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“A cura do corpo era um testemunho do poder que renovara o coração. Cristo pediu 

ao paralítico que se erguesse e andasse ... o paralítico encontrou em Cristo cura tanto para o 

corpo quanto para alma. A cura espiritual foi seguida de restauração física. Essa lição não 

deveria ser desatendida.” 

Ellen G. White, DTN pg. 270
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é a explicitação da proposta pedagógica assumida por 

uma Instituição de Ensino Superior (IES). Previsto pela legislação educacional no Brasil, tal 

documento apresenta claramente seus princípios e objetivos amplos, seu fazer pedagógico e seu 

compromisso com a formação inicial de seus estudantes. O Projeto Pedagógico do curso de 

Fisioterapia oferecido pela Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) constitui-se de um instrumento 

norteador para os atos curriculares vivenciados no cotidiano. O curso de fisioterapia em 

funcionamento desde 1999 até o ano de 2011 estava ligado à Faculdade Adventista de Fisioterapia, 

mas a partir de então tal curso faz parte da FADBA através do processo legal de integralização sem, 

contudo, perder suas características. 

A FADBA, situada no município de Cachoeira – Bahia, é uma instituição de ensino superior 

ligada ao sistema educacional adventista, rede mundial de ensino mantida pela Igreja Adventista do 

Sétimo Dia (IASD). Está inserida num amplo espaço físico e localizada em uma área campestre com 

mais de 1Km², local que abriga além desta, outras instituições educativas sob a estrutura da IASD. 

Está envolvida com projetos de ação educativa na comunidade, uma vez que entende ser uma 

Instituição de ensino com função primordial de contribuir positivamente para o desenvolvimento 

social da região onde está inserida. Como Instituição Educacional, a FADBA propõe-se a evidenciar 

os valores da cidadania na compreensão crítica de seu papel estratégico no contexto regional e sócio-

econômico, contribuindo para uma transformação modernizadora na elevação dos patamares de 

educação das novas gerações, oferecendo um ensino superior de qualidade, que estimule a formação 

integral do homem, direcionada não apenas à perspectiva de mercado, como também às necessidades 

sociais e humanas. 

O curso de Fisioterapia, encontra-se autorizado pela Portaria nº 1.297, publicado no Diário 

Oficial de 23 de novembro de 1998 e reconhecido através da Portaria nº 1858, de 14/07/2003. O 

curso funciona segundo as orientações e termos da Resolução CNE/CES 4, de 19 de fevereiro de 2002 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Fisioterapia e demais 

legislações educacionais vigentes. Trata-se de um curso de formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva na área de saúde. Agrega conhecimentos que permitem ao sujeito atuar participativamente 

em todos os níveis de atenção à saúde exercendo a profissão de fisioterapeuta. Os graduados podem 

assim ter a oportunidade de ulterior aprofundamento da formação pertinente ao longo de sua vida 

profissional. 
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2 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

O Sistema Adventista de Educação está presente em quase todos os países através de suas 

Instituições de Ensino, sendo que 1.050 são de nível médio e 4.450 de nível fundamental, além de 90 

Intituições de Ensino Superior (IES), totalizando um registro de 996.249 matrículas. Na América do 

Sul são 26 mil estudantes da educação superior e no Brasil o Sistema conta com sete IES situadas em 

estados diferentes, marcando presença na maioria das regiões brasileiras. 

A partir do Instituto Adventista de Ensino do Nordeste – IAENE, fundado em 1979 onde hoje 

funciona a Faculdade Adventista da Bahia, a Instituição Adventista Nordeste Brasileira de Educação e 

Assistência Social - IANDBEAS, Mantenedora, criou em 1987 o Seminário Latino-Americano de 

Teologia. Essa ação regional, aliada à experiência centenária da Educação Adventista, inspirou e 

preparou a Instituição para criar cursos superiores, inicialmente, na condição de faculdades isoladas. 

