos serão realizadas em laboratório. Serão utilizados os 

seguintes recursos: quadro de giz, notebook e projetor multimídia, macas, leitos, caneleiras, 

colchonetes, halteres, equipamentos de treinamento sensório motor,esteira, bicicleta, aparelhos de 

musculação, therabands, bastões, cordas e softwares específicos. 
. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 - Trabalho e estudos dirigidos solicitados a cada aula; 
- Trabalho teórico e apresentação do estudo de caso 
- Prova teórica 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

1. Kisner C; Colby LA. Exercícios Terapêuticos: Fundamentos e Técnicas. 6 ed. São Paulo: 

Manole; 2016. 

2. Wilmore, J. H.; Costill, D. L.; Kenney, W.L. Fisiologia do Esporte e do exercício. 4º 

ed., Manole, 2010. 

3. Voight M, Hoogenboom, Prentice W. Técnicas de Exercícios Terapêuticos- Estratégias de 

Intevenção Musculoesquelética. São Paulo: Manole, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

1. ADLER, S. S.; Beckers, D. e Buck, M. PNF Método Kabat. Um guia ilustrado. Editora 

Manole, São Paulo, 1999. 

2. O'SULLIVAN, Susan B.; SCHMITZ, Thomas J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 

In: Fisioterapia: avaliação e tratamento. 2004. p. xi, 1152-xi, 1152. 

3. HALL, Carrie M.; BRODY, Lori Thein. Exercício terapêutico: na busca da função. 

Guanabara Koogan, 2007. 

4. Hall S. Biomecânica Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

5. Hamil J, Knutzen KM. Bases Biomecânica do Movimento Humano. São Paulo: 

Manole,2016. 
 

 

Professor da Disciplina: Ana Carolina Brandt de Macedo 
 

Assinatura:  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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CRONOGRAMA DA DISCIPLINA DE CINESIOFUNCIONAL- PERÍODO DE AULA 27/09/21 A 

06/12//21 

 

SEMANA CARGA 

HORARIA 

DATA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1 2h 27/09 Contrato didático-síncrona 

Atividade 1- apresentação (até 11/10) 

7h assíncrona Introdução a cinesiofuncional e biomecânica (aula 1 e 2  

assíncrona).  

Leitura: 

Hall. Biomecânica Básica. Capítulos 2 e 3. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2016. 

Hamil J, Knutzen KM. Bases Biomecânica do Movimento 

Humano. São Paulo: Manole,2016. 

Atividade 2- Estudo dirigido 1 (0,5)- entrega 29/09 as 18h 

Atividade 3- Estudo dirigido 2  (0,5)- entrega 01/10 as 18h 

2 2h 04/10 Revisão dos conceitos e correções de questões de biomecânica 

- síncrona 

Prescrição de exercício de alongamento- introdução 

7h assíncrona Prescrição de exercício de ADM- teoria e prática (aula 

gravada) 

- leitura do capitulo 3 do livro - Exercícios Terapêuticos 

Fundamentos e Técnicas 6 ed (1)- Kisner 

Atividade 4- Questões sobre biomecânica (0,5)- discussão 

na aula síncrona para entrega no mesmo dia da aula dia 

04/10 as 22h 

3 2h 11/10 Prescrição de exercício de alongamento- aula síncrona 

- leitura do capitulo 4- Exercícios Terapêuticos Fundamentos e 

Técnicas 6 ed Kisner. 

7h assíncrona Prescrição de exercício de alongamento-  teoria e prática (aula 

gravada) 

Atividade 5- Vídeo sobre exercícios de ADM (1,0)- entrega 

dia 11/10 até as 18h 

4 2h 18/10 Prescrição de exercício resistido- aula síncrona 

- teste de RM (aula gravada) 

 - leitura do capitulo 5- Exercícios Terapêuticos 

Fundamentos e Técnicas 6 ed Kisner 

7h assíncrona Prescrição de exercício resistido- teste de RM (aula gravada) 

