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EMENTAS DO CURSO DE FISOTERAPIA 

 

1º SEMESTRE 

ANATOMIA HUMANA 

 

Ementa 

 

 Considerações gerais da Anatomia. Reconhecimento das nomenclaturas, posição anatômica, 

planos e eixos do corpo humano. Anatomia do Sistema Tegumentar, Sistema Esquelético, 

Sistema Muscular, Sistema Nervoso, Sistema Endócrino, Sistema Cardiovascular, Sistema 

linfático, Sistema Respiratório, Sistema Digestivo, Sistema Urinário. 

 

BIOQUÍMICA 

 

Ementa 

 

 Estrutura e funções das Biomoléculas. Água, ph e sistema tampão. Metabolismo energético. 

Aplicações de Técnica de Análise Bioquímica. Respiração celular aeróbica. Alterações 

Bioquímicas em resposta ao exercício físico ou às condições patológicas. 

 

CITOLOGIA E GENÉTICA 

 

Ementa 

 

 Organização e funcionamento celular. Métodos de estudo das células. Ciclo Celular. 

Mecanismos da Hereditariedade. Expressão Gênica. Doenças ligadas à genética. 
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HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA FISIOTERAPIA  

 

Ementa 

 História da fisioterapia no mundo e no Brasil. Introdução à saúde e Atuação do 

Fisioterapeuta na Equipe de Saúde. O papel do Fisioterapeuta na Educação Ambiental. 

Recurso da Fisioterapia. Áreas de atuação do Fisioterapeuta. Regulamentação da profissão. 

 

INFORMÁTICA APLICADA À SAÚDE 

 

Ementa 

 

 Evolução da Tecnologia da Informação. História da Informática em Saúde. Conceitos de 

Hardware e Software. Conceitos de Sistemas Operacionais. Conceitos de Redes de 

Computadores. Utilização da tecnologia em Saúde. Ferramentas Online/Offline para Edição 

de Texto, Planilhas, Apresentações e Pesquisas Quantitativas/Qualitativas. Sistemas de 

Informação em Saúde. 

 

PRIMEIROS SOCORROS 

 

Ementa 

 

Princípios gerais de pronto-socorro. Avaliação e cuidados no suporte básico da vida. 

Modalidades, competências e atribuições nos atendimentos de urgência e emergência. 

Técnicas básicas de primeiros socorros em situações traumática e não traumáticas. 

Emergências clínicas mais comuns. 

 

SOCIOANTROPOLOGIA DA SAÚDE E QUESTÕES ÉTNICO RACIAIS 

 

Ementa 
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 Sociologia Clássica. Cultura como contexto. Diversidade Cultural. Instituições 

antropológicas. Antropologia e área da saúde e meio ambiente. O corpo humano: suporte de 

signos e símbolos e sua interface com a saúde, o meio ambiente, a cultura e as questões 

étnico raciais. 

 

2º SEMESTRE 

 

ANATOMIA FUNCIONAL 

 

Ementa 

 

 Estruturas do Sistema Nervoso (Central e Periférico). Movimentos corporais nos seus planos 

e eixos. Abordagem morfofuncional (ações, inserções e inervações musculares) da Cabeça, 

Pescoço, Tronco, Membros Superiores e Membros Inferiores. Noções básicas de Anatomia 

Palpatória. 

 

BIOESTATÍSTICA 

 

Ementa 

 Aspectos conceituais de estatística. Estatística descritiva. Estatística inferencial. Tipos de 

medidas. Inferências. Probabilidade. Instrumentos de análise e suas aplicabilidades. 

Programa estatístico SPSS nas análises estatísticas. 

 

BIOFÍSICA 

 

Ementa 

 Introdução a Biofísica. Estruturas moleculares. Estruturas supramoleculares. Biofísica da 

contração muscular. Biofísica da circulação sanguínea. Biofísica da respiração. Biofísica da 

função renal. Bioacústica. 
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FISIOLOGIA HUMANA 

 

Ementa 

 Organização funcional do organismo humano. Fisiologia do sistema nervoso. Fisiologia do 

músculo esquelético. Fisiologia do músculo liso. Fisiologia cardiovascular. Fisiologia 

Respiratória. Fisiologia Renal. Fisiologia digestiva. Fisiologia endócrina. Fisiologia da 

coagulação sanguínea. Fisiologia da dor. 