No ano de 1998, foi implantada a Faculdade Adventista de Administração do Nordeste – 

FAAD, oferecendo o Curso de Administração - Habilitação em Gestão de Empresas, autorizado pela 

Portaria GAB-MEC nº 226 de 06 de março de 1998 posteriormente reconhecido através da Portaria n. 

4.219 de 6 de dezembro de 2005. Com os resultados positivos da FAAD, a Mantenedora fez 

investimentos dando origem à Faculdade Adventista de Fisioterapia - FAFIS em 1999, autorizada com 

o Curso de Bacharel em Fisioterapia, pela Portaria nº 1.297 de 23 de novembro de 1998, com 

renovação de reconhecimento pela Portaria nº 807 de 12 de novembro de 2008. 

Tal ação de desenvolvimento foi seguida pela criação da Faculdade Adventista de Educação 

do Nordeste - FAENE, autorizada pela portaria nº. 1.404, de 22 de Dezembro de 1998 e com 

renovação de reconhecimento através da portaria nº. 946 de 22 de julho de 2010. 

Após haver criado as três IES supra citadas, a Instituição Adventista Nordeste Brasileira de 

Educação e Assistência Social – IANDBEAS, promoveu a criação da Faculdade Adventista da Bahia - 

FADBA a partir da autorização do Curso de Bacharel em Enfermagem, autorizado pela portaria nº 

1.072, de 27 de dezembro de 2007, sendo o primeiro período letivo iniciado em 2008. Por fim, com a 

Portaria 994, de 28 de Julho de 2009 e publicada no DOU em 29 de Julho de 2009, foi criado o Curso 

de Psicologia da FADBA cujo início do primeiro período letivo se deu em fevereiro de 2010. 

Com o fim de tornar a gestão das mantidas cada vez mais dinâmica e tendo em vista ainda, um 

futuro que seja consistente com a sua própria história de crescimento, a IANDBEAS, Mantenedora, 

pretende integralizar as IES com o propósito de sinalizar por este ato, o seu desejo de criar no futuro 

um Centro Universitário. Deste modo, espera-se que a Faculdade Adventista da Bahia, consolide ainda 

mais a sua experiência como referência em sua região e no âmbito nacional.  
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2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO E INSERÇÃO REGIONAL  

A FADBA está localizada na antiga fazenda Capoeiruçú, numa área de 345 hectares, às 

margens da BR-101, no município histórico de Cachoeira - BA, no denominado Recôncavo Baiano, 

região de clima quente e úmido, com temperaturas médias anuais que variam de 19,2ºC a 26,6°C. O 

relevo regional apresenta vales, colinas, serras, chapadas e possui grande disponibilidade hídrica, além 

da importante bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu. Desde o início de suas atividades acadêmicas a 

FADBA tem recebido alunos de diversos municípios da Bahia, de todas as unidades da federação e de 

outros países. No entanto, grande parte de seus discentes é oriunda do Estado da Bahia e, 

particularmente, a região dos municípios de Cachoeira, São Félix, Cruz das Almas e Feira de Santana. 

A FADBA pode ser considerada fator de imperativa necessidade social onde está inserida, 

visto tratar-se de uma região carente de agentes impulsionadores do desenvolvimento local, haja visto 

o alto grau de dificuldades econômicas e sociais vivenciado pela população em geral. Nesse sentido a 

FADBA é uma oportunidade concreta para muitos jovens que, sem esta possibilidade de progressão 

cultural e social, estariam ociosos e relegados às complicações sociais pertinentes. 

 Ressalte-se, pois, que a FADBA é uma instituição educacional relevante para uma 

comunidade como Cachoeira e para o próprio Recôncavo Baiano, com uma infra-estrutura de 

excelência e dessa forma corresponderá com a excelência de seus serviços educacionais e profissionais 

as comunidades a que vem servir.  Por meio de ações acadêmicas, científicas e sociais a FADBA 

espera poder continuar oferecendo as oportunidades certas para tantos cidadãos que buscam condições 

melhores de vida não só para si, mas para as gerações futuras. 

