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Ficha 2 (variável) 

 

 

 

Disciplina: PROJETO DE APRENDIZAGEM I Código: DPRF092 

Natureza:  

( X ) Obrigatória  

(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

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

)_________ *C.H.EaD  

CH Total: 30 

CH semanal: 05 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 00 

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 

     

 

EMENTA (Unidade Didática)  

 

Construção de projetos de aprendizagem em Saúde e Fisioterapia envolvendo a tríade ensino-

pesquisa-extensão. Estruturação metodológica para construção de trabalhos acadêmicos e estruturação 

e desenvolvimento de projeto de pesquisa. 

 

 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

- Princípios da atuação fisioterapêutica baseada em evidências; 

- Diferentes tipos de estudo em saúde; 

- Estratégias metodológicas para elaboração de projetos de aprendizagem; 

- Como eleger os estudos clínicos para a atuação fisioterapêutica baseada em evidências; 

- Como elaborar metodologicamente um projeto de pesquisa na área da saúde; 

- Como investigar e analisar desfechos clínicos.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Analisar criticamente desfechos clínicos para utilizá-los na prática fisioterapêutica. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Aplicar as evidências científicas na tomada de decisão clínica. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

A disciplina será desenvolvida mediante aulas remotas síncronas expositivo-dialogadas para 

apresentação dos conteúdos curriculares teóricos. Atividades assíncronas serão realizadas para buscas das 

evidências científicas em sites específicos indicados na ficha e construção do produto final da disciplina 

que será o pré-projeto de aprendizagem. Serão utilizados os seguintes recursos: Plataforma TEAMs para 

atividades síncronas e e-mail para atividades assíncronas. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 Tipos de avaliação 

Em todas as atividades  Observacional: avaliação cognitiva (se atingiu os objetivos da 

disciplina), afetivo-emocional, habilidades e competências. 

 

Digital: entrega das atividades propostas semanalmente. 

 

Ao final da disciplina Digital: Entrega por e-mail do pré-projeto de aprendizagem.  

O calendário das avaliações (datas, horários) e objetivos que serão cobrados em cada uma delas está 

anexo. 

Será aprovado o aluno que atingir média 7,0 ou média 5,0 após exame final. 

 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

1- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA. Sistema de Bibliotecas. Teses, dissertações, 

monografias e outros trabalhos acadêmicos. 2. ed. Curitiba: Ed. da UFPR, 2007. 101p. (Normas 

para apresentação de documentos científicos; v. 2). 

2- ARAGÃO JWM; MENDES NETA MAH. Metodologia Científica. Salvador: UFBA, Faculdade 

de Educação, Superintendência de Educação a Distância, 2017. 51 p.: il. (e-Book disponível em: 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174996/2/eBook_Metodologia_Cientifica-

Especializacao_em_Producao_de_Midias_para_Educacao_Online_UFBA.pdf  

3- GIL, Antonio Carlos et al. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. Disponível em 

: 

http://www.uece.br/nucleodelinguasitaperi/dmdocuments/gil_como_elaborar_projeto_de_

pesquisa.pdf. Acesso em: 20 ago 2021. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

1- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 5. 

ed.-São Paulo: Atlas, 2003. Disponível em: 

http://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_historia-i/historia-ii/china-e-

india/view. Acesso em: 20 ago. 2021. 

 

2- PEDRO. Welcome to PEDro - The Physiotherapy Evidence Database. 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174996/2/eBook_Metodologia_Cientifica-Especializacao_em_Producao_de_Midias_para_Educacao_Online_UFBA.pdf
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174996/2/eBook_Metodologia_Cientifica-Especializacao_em_Producao_de_Midias_para_Educacao_Online_UFBA.pdf
http://www.uece.br/nucleodelinguasitaperi/dmdocuments/gil_como_elaborar_projeto_de_pesquisa.pdf
http://www.uece.br/nucleodelinguasitaperi/dmdocuments/gil_como_elaborar_projeto_de_pesquisa.pdf
http://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_historia-i/historia-ii/china-e-india/view
http://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_historia-i/historia-ii/china-e-india/view
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http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/  