Atividade 6- Vídeo sobre exercícios de alongamento (1,0)- 

entrega dia 18/10 até as 18h 

5 2h 25/10 Prescrição de exercício sensório motor/isostretching 

- leitura do capitulo 8- Exercícios Terapêuticos Fundamentos e 

Técnicas 6 ed. Kisner 

7h assíncrona Prescrição de exercício aeróbio- teoria e prática  

- leitura do capitulo 7- Exercícios Terapêuticos Fundamentos e 

Técnicas 6ed. Kisner 

Aula de Pilates aula gravada e Kabat 

- Material teórico disponibilizado 

 - leitura do livro:  Facilitação Neuro Proprioceptiva- 

Susan Adler 

 - Inscrever no canal do youtube de Jose Vicente Martins 

e assistir os vídeos: conheça o PNF; Demonstração da Técnica 

do Conceito PNF Iniciação Rítmica; Demonstração da Técnica 

https://www.youtube.com/watch?v=6yrV8Dx2p1s
https://www.youtube.com/watch?v=6yrV8Dx2p1s
https://www.youtube.com/watch?v=6yrV8Dx2p1s


do Conceito PNF Iniciação Rítmica; Explicação da Técnica 

Réplica do PNF; Técnica do Conceito PNF: combinação de 

isotônicas; Técnica de PNF Manter-relaxar; Técnica de PNF 

Reversão Dinâmica e outros que tiverem interesses;  

Demonstração da técnica de reversão de estabilizações 

 

Atividade 7- Vídeo sobre prescrição de exercício resistido 

(1,0)- entrega dia  25/10 até as 18h 

6 2h 01/11 Dúvidas e esclarecimentos sobre o estudo de caso  

7h assíncrona RPG- teoria e prática- aula gravada 

- leitura do artigo: 2011 Teodori. Reeducação postural Global- 

uma revisão da literatura. 

 

Transferências- aula gravada 

- Leitura do artigo: ALEXANDRE, N. M. C; ROGANTE, M. 

M. Movimentação e transferência de pacientes: aspectos 

posturais e ergonômicos. Rev.Esc.Enf.USP, v. 34, n. 2, p. 165-

73, jun. 2000. 

 - Leitura do material: Técnicas de Movilizacion y 

transferências. 

 

Elaboração do estudo de caso 

Atividade 8- Vídeo sobre exercícios sensório-motor- entrega 

dia 01/11 as 18h 

7 2h 08/11 Atividade 9- Estudo de caso- entrega parte teórica até dia 

07/11 as 23:59h 

8 2h 29/11 Atividade 10-Estudo de caso 

9 2h 06/12 Prova- google forms 

  A combinar Prova final 

 

  

ATIVIDADES A SEREM DESENVOVIDAS DURANTE A DISCIPLINA 

 

ATIVIDADE 1- APRESENTAÇÃO (0,5 EXTRA):  

1- Acesse e faça seu registro no programa de design acessível on-line Canva no endereço: 

hhttp://www.canva.com; 

2- clique em “criar um design” e selecione o template “cartão”. Escolha o modelo de sua preferência dos 

disponíveis; 

3- Todos os elementos do template são passíveis de alteração e exclusão. É bem fácil e intuitivo. Se preferir 

pode assistir o tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=rHeVycCueUA&feature=youtu.be 

4- Envie a atividade na ufpr virtual com a seguinte descrição: ATIVIDADE 1- NOME COMPLETO. (até 

11/10) 

 

ATIVIDADE 2- ESTUDO DIRIGIDO 1 (VALOR: 0,5) 

1- Assista a aula 1: introdução e responda as questões formuladas no final da aula; 

2- As respostas podem ser feitas em até 4 pessoas. 

https://www.youtube.com/watch?v=6yrV8Dx2p1s
https://www.youtube.com/watch?v=3z9S6VcAyII
https://www.youtube.com/watch?v=3z9S6VcAyII
https://www.youtube.com/watch?v=_czPW9epGIQ
https://www.youtube.com/watch?v=_czPW9epGIQ
https://www.youtube.com/watch?v=WYhscumE3Bk
https://www.youtube.com/watch?v=_8CBj72Feks
https://www.youtube.com/watch?v=_8CBj72Feks


3- Enviar a atividade na ufpr virtual com a seguinte descrição: ATIVIDADE 2- NOME COMPLETO DE 

TODOS 

4- O prazo para envio dessa atividade é 29/09 as 18h. 