 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

 

Ementa 

 

 Gametogênese, formação do embrião, período fetal. Teratologia. Introdução à histologia. 

Microscopia e principais métodos. Bases morfofuncionais dos tecidos epitelial, conjuntivo, 

muscular, nervoso e sanguíneo. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA E DO TRABALHO CIENTÍFICO 

 

Ementa 

 

 A origem do conhecimento científico. Tipologia textual acadêmica (resumo, resenha, 

fichamento, citações). Métodos e técnicas científicas. Estrutura e de um projeto de pesquisa. 

Tipos de pesquisa. Aspectos éticos e legais da pesquisa científica. Normas da ABNT. 

 

PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

Ementa 
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 Estudo de estratégia de leitura, interpretação, análise linguística e produção de textos. Texto e 

textualidade. Qualidades do texto. Tipologia e gêneros textuais, concernentes a questões de 

interpretação e produção de textos. Normas gramaticais relevantes à produção textual. 

 

3º SEMESTRE 

 

AVALIAÇÃO CINÉTICO-FUNCIONAL 

 

Ementa 

 Fundamentação dos métodos e técnicas da avaliação cinesiológica-funcional. Anamnese, 

sinais vitais. Métodos e técnicas básicas de avaliação para o exame físico geral. Exame 

específico dos sistemas neurológico, cardiopulmonar e musculoesquelético. Diagnóstico 

cinesiológico-funcional. Classificação Internacional de Funcionalidade - CIF. 

 

CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA 

 

Ementa 

 Caracterização básica da Cinesiologia e Biomecânica. Biomecânica do Crescimento e 

Desenvolvimento Ósseo. Compreensão da Biomecânica do Sistema Muscular. Analise 

segmentar do movimento humano: membros superiores, membros inferiores e coluna 

vertebral. Cinesiologia e Biomecânica da Marcha. 

 

EPIDEMIOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Ementa 

 

 Organização e Complexidade Ambiental; Princípios de Ecologia; Modernidade e Estresse. 

Conceitos básicos de Epidemiologia. Binômio saúde-doença. Indicadores epidemiológicos de 

saúde: morbidade, mortalidade, demográficos de transição à epidemiologia. Aplicação da 
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epidemiologia em doenças infecciosas, doenças crônicas, na avaliação dos serviços de saúde. 

Estudos epidemiológicos. Vigilância epidemiológica. Epidemiologia descritiva, variáveis de 

pessoa, lugar e tempo. Métodos empregados em epidemiologia.  

 

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 

 

Ementa 

 Controle biológico interno. Bioenergética. Adaptações agudas e crônicas do sistema 

neuromuscular, neuro-endócrino, cardiovascular e respiratório. Bases fisiológicas dos 

indicadores e métodos de avaliação utilizadas na prescrição de exercício. Exercício Físico em 

populações especiais. 

 

FUNDAMENTOS DE FARMACOLOGIA 

 

Ementa 

 Princípios de Farmacologia. Farmacodinâmica. Farmacocinética. Mecanismos de ação dos 

fármacos. Farmacologia aplicada ao sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo e 

sistema cardiovascular. DAINES, esteroide e opióides. Antimicrobianos. 

 

IMUNOLOGIA 

 

Ementa 

 

 Conceitos básicos de Imunologia. Mecanismos imunológicos primários e secundários. 

Características Gerais do Sistema Imune. Estrutura e organização do Sistema Imune. 

Imunidade inata. Imunidade Adaptativa. Tolerância Imunológica e Autoimunidade. 

Imunodeficiências e respostas imunológicas específicas. 

 

PSICOLOGIA DA SAÚDE 
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Ementa 

 

 Introdução à Psicologia. Desenvolvimento humano psicomotor e psicossocial. Visão 

Psicossomática da doença. Relação do profissional de saúde com o paciente, família. Equipe 

interdisciplinar. 

 

4º SEMESTRE 

 

CINESIOTERAPIA 

 

Ementa 

 

 Princípios gerais da aplicação e prescrição do exercício terapêutico relacionada às diferentes 

áreas de atuação da fisioterapia. Técnicas Cinesioterapêuticas. Avaliação e Reabilitação da 

Marcha. Recursos Mecanoterapêuticos. 