 

3- www.scielo.com.br 

 

4- www.pubmed.com 

 

5- http://cochrane.bireme.br/  

 

  
Professora da Disciplina: Karoleen Oswald Scharan  
 
Assinatura: __________________________________________ 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Profa Dra Ana Carolina Brandt de Macedo 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 

 

http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/
http://www.scielo.com.br/
http://www.pubmed.com/
http://cochrane.bireme.br/
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Contrato Didático – Retomada do calendário acadêmico 2021 
Alterações deste contrato didático serão enviadas para o e-mail da turma.  

 

Disciplina: Projeto de Aprendizagem I (DPRF 092) 

  

Ementa: Estruturação e desenvolvimento de projeto de pesquisa. 

 

Objetivo Geral: O aluno deverá ser capaz de analisar metodologicamente desfechos clínicos 

para utilizá-los na elaboração do projeto de pesquisa. 

 

Objetivos Específicos: O aluno deverá ser capaz de aplicar as evidências científicas e as 

normas éticas para elaboração do projeto de pesquisa. 

  

Número de estudantes: 50  

 

Local: TEAMs (atividade síncrona); UFPR Virtual (atividade assíncrona) 

 

Docente responsável: Prof.
a
 Dr.

a
 Karoleen Oswald Scharan. E-mail: karoleen.s@hotmail.com  

 

Carga horária: 30h. 

 

ATIVIDADE SÍNCRONA: Terça-feira das 09h30min às 11h30min 

 

SEMANA Carga 

horária 

Data Atividades a serem desenvolvidas 

1 2 horas 21/09/2021 - Apresentação do contrato didático e cronograma. 

 

- Prática Baseada em Evidências 

 

2 horas Assíncrona- 

entrega em 

24/09/2021 

até as 

23:59:00 

Atividade 1- Descrição das três atividades 

relacionadas ao domínio da prática baseada em 

evidência esperadas do acadêmico de Fisioterapia 

pela Confederação Mundial de Fisioterapia. 

(Valor da atividade: 0,5) 

2 2 horas 28/09/2021 Introdução aos elementos do projeto de pesquisa – 

tipos de estudo (apresentação da estratégia PICO); 

apresentação da tabela da racionalidade 

4 horas Assíncrona- 

entrega em 

03/10/2021 

até as 

23:59:00 

Sugestão de leitura: 

- Item 1.5 de Gil (2002): “Quais elementos de um 

projeto de pesquisa?” (pg. 20-21); 

- Capítulo 4 de Gil, 2002: Como Classificar as 

pesquisas? (pg.41-56) 

mailto:karoleen.s@hotmail.com


 

Atividade 2 – Definir o tema da pesquisa 

(Valor da atividade: 0,5) 

 

Atividade 3 - Preencher a tabela da 

racionalidade.  

(Valor da atividade: 1,0) 

3 2 horas 05/10/2021 Continuação sobre elementos do projeto de pesquisa 

– Introdução e Revisão de literatura; objetivo geral e 

específicos da pesquisa; hipóteses do estudo. 

 

4 horas Assíncrona 

entrega em 

10/10/2021 

até as 

23:59:00 

Atividade 4 – Desenvolvimento da Introdução; 

formulação do problema de pesquisa, objetivo 

geral e hipótese. 

