
CENTRO UNIVESITÁRIO SÃO CAMILO 

www.posead.saocamilo.br 

 

 

PROJETO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU 

 

FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA ADULTA 

 

Área: Fisioterapia 

Modalidade: EAD (a distância) 

Apresentação do curso: 

Curso de formação em fisioterapia neurológica adulta, direcionado a capacitação do profissional 

para executar avaliação, prescrição de condutas e tratamentos adequados às sequelas causadas 

por afecções ao sistema nervoso, sejam centrais ou periféricas. 

O crescente número de indivíduos diagnosticados com AVC, Doença de Parkinson, esclerose 

múltipla, lesão medular, polineuropatia, por exemplo, exige capacitação específica que atenda às 

necessidades motoras e sensitivas desses pacientes. Logo, esse curso torna-se relevante na 

abordagem desse perfil de pacientes, de modo que proporcionará conhecimento e confiança aos 

profissionais. 

Objetivos: 

✓ Capacitar o profissional ao atendimento holístico de indivíduos que apresentam sequelas 

neurológicas; 

✓ Favorecer a capacidade de distinguir patologias e tratamentos adequados; 

✓ Promover raciocino e decisão clínicos; 

✓ Proporcionar pensamento holístico no tratamento do paciente. 

 

Público-alvo: 

Gradudados em Fisioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.posead.saocamilo.br/


CENTRO UNIVESITÁRIO SÃO CAMILO 

www.posead.saocamilo.br 

 

 

 

Organização curricular: 

 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

GESTÃO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES 40 h 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 40 h 

TECNOLOGIA EM SAÚDE 40 h 

BASES DA AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO PACIENTE ADULTO 

NEUROLÓGICO 

40 h 
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NEUROANATOMIA E NEUROFISIOLOGIA FUNCIONAL 40 h 

PATOLOGIAS EM NEUROLOGIA 40 h 

RECURSOS DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE NEUROLÓGICO 

ADULTO 

40 h 

TREINAMENTO DE CAPACIDADES EM PACIENTE 

NEUROLÓGICO ADULTO VISANDO INDEPENDÊNCIA 

RESPONSÁVEL 

40 h 

USO DA CIF NA AVALIAÇÃO GLOBAL DO PACIENTE 

NEUROLÓGICO 

40 h  

AVALIAÇÃO FINAL 20 h  

TOTAL DAS DISCIPLINAS 380 h 

 

Ementas: 

GESTÃO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES       

EMENTA: Dar conhecimento dos conceitos e do processo de gerenciamento das unidades de 

saúde em equipes multidisciplinar e proporcionar visão ampla de do gerenciamento de pessoas no 

ambiente de reabilitação.  

POLÍTICAS  DE SAÚDE 

EMENTA: Tem o objetivo de conhecer o Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) e sua 

articulação com a saúde Suplementar; de correlacionar as bases biológicas da saúde com as 

bases sociais, numa visão integral do indivíduo em família e coletividades; e de despertar 

compreensão sobre a relevância do trabalho em equipe e da articulação em redes de atenção à 

saúde. 

TECNOLOGIA EM SAÚDE 

EMENTA: Aprimorar o uso das tecnologias na reabilitação neurológica, e o manejo para 

resolutividade dos potenciais problemas. 

BASES DA AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO PACIENTE ADULTO NEUROLÓGICO 

EMENTA: Promover adequado manuseio e conhecimento dos aspectos básicos da avaliação 

funcional de pacientes neurológicos. 

NEUROANATOMIA E NEUROFISIOLOGIA FUNCIONAL 

EMENTA: Propiciar ao profissional conhecimento anatômico e fisiológico do sistema nervoso e 

suas propriedades 

PATOLOGIAS EM NEUROLOGIA 

EMENTA: Proporcionar conhecimento neuropatológico das principais afecções ao sistema nervoso 

e adequado manuseio das sequelas, bem como condutas e tratamentos. 
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RECURSOS DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO 

EMENTA: Propiciar ao profissional conhecimento dos recursos disponíveis e adequados, e 

capacidade de aplicar tais recursos especificamente. 

TREINAMENTO DE CAPACIDADES EM PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO VISANDO 

INDEPENDÊNCIA RESPONSÁVEL 

EMENTA: Viabilizar ao profissional por meio de métodos e técnicas a capacidade de tornar o 

paciente independente em suas atividades de vida diária (AVD) de modo seguro. 

USO DA CIF NA AVALIAÇÃO GLOBAL DO PACIENTE NEUROLÓGICO 

EMENTA: Proporcionar capacidade de aplicar a CIF corretamente, ao promover adequada 

utilização desse instrumento. 

Metodologia e avaliação: 

A construção da aprendizagem se dá por meio da nossa plataforma do aluno, onde o 

aluno encontrará todo o apoio acadêmico: 

✓ Fórum; 

✓ Vídeo-chat; 

✓ Chat; 

✓ Sala de aula/Cronograma; 

✓ Notas e faltas; 

✓ Material de estudos; 

✓ Financeiro; 

✓ Ocorrências; 

✓ Publicações do estudante; 

✓ Correio Eletrônico; 

✓ Secretaria Virtual; 

✓ Avaliação final. 

 

Avaliação final: No final do curso o aluno realizará uma Avaliação online, contendo 30 questões 

objetivas por meio do Portal do Aluno.  

Essa avaliação aborda de maneira resumida  todo o conteúdo aplicado ao longo do curso, e 

possui como principal objetivo certificar a evolução do aluno. A data será informada por meio do 

cronograma disponível no portal do aluno e para obter aprovação o discente deverá obter nota 

igual ou superior a 7,00 (sete).  

Após a aprovação em todas as disciplinas e na Avaliação Final, o aluno poderá solicitar, também 

no Portal do Aluno, seu Certificado. 
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Corpo docente*: 

 

DOCENTE TITULAÇÃO 

Diana Ferreira Pacheco  

(Coordanação) 

Mestre 

Simone Pires Ferreira Batana Mestre 

Ruth da Conceição Costa e Silva Sacco Mestre 

Euni de Oliveira Cavalcanti  Mestre 

Rogério Alves da Silva  Mestre 

Lizia Fabíola Doutora 

*Sujeito a alterações
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Certificação: 

Credenciado pelo Decreto de 24 de novembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União de 

25 de novembro de 1997; recredenciado pela Portaria nº. 505, de junho de 2015, publicada no 

Diário Oficial da União de 05 de junho de 2015. 

Credenciado para oferecimento de cursos na modalidade à distância pela Portaria nº 1.109 de 

27 de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 30 de novembro de 2015. 
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