 

2.3 MISSÃO DA FADBA 

 

A FADBA assume como missão o compromisso de promover uma educação de excelência por 

meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão, privilegiando o desenvolvimento das 

potencialidades físicas, intelectuais, sociais e espirituais, para formar cidadãos amadurecidos, íntegros, 

e que sejam capazes de exercer sua cidadania como agentes de mudanças sociais. 

 

2.4 ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

A FADBA atua como instituição educacional no Ensino Superior com os Cursos de 

Graduação em Administração, Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia e Licenciatura em Pedagogia 

além dos Cursos de Pós-Graduações  lato sensu e  cursos de extensão universitária. 
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3 ESTRUTURA ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 
 

3.1 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 

A estrutura organizacional da FADBA, conforme disposição regimental compreende o 

conjunto de departamentos deliberativos, consultivos, normativos, departamentos executivos e 

departamentos suplementares. Os departamentos consultivos, deliberativos e normativos das FADBA 

possuem uma articulação direta com os departamentos executivos e departamentos de apoio, tendo 

como objetivo trabalhar em harmonia na administração da Instituição e nas Coordenações de Curso. O 

Colegiado Superior, órgão máximo deliberativo na Instituição, constitui a última instância pertinente a 

assuntos administrativos e acadêmicos. O Colegiado Acadêmico, no entanto, faz a mediação entre este 

e os Colegiados de Curso e demais colegiados, garantindo a efetividade da integração e da interação 

dinâmica entre a administração da Instituição e as instâncias responsáveis pela persecução de seus 

objetivos educacionais, conforme organograma institucional e acadêmico.  

3.1.1 Conselhos e Colegiados: competências e composição 

As competências e composição dos Colegiados estão de acordo com o Regimento da FADBA e a 

constuição de seus membros ocorre a partir da nomeação de representantes dos diversos segmentos da 

IES, conforme legislação vigente. São eles: 

a) O Conselho Superior, instância máxima consultiva, deliberativa e normativa da FADBA em 

matéria administrativa, didático-científica e disciplinar, é constituído por: Diretor Geral, seu 

presidente; Diretor Acadêmico, seu secretário; Diretor Administrativo; Diretor para Assuntos 

Estudantis; Secretário Acadêmico; Coordenador de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão; 

Coordenadores de Cursos de Graduação; Coordenador do Instituto Superior de Educação; 

Capelão Universitário; Coordenador da Comissão Própria de Avaliação; um representante 

docente de cada curso, escolhido pelos seus pares, com mandato de um ano; dois representantes 

discentes, com mandato de um ano, indicados pelo seguimento de representação estudantil ou 

representantes de turmas, eleitos pelos seus pares; um representante da comunidade, escolhido de 

lista tríplice pela diretoria, apresentada pela comunidade, com mandato de um ano; um 

representante do corpo técnico-administrativo, eleito por seus pares, com mandato de um ano. 

b) O Conselho Acadêmico da FADBA é uma instância de natureza consultiva, deliberativa e 

normativa, sendo presidido pelo Diretor Acadêmico e formado pelos seguintes membros: Diretor 

Acadêmico, seu Presidente; Secretário Acadêmico, seu Secretário; Coordenador de Pós-

graduação, Pesquisa e Extensão; Coordenadores de Cursos de Graduação; Coordenador do 

Instituto Superior de Educação; Gerente da Policlínica; um representante docente de cada curso, 

eleito por seus pares, com mandato de um ano, podendo ser reconduzido por igual período até 

duas vezes; um representante discente de cada curso, eleito por seus pares, com mandato de um 

ano, podendo ser reconduzido por igual período até duas vezes; um representante dos 
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departamentos suplementares do Corpo Técnico-Administrativo, que será escolhido pelo 

Conselho Superior. 

c) Os Colegiados de Curso da FADBA são de natureza consultiva, deliberativa e normativa de cada 

curso, sendo presidido pelo respectivo Coordenador de Curso e formado pelos seguintes 

membros: Coordenador de Curso, seu Presidente; Docentes do Curso; um representante discente, 

eleito por seus pares, com mandato de um ano, podendo ser reconduzido. 