 

ELETROTERAPIA, FOTOTERAPIA E TERMOTERAPIA 

 

Ementa 

 

 História da eletroterapia. Bases físicas da eletroterapia. Efeitos fisiológicos e terapêuticos, 

indicações e contra-indicações da eletroterapia de baixa, média e alta frequência; Efeitos 

fisiológicos e terapêuticos, indicações e contra-indicações da termoterapia e da fototerapia. 

Aplicação dos recursos eletrotermofototerápicos nos distúrbios funcionais. 

 

ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO EM FISIOTERAPIA. 

 

Ementa 
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 Introdução à ética e deontologia. Moral e Ética. Princípios éticos. Ética e responsabilidade 

ambiental. Código de ética profissional do Fisioterapeuta e Direitos Humanos; Bioética. 

Temas de debates éticos (aborto, eutanásia, religiosidade). Conselhos de classes e atividade 

profissional do fisioterapeuta. 

 

INTERPRETAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM 

 

Ementa 

 

 Princípios e aspectos físicos da construção da imagem em radiologia convencional, 

tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética e ultrassonografia. Principais 

achados anatômicos e patológicos dos sistemas musculares, ósseo e respiratório. Interpretação 

dos diversos exames de imagem associados à prática da fisioterapia. 

 

PATOLOGIA GERAL 

 

Ementa 

 

 Introdução à patologia. Reações básicas das células e tecidos aos estímulos patológicos. 

Distúrbios do crescimento celular. Inflamação. Processo de reparo. Distúrbios 

hemodinâmicos. Doença tromboembólica e choque. Neoplasias benignas e malignas. 

Distúrbios endócrinos e doenças ambientais e nutricionais. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

Ementa 
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 Histórico da saúde pública no Brasil. Os modelos de atenção à saúde. O Sistema Único de 

Saúde – SUS. Sistema público de saúde e seus diversos níveis e redes de atenção. Saúde 

pública na Atenção básica e sua atuação nos diversos ciclos da vida. 

 

RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS  

 

Ementa 

 

 Bases práticas para aplicação dos recursos terapêuticos manuais. Massoterapia. Mobilização 

articular. Mobilização dos tecidos moles. Técnicas de músculo-energia e alongamento. 

Mobilização neural. Fisiopatologia e tratamento baseado na terapia manual para Hérnia de 

disco. 

 

5º SEMESTRE 

 

FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

Ementa 

 

 Atuação da Fisioterapia na Atenção Básica. Atenção Domiciliar e outras modalidades de 

atuação da fisioterapia na Atenção Básica (atendimento individual e coletivo- educação em 

saúde). Atuação da fisioterapia nos ciclos de vida na saúde pública. A educação ambiental 

como estratégia da atenção primária à saúde. Qualidade no atendimento da atenção básica. 

 

FISIOTERAPIA AQUÁTICA 

 

Ementa 
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 Princípios Físicos da Água. Efeitos Fisiológicos de um corpo na água aquecida. Utilização de 

acessórios na piscina terapêutica. Técnicas e Métodos utilizados na terapia aquática. 

Indicação, contraindicação e precaução da reabilitação aquática. Prescrição de exercícios 

terapêuticos aquáticos nas diversas patologias e nos diversos ciclos da vida. 

 

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL I 

 

Ementa 

 

 Fisiopatologia e manifestações clínicas das doenças do sistema nervoso central e periférico 

no adulto. Métodos e técnicas de avaliação cinesiológica-funcional nas disfunções 

neurológicas. Abordagens terapêuticas em fisioterapia neurológica. Planejamento e 

elaboração de protocolos de tratamento fisioterapêutico nas disfunções neurológicas. 

 

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA I 

 

Ementa 

 

 Anátomo-fisiologia do sistema respiratório. Métodos, técnicas de avaliação e diagnóstico 

fisioterapêutico. Fisiopatologia das doenças pulmonares. Planejamento e elaboração de 

protocolos de tratamento fisioterápico das doenças pulmonares. 

