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FUNDAÇÃO UNIRG - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG 

COLEGIADO DE CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

RESOLUÇÃO nº 001 – Colegiado de Curso de Fisioterapia 

de 23 de fevereiro de 2018. 

 

 

Aprova as linhas de pesquisas do Curso de 

Fisioterapia do Centro Universitário UnirG. 

 
 

O Coordenador do Curso de Graduação em Fisioterapia, do Centro Universitário 

UNIRG, no uso de suas atribuições, conferidas por meio da Portaria nº 022/2017, em 

conformidade com o Regimento Geral do Centro Universitário UNIRG e com a decisão 

tomada na reunião realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, respaldado pelo Conselho do 

Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Unirg (Ata em anexo): 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Aprovar as linhas de pesquisas do Curso de Fisioterapia do Centro 

Universitário UnirG, sendo elas: 

I Avaliação e Intervenção em Fisioterapia no sistema musculoesquelético. 

EMENTA: Pesquisas cuja abrangência envolva a propedêutica, a semiologia e a 

caracterização de intervenções no sistema locomotor, correlacionadas às áreas de 

traumatologia, ortopedia, fisioterapia desportiva e reumatologia. Estudos das bases 

cinesiológicas e cinesioterapêuticas que envolvam a funcionalidade humana, as provas de 

função muscular e os distúrbios osteoarticulares; 

II Avaliação e Intervenção em Fisioterapia no sistema cardiorrespiratório. 

EMENTA: Estudos sobre métodos de avaliação do sistema cardiovascular e respiratório e 

seus efeitos sobre a independência funcional. Pesquisas com abrangência intervencionista 

sobre os distúrbios cardiovasculares, metabólicos e respiratórios. Bases epidemiológicas 

em atenção terciária. Trabalhos sobre assistência ventilatória e mobilização precoce em 

ambiente hospitalar; 

III Avaliação e Intervenção na saúde da mulher e do homem, do sistema 

tegumentar e estudos em saúde pública. EMENTA: Pesquisas sobre avaliação física e 
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cinesiofuncional do sistema uroginecológico, coloproctológico, mama e dos aparelhos 

reprodutores masculino e feminino. Estudos sobre métodos preventivos de distúrbios 

uroginecológicos. Trabalhos sobre avaliação e intervenção em gestantes, com ou sem 

alterações obstétricas no período perinatal. Avaliação e intervenção em dermatofuncional. 

Pesquisas sobre políticas públicas em saúde e epidemiologia de doenças em atenção 

básica; 

IV Avaliação e Intervenção em Fisioterapia no sistema neurológico e em 

pediatria. EMENTA: Estudos de avaliação e intervenções relacionadas com o 

desempenho e capacidade do sistema neuromuscular em diferentes grupos populacionais. 

Estudo das condições de saúde relacionadas à pediatria e ao sistema neurológico. 

Trabalhos intervencionistas, avaliativos e epidemiológicos sobre distúrbios pediátricos. 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação; 

 Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Publique-se; 

Comunique-se. 

Conselho de Curso de Fisioterapia, 23 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

GEOVANE ROSSONE REIS 

Coordenador do Curso de Fisioterapia 

Portaria/Reitoria nº 022/2017 
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