 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE 

ATIVIDADE: 

ESTUDO 

DIRIGIDO 1 

ATENDE 

PLENAMENTE 

ATENDE 

PARCIALMENTE 

NÃO ATENDE 

 Respondeu as questões 

corretamente 

As respostas estavam 

incompletas 

Não respondeu 

Pontos 0,3 0,15 0 

Descontos por 

atraso 

Entrega no prazo Entrega em até 2 dias do 

prazo 

Entrega até 1 semana do 

prazo 

Pontos 0,2 0,1 0,0 

 

 

ATIVIDADE 3- ESTUDO DIRIGIDO 2 (VALOR: 0,5) 

1- Assista a aula 1: biomecânica e responda as questões formuladas no final da aula; 

2- As respostas podem ser feitas em até 4 pessoas. 

3- Enviar a atividade na ufpr virtual com a seguinte descrição: ATIVIDADE 3- NOME COMPLETO DE 

TODOS 

4- O prazo para envio dessa atividade é 01/10 as 18h. 

 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE 

ATIVIDADE: 

ESTUDO DIRIGIDO 3 

ATENDE 

PLENAMENTE 

ATENDE 

PARCIALMENTE 

NÃO ATENDE 

 Respondeu as 

questões 

corretamente 

As respostas estavam 

incompletas 

Não respondeu 

Pontos 0,5 0,25 0 

Descontos por atraso Entrega no 

prazo 

Entrega em até 2 dias do 

prazo 

Entrega até 1 semana do 

prazo 

Pontos 0 0,1 0,2 

 

ATIVIDADE 4- QUESTÕES SOBRE BIOMECÂNICA (0,5) 

1- Responder as questões de biomecânicas disponibilizada via ufpr virtual; 



2- Corrigir as questões na aula síncrona; 

3- as questões pode ser respondidas em grupo de no máximo 4 pessoas; 

3- As questões serão corrigidas no dia da aula síncrona, ou seja dia 04/10. Portanto os alunos devem ter feito 

para esclarecimento de dúvidas. Entregar as questões corrigidas na ufpr virtual até dia 04/10 com a seguinte 

descrição: ATIVIDADE 4- NOME COMPLETO DE TODOS as 22h.  

 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE 

ATIVIDADE: 

Questões 

biomecânica 

ATENDE 

PLENAMENTE 

ATENDE 

PARCIALMENTE 

NÃO ATENDE 

 Respondeu as 

questões 

corretamente 

As respostas estavam 

incompletas 

Não respondeu 

Pontos 0,5 0,25 0 

Descontos por 

atraso 

Entrega no prazo Entrega em até 2 dias do 

prazo 

Entrega até 1 semana do 

prazo 

Pontos 0 0,1 0,2 

 

ATIVIDADE 5- VÍDEO SOBRE EXERCÍCIOS DE ADM (VALOR: 1,0) 

- Para essa atividade você pode basear-se na aula gravada sobre amplitude de movimento e também na leitura 

do capítulo 3 do livro: Kisner, K. Exercícios Terapêuticos Fundamentos e Técnicas. 6Ed. São Paulo: Manole, 

2016 

1- A atividade poderá ser realizada em grupo de até 4 pessoas; 

2- Deverá ser gravado um vídeo de no máximo 5 min; 

3- Deve ser demonstrado 5 exercícios de amplitude de movimento; 

4- Citar o tipo de exercício realizado, por exemplo, ADM passiva e descrever o número de série e repetições. 

5- - Salve seu vídeo no youtube; tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MG9Mt2MY2PM 

- Compartilhe o link do vídeo com o professor e os colegas. 