 

FISIOTERAPIA REUMATOLÓGICA 

 

Ementa 

 

 Fisiopatologia das doenças reumáticas. Avaliação e elaboração do diagnóstico cinesiológico-

funcional nas doenças reumáticas. Abordagens na prevenção e reabilitação das disfunções 
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cinético-funcionais relacionadas as doenças reumáticas. Planejamento e elaboração de 

protocolos de tratamento em fisioterapia reumatológica. 

 

FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA I 

 

Ementa 

 

 Propedêutica da Fisioterapia Traumato-Ortopédica. Fisiopatologia das afecções traumato-

ortopédicas; Métodos e técnicas de avaliação cinesiológica-funcional do sistema músculo-

esquelético. Testes específicos para diagnóstico em disfunções e lesões traumato-ortopedicas. 

Diagnóstico cinético-funcional em traumato-ortopedia. Planejamento e elaboração de 

protocolos de tratamento em fisioterapia traumato-ortopédica. 

 

INTERPRETAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS 

 

Ementa 

 

 Exames laboratoriais na rotina prática do profissional fisioterapeuta. Interpretação de 

resultados dos exames laboratoriais hematológicos e imunológicos. Provas de função renal, 

função hepática e provas reumáticas. Gasometria. 

 

6º SEMESTRE 

FISIOTERAPIA ESPORTIVA 

 

Ementa 

 

 Ocorrências de lesões no esporte. Avaliação cinesiológica-funcional aplicada ao atleta e 

esportista. Primeiros socorros no esporte. Prevenção das lesões no esporte. Bandagem 
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funcional. Treinamento funcional, treinamento de propriocepção, e equilíbrio e pliometria. 

Planejamento e elaboração de protocolos de tratamento em fisioterapia esportiva. 

 

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL II 

 

Ementa 

 

 Avaliação, diagnóstico e prognóstico fisioterapêuticodo paciente adulto com disfunções do 

sistema nervoso central e periférico. Planejamento e execução do uso de recursos e técnicas 

fisioterapêuticas para o tratamento do paciente com disfunções neurológicas. Atendimento do 

paciente adulto com disfunções neurológicas. 

 

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA II 

 

Ementa 

 

 Avaliação, diagnóstico fisioterapêutico e prognóstico do paciente adulto com doenças 

respiratórias. Planejamento e execução do uso de recursos e técnicas fisioterapêuticas para o 

tratamento do paciente com doenças respiratórias. Atendimento do paciente adulto com 

doenças pulmonares. 

 

FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA II 

 

Ementa 

 

 Avaliação, diagnóstico e prognóstico cinesiológico-funcional do paciente adulto com 

disfunções traumato-ortopédicas. Planejamento e execução do uso de recursos e técnicas 

fisioterapêuticas para o tratamento do paciente com doenças do sistema musculoesquelético. 

Atendimento em fisioterapia traumato-ortopedica do paciente adulto. 
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FISIOTERAPIA EM ÓRTESE E PRÓTESE 

 

Ementa 

 

 Amputações: características cirúrgicas, etiologias e níveis. Reabilitação do paciente 

amputado. Próteses. Prescrição de próteses. Órteses - características e aplicabilidade. 

Abordagem fisioterapêutica em pacientes com uso de órteses. Dispositivos auxiliares da 

marcha e recursos de locomoção. Acessibilidade. 

 

PSICOMOTRICIDADE 

 

Ementa 

 

 História e desenvolvimento da psicomotricidade. Enfoques teóricos da psicomotricidade 

Elementos básicos psicomotor.  Execução de recursos (programa), de intervenção e 

treinamento em uma postura multiprofissional. A psicomotricidade na prática profissional de 

fisioterapia. 

 

7º SEMESTRE 

 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES 

 

Ementa 

 

 Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Assistência profissional 

humana e holística à prevenção de agravos, promoção e educação em saúde individual e 

coletiva. Conceito e origem dos métodos naturais usados na prática da terapia alternativa 
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complementar. A medicina ocidental e medicina oriental (Medicina Tradicional Chinesa) 

versus processo saúde doença 

 

FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR 

 

Ementa 

 

 Anátomo-fisiologia do aparelho cardiovascular. Fisiopatologia das disfunções 

cardiovasculares. Avaliação e diagnóstico cinesiológico-funcional do paciente cardiopata. 