d) O Colegiado de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, instância de coordenação específica para 

planejar, organizar, promover, coordenar, supervisionar e executar projetos de pós-graduação, de 

pesquisa e de extensão, de forma sistemática e integrada, nomeado pelo Conselho Acadêmico, é 

constituído: pelo Diretor Acadêmico, seu Presidente; pelo Coordenador de Pós-graduação, 

Pesquisa e Extensão, seu Secretário; pelos Coordenadores de Curso; pelos representantes do 

Núcleo de Pós-graduação, Núcleo de Pesquisa e Núcleo de Extensão; por um professor de cada 

curso; por um representante discente de cada curso. 

e) Núcleo Docente Estruturante (NDE) – contribui para consolidação do perfil profisional do 

egresso, incentivo à pesquisa, integração curricular e interdisciplinar e diretrizes curriculares 

nacionais para graduações. Compõe-se do coordenador do curso e cinco docentes. 

 

3.1.2 Departamentos de Apoio às Atividades Acadêmicas 

 

Todos os Departamentos e Setores da FADBA estão devidamente explicitados no Regimento 

Acadêmico. São Departamentos de Apoio às Atividades Acadêmicas: Coordenações de Curso de 

Graduação; Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão; Secretaria Acadêmica; Biblioteca; 

Central de Relacionamento Estudantil; Policlínica; Escola de Música e Artes; Departamento 

Financeiro; Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação; Departamento de Marketing. 

Além desses, a FADBA conta com setores que se constituem em áreas complementares e 

suplementares, como citados a seguir: 

a) Áreas complementares: Núcleo de Pós-graduação; Núcleo de Apoio Integrado de Pesquisa e 

Extensão; Núcleo de Educação Continuada; Contabilidade; Setor de Filantropia e Assistência 

Social; Setor de Patrimônio; Setor de Finanças Estudantis. 

b) Áreas suplementares: Comissão Própria de Avaliação; Procuradoria Institucional; Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP); Comitê de Ética na Utilização Animal (CEUA); Ouvidoria; Núcleo de 

Acompanhamento de Egressos e Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP). 
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3.2 AUTONOMIA DA IES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA 

 

 Observa-se a autonomia da FADBA em relação à Mantenedora a partir do seu Conselho 

Superior, o qual tem poderes para outorgar poderes aos demais Conselhos e Colegiados, além das 

ações administrativas previstas pelo PDI e pelo seu regimento. 

 

3.3 COOPERAÇÃO E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 

 

A FADBA, considerando a imperiosa necessidade de inserção no contexto comunitário de seu 

entorno, procura potencializar o desenvolvimento das funções ensino, pesquisa e extensão através de 

cooperações e parcerias com agentes públicos, privados, comunitários e não governamentais. As ações 

de pesquisa e extensão aparecem como beneficiários diretos dessas parcerias, face a natureza de suas 

atividades.  

Os termos de cooperação e parcerias com as instituições são firmados conforme área de 

atuação dos cursos. No caso específico do curso de Fisioterapia, existem parcerias com a Secretaria de 

Saúde do Estado da Bahia e com Secretarias de Saúde Municipais da Região do Recôncavo Baiano. 

Há também convênios entre a FADBA e outras instituições para a realização de atividades práticas 

profissionais e estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios.  

Outras parcerias têm sido discutidas em acordo com os demais cursos oferecidos pela 

FADBA, buscando-se também outros formatos, desenvolvendo programas e projetos que estejam em 

sintonia com suas áreas específicas de conhecimento.  