6- envie o link do vídeo para o email com a seguinte descrição: ATIVIDADE 5-NOME COMPLETO 

7- Data de entrega: 11/10 

 

 

 

 

 



CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE 

ATIVIDADE: 

vídeo sobre ADM 

ATENDE 

PLENAMENTE 

ATENDE 

PARCIALMENTE 

NÃO ATENDE 

Cada aluno 

apresenta 1 

exercício 

Todos os alunos do 

grupo apresentaram 

o exercício 

Metade do grupo 

apresentou o exercício 

Somente 1 apresentou o 

exercício 

Pontos 0,4 0,2 0 

Descrição do 

número de série e 

repetições 

Descreveu em todos 

os exercícios 

Descreveram em metade 

dos exercícios 

Não descreveram 

Pontos 0,3 0,15 0 

Duração do vídeo Dura até 5 min Dura de 5 a 7 min Dura mais que 7 min 

Pontos 0,3 0,15 0 

Descontos por 

atraso 

Entrega no prazo Entrega em até 2 dias do 

prazo 

Entrega até 1 semana do 

prazo 

Pontos 0 0,1 0,2 

 

ATIVIDADE 6- VÍDEO SOBRE EXERCÍCIOS DE  ALONGAMENTO (VALOR: 1,0) 

- Para essa atividade você pode basear-se na aula gravada sobre alongamento e também na leitura do capítulo 

4 do livro: Kisner, K. Exercícios Terapêuticos Fundamentos e Técnicas. 6Ed. São Paulo: Manole, 2016 

1- A atividade poderá ser realizada em grupo de até 4 pessoas; 

2- Deverá ser gravado um vídeo de no máximo 5 min; 

3- Deve ser demonstrado 5 exercicios de alongamento; 

4- Citar o tipo de exercício realizado, por exemplo, alongamento estático ativo  e descrever o numero de 

série e repetições. 

5- - Salve seu vídeo no youtube; tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MG9Mt2MY2PM 

- Compartilhe o link do vídeo com o professor e os colegas. 

6- envie o link do vídeo na ufpr virtual com a seguinte descrição: ATIVIDADE 7-NOME COMPLETO 

7- Data de entrega: 18/10 as 18h 

 

 

 

 

 

 



CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE 

ATIVIDADE: vídeo 

sobre alongamento 

ATENDE 

PLENAMENTE 

ATENDE 

PARCIALMENTE 

NÃO ATENDE 

Cada aluno 

apresenta 1 

exercício 

Todos os alunos do 

grupo apresentaram 

o exercício 

Metade do grupo 

apresentou o exercício 

Somente 1 apresentou o 

exercício 

Pontos 0,4 0,2 0 

Descrição do 

numero de série e 

repetições 

Descreveu em 

todos os exercícios 

Descreveram em metade 

dos exercícios 

Não descreveram 

Pontos 0,3 0,15 0 

Duração do vídeo Dura até 5 min Dura de 5 a 7 min Dura mais que 7 min 

Pontos 0,3 0,15 0 

Descontos por 

atraso 

Entrega no prazo Entrega em até 2 dias do 

prazo 

Entrega até 1 semana do 

prazo 

Pontos 0 0,1 0,2 

 

ATIVIDADE 7- VÍDEO SOBRE PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIO RESISTIDO (VALOR: 1,0) 

- Para essa atividade você pode basear-se na aula gravada sobre alongamento e também na leitura do capítulo 

6 do livro: Kisner, K. Exercícios Terapêuticos Fundamentos e Técnicas. 6Ed. São Paulo: Manole, 2016 

1- A atividade poderá ser realizada em grupo de até 4 pessoas; 

2- Deverá ser gravado um vídeo de no máximo 5 min; 

3- Deve ser demonstrado 5 exercícios de alongamento; 

4- Citar o tipo de exercício realizado, por exemplo, exercício isotônico para resistência de força, iniciantes  e 

descrever o número de série e repetições, porcentagem de RM, intervalo entre os exercícios, número de vezes 

semanal. 

5- - Salve seu vídeo no youtube; tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MG9Mt2MY2PM 

- Compartilhe o link do vídeo com o professor e os colegas. 