(Valor da atividade: 2,0) 

 

4 2 horas 12/10/2021 Continuação sobre elementos do projeto de pesquisa 

–Materiais e Métodos 

3 horas Assíncrona 

entrega em 

17/10/2021 

até as 

23:59:00 

Atividade 5 - Início do desenvolvimento do 

método 

(Valor da atividade: 1,0) 

 

5 2 horas 19/10/2021 Feedback dos projetos de pesquisa - principais 

ajustes e demandas da Introdução 

3 horas Assíncrona- 

entrega em 

24/10/2021 

até as 

23:59:00 

Atividade 6 – Conclusão do desenvolvimento do 

método 

(Valor da atividade: 1,0) 

 

6 2 horas 26/10/2021 Feedback dos projetos de pesquisa – principais 

ajustes e demandas da Introdução e do Método 

 

Revisão dos elementos do projeto de pesquisa com 

exposição dos pontos fortes e fracos identificados 

nos projetos 

2 horas Assíncrona 

entrega em 

28/10/2021 

Até as 

18:00 

Atividade 7 - Ajustes das demandas sugeridas e 

entrega da versão final do projeto de pesquisa. 

(Valor da atividade: 4,0) 

7  02/11/2021 Final 

 

  



Descrição das atividades 

Todas as atividades deverão ser desenvolvidas com o mesmo grupo de acadêmicos. A 

quantidade de acadêmicos por grupo poderá ser de quartetos ou quintetos. 

 

Pode haver exceção de duplas ou trios durante o período remoto desde que haja concordância de 

que as normas do curso para a matrícula na PA II seguem as mesmas, de quartetos ou quintetos. 

 

1 Acessar o material do World Physiotherapy (2021): “Physiotherapist education 

framework” na página 18): https://world.physio/sites/default/files/2021-

07/Physiotherapist-education-framework-FINAL.pdf 

 

Descrever as três atividades relacionadas ao domínio de Prática baseada em 

evidência esperadas do acadêmico de Fisioterapia. 

 

Documento para desenvolvimento da atividade: 

https://1drv.ms/w/s!AhhywS8MQMIfgYx24LgBkvGX8Eb8cg?e=lNbZn7 

 

2 Definir e escrever o tema da pesquisa. 

 

O documento para essa atividade será o mesmo que o da aula seguinte, da tabela 

de racionalidade. 

 

Documento para desenvolvimento da atividade: 

https://1drv.ms/w/s!AhhywS8MQMIfgYx5L4wGgd-wnMzpFw?e=RuakG8 

 

3 Preencher a tabela da racionalidade. 

 

Cada aluno deverá preencher 2 artigos na tabela e gera-se 1 tabela final com todos 

os artigos lidos pelo grupo. Essa etapa já será o fundamento para a introdução do 

projeto, que será abordada na próxima aula. 

 

Documento para desenvolvimento da atividade é o mesmo da atividade 2. 

 

4 Desenvolvimento da Introdução; formulação do problema de pesquisa, objetivo 

geral e hipótese. 

 

A partir dessa atividade, os tópicos já deverão estar no formato do projeto inicial 

disponibilizado e que segue as normas da instituição. 

 

Documento para desenvolvimento dessa e das próximas atividades: 

https://1drv.ms/w/s!AhhywS8MQMIfgYx7R90yxX_jUgLVJA?e=cWl04i 

 

5 Início do desenvolvimento do Método. 

 

O documento dessa atividade é o mesmo que o da atividade 4. 

 

6 Conclusão do desenvolvimento do método. 

 

O documento dessa atividade é o mesmo que o da atividade 4. 

 

https://world.physio/sites/default/files/2021-07/Physiotherapist-education-framework-FINAL.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2021-07/Physiotherapist-education-framework-FINAL.pdf
https://1drv.ms/w/s!AhhywS8MQMIfgYx24LgBkvGX8Eb8cg?e=lNbZn7
https://1drv.ms/w/s!AhhywS8MQMIfgYx5L4wGgd-wnMzpFw?e=RuakG8
https://1drv.ms/w/s!AhhywS8MQMIfgYx7R90yxX_jUgLVJA?e=cWl04i


 

7 Ajustes das demandas sugeridas e entrega da versão final do projeto de pesquisa.  

 

O documento dessa atividade é o mesmo que o da atividade 4. 

 

 