 

3.4 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 

Os Serviços de Atendimento ao Discente são parte da política da FADBA, estão sob a 

coordenação da Direção Acadêmica e objetivam promover acesso dos alunos aos seguimentos 

acadêmicos, sociais, políticos e espirituais. Os estudantes têm atendimento em ações integradas, 

através de: 

a) Secretaria Acadêmica – fornecimento de informações e orientações sobre registros acadêmicos, 

publicação de avisos e editais de interesse dos estudantes e fornecimento de documentação 

solicitada, conforme normas regimentais. 

b) Coordenação de Curso – atendimento e orientação dos estudantes, de acordo com as diretrizes do 

curso. 

c) Central de Relacionamento Estudantil - orientações no tocante ao cotidiano acadêmico no 

campus. 

d) Corpo Docente – acompanhamento dos estudantes nas questões pedagógicas e em outras que 

possam interferir na vida acadêmica. 
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e) Núcleo de Atendimento Psicopedagógico – destina-se ao acompanhamento e à orientação do 

discente, de modo que permita equacionar possíveis conflitos pertinentes aos processos da 

aprendizagem. 

f) Capelania Universitária – objetiva a assistência religiosa, moral e espiritual, prestada por 

profissional devidamente qualificado. 

g) Atividades de Nivelamento - é oferecida gratuitamente aos discentes ingressantes oriundos do 

Ensino Médio a opção de participar das atividades de nivelamento, onde serão considerados os 

conteúdos básicos e essenciais para o bom desempenho em áreas específicas. 

h) Apoio financeiro – acontece através de: 1) Programa de Financiamento Estudantil – FIES, o qual 

permite o estudo a estudantes sem condições de arcar com os custos de sua formação profissional; 

2) estímulo à permanência através de bolsas de estudo; 3) programa de monitoria com 

regulamentação própria. 

i) Ouvidoria – possui a função de contribuir para o desenvolvimento institucional e defender o 

compromisso ético no âmbito acadêmico, ensejando uma maior qualidade dos serviços oferecidos 

e do atendimento prestado. 

 

Além das ações voltadas para os interesses dos discentes a FADBA realiza o acompanhamento 

de egressos efetivado através do Núcleo de Acompanhamento de Egressos – NAE, cuja 

responsabilidade consiste em manter vínculo com os egressos através de estratégias de inserção desses 

no mercado de trabalho e do oferecimento de subsídios para seu crescimento acadêmico e profissional.  
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4 DADOS GERAIS DO CURSO 

4.1 DESIGNAÇÃO 

 Nome: Bacharelado em Fisioterapia 

 Endereço: BR 101 - Km 197 - Caixa Postal 18 

 Bairro: Capoeiruçu 

 Município: Cachoeira 

 Estado: BA 

 CEP  44.300-000 

 Telefones: 75 3425-8000  Fax: 75 3425-8101 

 E-mail: profafis@gmail.com  

 Home Page:  http://www.iaene.com.br 

 Coordenador(a) do Curso: Fabiano Leichsenring Silva  

Atos Legais:  

Dados de criação: Faculdade Adventista de Fisioterapia - FAFIS em 1999, autorizada com o 

Curso de Bacharel em Fisioterapia, pela Portaria nº 1.297 de 23 de novembro de 1998. 

Situação legal atual: reconhecimento pela Portaria nº 807 de 12 de novembro de 2008. 

Dados de reconhecimento: reconhecimento pela Portaria nº 807 de 12 de novembro de 2008. 

Data de início do funcionamento do curso: 01 de fevereiro de 1999. 

 

 

4.2 OBJETIVOS DO CURSO 

4.2.1 Geral 

Formar bacharéis em Fisioterapia, dentro dos princípios da ética cristã, capazes de atuar nos 

diversos níveis de atenção  à saúde do indivíduo e da comunidade, realizando prevenção, promoção, 

proteção e recuperação da saúde, conscientes de sua responsabilidade profissional e social, detentores 

de pensamento crítico, reflexivo e sensível às necessidades de uma população que busca condições 

ideais de bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. 