6- envie o link do vídeo na ufpr virtual com a seguinte descrição: ATIVIDADE 9-NOME COMPLETO DE 

TODOS 

Data de entrega: 25/10 as 18h 

 

 

 

 



CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE 

ATIVIDADE: vídeo 

sobre exercício 

resistido 

ATENDE 

PLENAMENTE 

ATENDE 

PARCIALMENTE 

NÃO ATENDE 

Cada aluno apresenta 

1 exercício 

Todos os alunos 

do grupo 

apresentaram o 

exercício 

Metade do grupo 

apresentou o exercício 

Somente 1 apresentou o 

exercício 

Pontos 0,4 0,2 0 

Descrição do número 

de série e repetições 

Descreveu em 

todos os 

exercícios 

Descreveram em metade 

dos exercícios 

Não descreveram 

Pontos 0,3 0,15 0 

Duração do vídeo Dura até 5 min Dura de 5 a 7 min Dura mais que 7 min 

Pontos 0,3 0,15 0 

Descontos por atraso Entrega no 

prazo 

Entrega em até 2 dias do 

prazo 

Entrega até 1 semana do 

prazo 

Pontos 0 0,1 0,2 

 

ATIVIDADE 8- VÍDEO SOBRE EXERCÍCIOS SENSORIO- MOTORES (VALOR: 1,0) 

- Para essa atividade você pode basear-se na aula síncrona sobre prescrição de exercício resistido e também 

na leitura do capítulo 8 do livro: Kisner, K. Exercícios Terapêuticos Fundamentos e Técnicas. 6Ed. São Paulo: 

Manole, 2016 

1- A atividade poderá ser realizada em grupo de até 4 pessoas; 

2- Deverá ser gravado um vídeo de no máximo 5 min; 

3- Deve ser demonstrado 5 exercicios de propriocepção; 

4- Descrever o objetivo do exercício e a sua execução, por exemplo: superfície estável, apoio bipodal, olhos 

abertos.... 

5- - Salve seu vídeo no youtube; tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MG9Mt2MY2PM 

- Compartilhe o link do vídeo com o professor e os colegas. 

6- envie o link do vídeo na ufpr virtual  com a seguinte descrição: ATIVIDADE 8-NOME COMPLETO 

7- Data de entrega: 01/11 as 18h. 

 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE 



ATIVIDADE: vídeo 

sobre exercício 

sensório-motor 

ATENDE 

PLENAMENTE 

ATENDE 

PARCIALMENTE 

NÃO ATENDE 

Cada aluno 

apresenta 1 

exercício 

Todos os alunos do 

grupo apresentaram 

o exercício 

Metade do grupo 

apresentou o exercício 

Somente 1 apresentou o 

exercício 

Pontos 0,4 0,2 0 

Descrição do 

numero de série e 

repetições 

Descreveu em 

todos os exercícios 

Descreveram em metade 

dos exercícios 

Não descreveram 

Pontos 0,3 0,15 0 

Duração do vídeo Dura até 5 min Dura de 5 a 7 min Dura mais que 7 min 

Pontos 0,3 0,15 0 

Descontos por 

atraso 

Entrega no prazo Entrega em até 2 dias do 

prazo 

Entrega até 1 semana do 

prazo 

Pontos 0 0,1 0,2 

 

ATIVIDADE 9- ESTUDO DE CASO  (10,0)- grupos de até 4 pessoas 

 Para o estudo de caso deverá ser escolhido uma pessoa de sua convivência ou de seu grupo que 

apresente alguma queixa  musculoesquelética em qualquer região do corpo. A equipe deverá realizar a 

anamnese do paciente e a partir desta deverá elaborar um possível tratamento  de 3 meses. 