Atuação do fisioterapeuta na reabilitação cardiopulmonar. 

 

FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL 

 

Ementa  

 

Fundamentos anátomo-fisiológicos em dermatologia, endocrinologia e estética. Princípios 

fisiopatológicos dos distúrbios estéticos, dermatológicos e endocrinológicos. Avaliação em 

fisioterapia dermatofuncional facial, corporal e em feridas. Recursos terapêuticos em 

fisioterapia dermatofuncional. Cicatrização e abordagem fisioterápica em feridas e 

queimados. Intervenções cirúrgicas e fisioterapia no pré e pós operatório em cirurgias 

plásticas. 

 

FISIOTERAPIA EM PEDIATRIA E NEONATOLOGIA I 

 

Ementa 

 

 Crescimento e desenvolvimento infantil. Prematuridade. Doenças neurológicas e traumato-

ortopédicas da Infância. Estimulação precoce. Avaliação e recursos fisioterapêuticos na 

neuropediatria. Fisioterapia no desenvolvimento neuropsicomotor.  
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FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

Ementa 

 

 Princípios da fisioterapia preventiva e ergonomia. Políticas nacionais de saúde do trabalho e 

normas reguladoras. DORT´s: diagnostico tratamento e prevenção. Ferramentas para análise 

do posto de trabalho. Ergonomia. Equipamentos de proteção de trabalho. Interface entre 

saúde, ambiente, educação ambiental e trabalho na ótica da sustentabilidade. 

 

FISIOTERAPIA URO-GINECO-OBSTÉTRICA 

 

Ementa 

 

 Distúrbios do assoalho pélvico feminino e masculino. Avaliação e intervenção 

fisioterapêutica nos distúrbios do assoalho pélvico. Gestação. Avaliação e intervenção 

fisioterapêutica no período gestacional, parto e puerpério. Mastologia. Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher e do Homem. 

 

8º SEMESTRE 

 

FISIOTERAPIA EM PEDIATRIA E NEONATOLOGIA II 

 

Ementa 

 

 Teoria da fisiologia respiratória em pediatria e neonatologia. Doenças respiratórias mais 

frequentes em pediatria. Monitorização respiratória. Interpretação de exames clínicos e 

laboratoriais. Ventilação mecânica básica em neonatologia e pediatria. Métodos e recursos 
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fisioterapêuticos em pediatria respiratória. Avaliação e prescrição de tratamento 

fisioterapêutico na área de fisioterapia respiratória infantil. 

 

FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIA 

 

Ementa 

 

 Aspectos biológicos do envelhecimento. Avaliação funcional do idoso. Fisiologia do 

exercício aplicada ao idoso. Atuação do fisioterapeuta na prevenção e tratamento de quedas, 

no envelhecimento cognitivo, na síndrome da imobilização e na revitalização geriátrica. 

FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA 

 

Ementa 

 

 Caracterização clínico-funcional do paciente de alto risco. A avaliação, programação e 

aplicação da terapia específica. A fundamentação da administração da ventilação mecânica e 

desmame. Condutas fisioterapêuticas na UTI. A importância do trabalho em equipe 

multidisciplinar. 

 

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Ementa 

 

 Metodologia da pesquisa científica. Estrutura de um projeto de pesquisa. Escrita científica. 

Normas da ABNT para elaboração de um projeto de pesquisa. 

 

GESTÃO E PLANEJAMENTO EM FISIOTERAPIA 

 

Ementa 
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 Princípios de gestão e planejamento em fisioterapia. Aspectos da atuação da fisioterapia em 

gestão. O planejamento e suas bases conceituais. Empreendedorismo e Inovação em 

Fisioterapia. O meio ambiente e a responsabilidade ambiental. Marketing. Liderança, 

comunicação e habilidades interpessoais. Clínicas e Consultórios de fisioterapia. Qualidade 

do Serviço de Fisioterapia. 