4.2.2 Específicos 

a) Desenvolver no aluno preceitos pessoais que reflitam valores ético-cristãos e humanitários; 

b) Formar um profissional fundamentado nos princípios de saúde da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia; 

c) Propiciar ao aluno uma formação teórico-prática generalista na área da Fisioterapia, que o 

capacite a atuar nos diversos níveis de atenção à saúde;  

d) Propiciar uma sólida formação anatômico-fisiológica como base para uma compreensão cinético-

funcional do corpo humano; 
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e) Capacitar o aluno a compreender o ser humano de uma forma integral; 

f) Capacitar o aluno ao diagnóstico cinético-funcional que fundamente sua intervenção 

fisioterapêutica; 

g) Desenvolver a consciência do compromisso social e da cidadania, no cumprimento do exercício 

profissional; 

h) Desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe multiprofissional; 

i) Propiciar ao aluno uma formação teórico-prática que o capacite a atuar junto ao indivíduo bem 

como junto à comunidade, realizando promoção, proteção e recuperação de saúde; 

j) Desenvolver no aluno um perfil empreendedor com habilidades de liderança e gestão mediante 

princípios cristãos; 

k) Desenvolver no aluno um perfil de investigação científica; 

l) Capacitar o aluno a adquirir conhecimentos que garantam uma educação permanente. 

 

4.3 REGIME ESCOLAR, NÚMERO DE VAGAS/TURMAS/TURNOS E DURAÇÃO DO CURSO 

 
Modalidade: Presencial 

 
Regime Acadêmico Seriado Semestral 

Total de Vagas Anuais 100
1
 

Média Alunos/turma 50 

Turno Diurno 

Duração 05 anos 

Carga horária total 4.158 h 

Carga horária estágio supervisionado 792 h 

Limite mínimo integralização 05 anos 

Limite máximo integralização 07 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Atualmente a autorização do curso é de 150 vagas, sendo que a FADBA tem acatado a medida cautelar (257 

publicado DOU 19/12/2011) recebendo somente 57 ingressantes até que a visita in loco reverta o parecer e 

conceda a utilização plena das vagas. Para visita de renovação de reconhecimento a FADBA solicita a 

autorização para 100 vagas para o curso de fisioterapia. 
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5 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 
 

5.1 CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

Entendendo que a democratização do ensino implica na diversificação dos modelos e que cada 

instituição precisa ter sua própria identidade, de acordo com sua vocação e porte, para a ampliação dos 

espaços do saber, o Curso de Fisioterapia, concebido pela FADBA foi elaborado sob a ótica da 

preservação da saúde, da prevenção das disfunções e doenças e do processo reabilitativo cinético-

funcional, tendo especial preocupação com a Saúde Coletiva. As atualizações curriculares ao longo do 

desenvolvimento do curso visaram proporcionar ao discente uma visão mais profunda de sua inserção 

no contexto social e de sua participação no Sistema Único de Saúde (SUS) tanto na teoria quanto na 

prática. O curso de fisioterapia da FADBA também preocupa-se em instrumentalizar os estudantes 

com características essenciais ao desenvolvimento de pesquisa. 

 

5.2 EXTENSÃO E PESQUISA 

 

 Para o curso de fisioterapia da FADBA entende-se o valor indissociável do desenvolvimento 

das atividades de extensão e essas vinculadas com as linhas de pesquisa, de forma a produzir uma 

visão crítica reflexiva associada a teoria e um retorno social técnico científico com a produção de 

evidências para prática profissional. Para tanto dispomos de um departamento regulamentador que 

acompanha as atividades de pesquisa, o Núcleo de Apoio Integrado a Pesquisa (NAIPE), bem como o 

Núcleo de Extensão (NEXT) responsável pela promoção e registro das atividades de extensão. Ambos 

mantém controle documental de tais atividades e estão sob a responsabilidade do departamento de 

Pós-graduação, Pesquisa e Extensão. 

 

5.3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O curso está estruturado em cinco eixos: Conteúdos biológicos, Conhecimentos Biotecnológicos 

e Fisioterapêuticos Pré-Profissionais, Formação Social e Humana, Formação Profissional e Conteúdos 

Complementares à formação. 