O relatório deverá conter a anamnese do paciente e as descrições dos exercícios de ADM, alongamento,  

propriocepção (sensório-motor), aeróbio e resistido. As descrições dos exercícios devem conter o tipo de 

exercício, o decúbito que o paciente realizou o exercício, o movimento realizado, o número de repetições; o 

número de séries, a duração de cada repetição, a frequência semanal que o exercício foi prescrito e o tempo 

(período, por quantas semanas ou meses?) que o paciente deve realizar tal procedimento; como será avaliado 

e reavaliado os efeitos dos exercícios realizados (todos estes itens devem ser pesquisados e descritos de acordo 

com as referências científicas (livros e/ou artigos publicados em revistas científicas indexadas). O relatório 

deverá ser digitado em Times new Roman 11, entre linhas 1,5, com número de página na borda superior 

direita, máximo 10 páginas sem contar com a capa e com a página de referências ao final (logo, ao todo, 

poderão ter 12 páginas). Na capa deve constar universidade, setor, curso, turma, nome completo do aluno, 

nome do professor, ano, período, nome do módulo. As referências deverão estar citadas ao final de cada 

parágrafo da seguinte maneira: exemplo- (Kendall et al., 2007) e as referências completas deverão estar na 

última página, ao final do estudo (exemplo de livro: Kisner C, Colby LA. Exercícios Terapêuticos: 

Fundamentos e Técnicas. 4 ed. São Paulo: Manole, 2016; exemplo de artigo: Minamoto VB,  Salvini, TF. O 

músculo como um órgão de secreção hormonal regulado pelo estímulo mecânico. Rev Bras Fisioter. 2001; 5 

(2): 87-94.  

Entregar o estudo de caso  na UFPR virtual para Profa Ana Carolina Brandt de Macedo, referente às descrições 

em termos técnicos, sobre a prescrição de exercício até dia 07/11 as 23:59h. Deverá ter as ilustrações dos 

exercícios prescritos. 

O estudo de caso deverá ser apresentado na aula síncrona nos dias 08 e 29/11 e deverá ser no máximo 

15 min. Os alunos deverão gravar a apresentação no youtube e no dia da aula síncrona somente irão apresentar 

a gravação e responder a algum questionamento da professora. Deverá ter as ilustrações dos exercícios 

prescritos. Após a apresentação inserir os slides na UFPR virtual. 



 

 

** CRITÉRIOS PONTUAÇÃO APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

ATIVIDADE ATENDE 

PLENAMENTE 

ATENDE 

75% 

ATEN

DE 

50% 

ATEN

DE 

25% 

NÃO 

ATEN

DE 

1- Exercícios de acordo com o sintoma 

relatado pelo paciente 

1,0 0,75 0,5 0,25 0,0 

2- Entrega constando descrição correta dos 

exercícios de ADM e alongamento 

1,0 0,75 0,5 0,25 0,0 

3- Entrega constando descrição correta dos 

exercícios resistidos 

1,0 0,75 0,5 0,25 0,0 

4- Entrega constando descrição correta dos 

exercícios sensório motores e aeróbicos 

1,0 0,75 0,5 0,25 0,0 

3- Apresentação sequência de progressão 

dos exercícios 

1,5 1,1 0,7 0,3 0,0 

3- Contém referências científicas e 

terminologia adequada 

0,5 0,35 0,25 0,15 0,0 

4- Trabalho nas normas da ABNT  0,5 0,35 0,25 0,15 0,0 

APRESENTAÇÃO ORAL      

1- Uso adequado do tempo (15 minutos) 0,5 0,35 0,25 0,15 0,0 

2- Clareza e objetividade na comunicação 0,5 0,35 0,25 0,15 0,0 

3- Uso de terminologia adequada 0,5 0,35 0,25 0,15 0,0 

4- Slides possuem referências 0,5 0,35 0,25 0,15 0,0 

5- Domínio e segurança na exposição do 

conteúdo 

- Conhecimento teórico da patologia, incluindo 

as condutas fisioterapêuticas realizadas.  

0,5 0,35 0,25 0,15 0,0 

6- Associação teórico-prática      

Adequação do programa de intervenção ao 

processo saúde-doença. 

0,5 0,35 0,25 0,15 0,0 

- Capacidade de arguição 0,5 0,35 0,25 0,15 0,0 

 