 

9º SEMESTRE 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I  

 

Ementa 

 

 Prática da rotina de atendimento do serviço de Fisioterapia em clínicas ou outras entidades 

que apresentam condições necessárias de treinamento e aquisição de habilidades 

profissionalizantes nas áreas de Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia, 

Fisioterapia Cardiorrespiratória (nível Ambulatorial), Fisioterapia Dermato-Funcional, e 

Fisioterapia Aquática. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOTERAPIA I 

 

Ementa 

 

 Apresentação e discussões de tópicos e estudos de casos clínicos nas áreas específicas da 

Fisioterapia Dermato-funcional, Fisioterapia Cariorrespiratória, Fisioterapia em Traumato-

Ortopedia e Reumatologia, Fisioterapia em Gerontologia e Fisioterapia Aquática, 

correlacionando com a Classificação Internacional da Funcionalidade (CIF). Novos 

conhecimentos, avanços da tecnologia na Fisioterapia e inovação. 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

 

Ementa 

 

 Estrutura do trabalho monográfico. Escrita científica. Normas da ABNT para elaboração de 

monografia. Preceitos éticos na pesquisa científica.  

  

 

10º SEMESTRE 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II  

 

Ementa 

 

 Prática da rotina de atendimento do serviço de Fisioterapia em ambulatórios, clínicas e 

instituições hospitalares ou outras entidades que apresentam condições necessárias de 

treinamento e aquisição de habilidades profissionalizantes nas áreas de Fisioterapia Pediátrica, 

Fisioterapia Hospitalar, Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia, Fisioterapia 

Neurofuncional e Fisioterapia na Atenção Básica. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOTERAPIA II 

Ementa 

 

 Apresentação e discussões de tópicos e estudos de casos clínicos nas áreas específicas da 

Fisioterapia Pediátrica, Fisioterapia Hospitalar, Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia, 

Fisioterapia Neurofuncional e Fisioterapia na Atenção Básica, correlacionando com a 

Classificação Internacional da Funcionalidade (CIF). Novos conhecimentos, avanços da 

tecnologia na Fisioterapia e inovação. 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

Ementa 

 

 Escrita científica. Normas da ABNT para elaboração de monografia. Análise de dados em 

pesquisa qualitativa e em pesquisa quantitativa. Considerações finais da pesquisa científica. 

 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 

 

FISIOTERAPIA BUCO-MAXILO-FACIAL 

 

Ementa 

 

Sintomas comuns nas desordens crânio-mandibulares. Tratamento com utilização de técnicas 

corretivas e prevenção dessas disfunções. Ações nos casos pós cirúrgicos das alterações buco-

maxilo-faciais. 

 

LIBRAS 

 

Ementa 

 

 Estudo da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, sua origem, conceitos básicos, definições e 

divisões. Fundamentos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais. Regras gramaticais da 

língua de sinais e da cultura surda. Comunicação em LIBRAS. 

 

NEUROFISIOLOGIA HUMANA 

 

Ementa 
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 Anátomo-fisiologia do sistema nervoso. Potencial de ação, condução nervosa, circuitos 

neuronais e a fisiologia da contração muscular. Sistema nervoso central. Sinapses, circuitos 

neuronais básicos, sensações somestésicas, dor, vias de transmissão eferentes e aferentes. 

Funções motoras da medula espinhal e do tronco encefálico. Atividade muscular do córtex 

cerebral, dos gânglios e do cerebelo. Sistema nervoso autônomo e sistema nervoso central. 

Bases neurofisiológicas do sono e vigília, pensamento e memória. Processos intelectuais e 

funções comportamentais. Sistema sensorial. Neurofisiologia do sistema visual, auditivo, 

gustativo e olfativo. 

 

FISIOTERAPIA EM ONCOLOGIA 

 

Ementa 

 

 Bases fisiopatológicas, clínicas, diagnósticas e terapêuticas dos principais processos 

oncológicos em crianças, adultos e idosos. Atuação da fisioterapia junto aos pacientes 

oncológicos.  

 

FISIOTERAPIA EM REABILITAÇÃO VESTIBULAR 

 

Ementa 

 

 Conceito e objetivos da Reabilitação Vestibular. Avaliação do sistema vestibular nos 

mecanismos do ouvido interno e de seus componentes; Estudo das fisiopatologias e principais 

manifestações clinicas das doenças vestibulares; Indicações da reabilitação vestibular; 

Características de um Programa de Reabilitação Vestibular; Protocolos de Reabilitação 

Vestibular. 
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