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PROJETO BÁSICO DO II CURSO DE EXTENSÃO 2020 / GEP - HUJB 

CURSO DE FÉRIAS PARA ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA – 2020.1  

 

1. JUSTIFICATIVA 

O II Curso de Extensão 2020 / GEP - HUJB objetiva instrumentalizar os 

acadêmicos de Fisioterapia a desenvolver uma prática clínica mais segura por meio do 

acompanhamento prático com preceptores Fisioterapeutas do HUJB. 

Esta proposta surgiu pela necessidade de implantar o serviço de Fisioterapia 

Respiratória no HUJB. Para tanto, como se trata de um hospital universitário, viu-se a 

possibilidade de ampliar e consolidar os saberes e fazeres da prática fisioterapêutica diária 

junto ao corpo discente de graduandos em Fisioterapia, a partir do acompanhamento 

sistemático aos profissionais do corpo clínico da Fisioterapia. Ante o exposto, trata-se de 

um curso opcional, em razão das férias acadêmicas.  

Nessa direção, considerando a reduzida quantidade de alunos no período de férias 

acadêmicas; considerando o potencial de formação de recursos humanos do HUJB; e 

considerando ainda a infraestrutura física, o parque tecnológico existente e os 

colaboradores contratados pelo hospital universitário em Cajazeiras, justifica-se a 

realização deste curso de extensão. 

Ademais, dada à complexidade que envolve as ciências da saúde, é necessária uma 

extensiva carga horária de práticas e vivências frequentes dos graduandos nos cenários de 

saúde. Em virtude disso, fica clara a importância de ações de extensão que 

aprimorem/consolidem os saberes e fazeres da prática clínica, complementando a 

formação adquirida pelo estudante durante o curso e preparando-o para enfrentar os 

desafios do mundo do trabalho por meio de uma formação qualificada. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

Capacitar os graduandos em Fisioterapia sobre as habilidades para o exercício da 

prática clínica. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Contribuir para a melhor formação graduada; 

 Desenvolver ações de saúde em hospital de média complexidade; 

 Promover a reflexão teórica e a vivência prática da assistência à saúde.  

 Consolidar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos no curso; 

 Aperfeiçoar conhecimentos clínicos nos ambulatórios de Fisioterapia 

Respiratória; 

4. ATIVIDADES PRÁTICAS A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 Avaliação respiratória: anamnese, exame físico, interpretação de exames 

complementares; 

 Relação profissional de saúde-paciente;  

 Discussão de casos abordados; 

 Elaboração de plano terapêutico; 

 Procedimentos e manobras no campo da Fisioterapia Respiratória; 

 Raciocínio Clínico; 

 Abordagem clínica do paciente; 

 Acompanhamento e alta fisioterapêutica. 

 

5. METODOLOGIA 

Este curso de extensão contará com dois momentos, quais sejam: individual 

(prático) e coletivo (construção e discussão de casos). Os momentos coletivos (discussão 

de casos) serão realizados com o conjunto de alunos inscritos em uma sala previamente 

agendada do HUJB. Já os momentos individuais (práticos) consistirão no 

acompanhamento discente das rotinas assistenciais do hospital no ambulatório de 

Fisioterapia Respiratória. 

Serão utilizadas como estratégias metodológicas: 1. Acompanhamento individual 

do aluno pelo preceptor Fisioterapeuta do HUJB durante a prática clínica cotidiana; 2. 

Discussões de situações problemas (casos clínicos) apresentados pelos alunos; 3. 

Pesquisas no Up to Date; 4. Leituras especificas programadas (artigos, periódicos,  

guidelines, consensos). 

6. MATERIAL DIDÁTICO  

O material a ser utilizado será disponibilizado em formato eletrônico via consulta 

no aplicativo Up to Date, disponível nos computadores do HUJB. 
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7. INSTRUTOR  

O I Curso de Férias 2020 para estudantes de Fisioterapia do CFP/UFCG será 

conduzido pelos preceptores fisioterapeutas do HUJB/EBEBSERH. 

 

8. PÚBLICO-ALVO 

Este curso é direcionado a graduandos em Fisioterapia com matrícula ativa no 

semestre 2020.1, preferencialmente que tenham concluído com êxito a disciplina de 

Fisioterapia Cardiorrespiratória. 

9. PERÍODO DE REALIZAÇÃO  

O I Curso de Férias para acadêmicos de Fisioterapia – 2020.1 está previsto para 

ocorrer entre 16 de janeiro à 20 de fevereiro de 2020, com atividades às terças-feiras e 

quintas-feiras, no turno vespertino, conforme a disponibilidade do serviço e agenda do 

ambulatório de fisioterapia respiratória, mediante escala a ser definida no início do curso.  

 

10. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Será realizado nas dependências do Hospital Universitário Júlio Bandeira, salas 

de aulas 01 e 02, ambulatórios do HUJB e demais serviços assistenciais. 

 

11. CARGA HORÁRIA  

A carga horária prevista para as atividades é de, no máximo, 55 horas, divididas 

entre os rodízios a serem ainda estabelecidos, conforme escala do serviço. No entanto, 

para fins de certificação, cada aluno será certificado conforme seu comparecimento às 

atividades propostas.  

12. NÚMERO DE PARTICIPANTES/VAGAS 

Serão disponibilizadas até 10 (dez) vagas, exclusivamente para alunos que já 

cursaram a disciplina de semiologia. 

13. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 
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A responsabilidade pela coordenação desta ação de extensão será da Gerência de 

Ensino e Pesquisa do HUJB/EBSERH/UFCG. 

14. CERTIFICADOS  

Os certificados serão emitidos pela EBSERH, sob a responsabilidade da Gerência 

de Ensino e Pesquisa. A entrega do certificado aos participantes será realizada ao final do 

curso, com carga horária proporcional à frequência, desde que tenham obtido aprovação 

no processo avaliativo. 

15. AVALIAÇÃO DO CURSO                      

Será realizada durante o curso, por meio do acompanhamento direto pelo 

preceptor (avaliação qualitativa), bem como pela apresentação de um caso clínico.  

Adicionalmente, poderá ser solicitada a entrega de um Portfólio. Este compreende 

“uma ferramenta pedagógica que consiste em uma listagem de trabalhos realizados por 

um estudante ou até trabalhos realizados no contexto profissional. Esta lista costuma estar 

organizada de forma cronológica e serve para demonstrar as competências adquiridas 

através de tarefas realizadas. Neste caso o portfólio também pode facilitar o pensamento 

crítico em relação ao processo acadêmico”. 

 A ideia é que os alunos entreguem seus portfólios destacando o deslocamento de 

aprendizagem proporcionado pelo curso, bem como apresentar ainda uma situação-

problema (caso clínico) com o respectivo desfecho multiprofissional, constando hipóteses 

diagnósticas, exame clínico (anamnese + exame físico + exames complementares), 

prognóstico, terapêutica e demais condutas. 

16. ENCAMINHAMENTOS                                                                                                              

Cajazeiras, 09 de janeiro de 2020. 

Tayrine Matias de Paula 

Chefe da Unidade de Desenvolvimento de Pessoas  

 

De acordo. Autoriza-se a realização. 

Wemerson Neves Matias 

Chefe do Setor de Pesquisa e Inovação/GEP 

 

José Ferreira Lima Júnior 

Gerência de Ensino e Pesquisa 