5.3.1 Eixo 1: Conteúdos Biológicos 

Compreende o estudo da constituição biológica do ser humano, na sua gênese, nos 

aspectos anátomo-fisiológicos, nos processos fisiopatológicos gerais e específicos dos órgãos 

e sistemas. Compreende as disciplinas:  
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DISCIPLINAS CRÉDITO TOTAL CARGA HORÁRIA TOTAL 

Anatomia de Órgãos e Sistemas 04 72 

Anatomia Funcional do Sistema 

Osteomioarticular 

04 72 

Biologia e Genética 03 54 

Bioquímica e Farmacologia 03 54 

Fisiologia 05 90 

Fisiologia do Exercício 03 54 

Histologia e Embriologia 03 54 

Imunologia e Processos Patológicos 04 72 

Neuroanatomia Funcional 03 54 

TOTAL 32 576 

 

5.3.2 Eixo 2: Conhecimentos Biotecnológicos e Fisioterapêuticos Pré-Profissionais 

Abrangem conhecimentos que favorecem o acompanhamento dos avanços bio-

tecnológicos utilizados nas ações fisioterapêuticas com fundamentos de biofísica e 

informática aplicados à saúde. Também é incorporado neste eixo as disciplinas chamadas de 

pré-profissionalizantes, as bases para a prática clínica fisioterapêutica e as especialidades em 

fisioterapia. As disciplinas são: 

  

DISCIPLINAS CRÉDITO TOTAL CARGA HORÁRIA TOTAL 

Atividade Prática Integrada I 02 36 

Atividade Prática Integrada II  02 36 

Bases e Métodos de Avaliação I 03 54 

Bases e Métodos de Avaliação II 03 54 

Cinesiologia e Biomecânica I 03 54 

Cinesiologia e Biomecânica II 03 54 

Cinesioterapia 04 72 

Clínica da Dor 02 36 

Desenvolvimento Neuropsicomotor 02 36 

Educação e Saúde 02 36 

Termofototerapia 02 36 

Eletroterapia 03 54 

Exames Complementares 03 54 

Física Aplicada 02 36 

História e Fundamentos da Fisioterapia 03 54 



PROJETO PEDAGÓGICO DE FISIOTERAPIA DA FADBA Página 17 

 

Piscina Terapêutica 03 54 

Primeiros Socorros 02 36 

Recursos Terapêuticos Manuais I 04 72 

Recursos Terapêuticos Manuais II 04 72 

Recursos Terapêuticos Naturais 03 54 

TOTAL 55 990 

 

5.3.3 Eixo 3: Formação Social e Humana 

Abrange o estudo do homem e de suas relações sociais, do processo saúde-doença nas 

suas múltiplas determinações, contemplando a integração dos aspectos psico-sociais, 

culturais, filosóficos, antropológicos e epidemiológicos norteados pelos princípios 

deontológicos. Também deverão contemplar conhecimentos relativos às políticas de saúde, 

educação, trabalho e administração. Especificamente são concebidas as seguintes disciplinas:  

 

DISCIPLINAS CRÉDITO TOTAL CARGA HORÁRIA TOTAL 

Administração e Empreendedorismo em 

Fisioterapia 

02 36 

Antropologia Cristã* 02 36 

Assistência Humanitária** 02 36 

Ciência e Religião 02 36 

Cosmovisões*** 02 36 

Epidemiologia 03 54 

Espiritualidade e Saúde 02 36 

Ética Cristã** 02 36 

Fundamentos do Cristianismo 02 36 

Políticas de Saúde Pública 03 54 

Princípios de Vida Saudável 02 36 

Psicologia Aplicada a Saúde 02 36 

Psicologia Geral 02 36 

Sociologia 02 36 

TOTAL 30 540 

* Em seu conteúdo prevê abordar o tema relativo a Relações Étnico Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana (Resolução 01/2004 CNE/CP). 

** Em seu conteúdo preveem abordar o tema relativo a Direitos Humanos (Resolução 01/2012 CNE/CP). 

*** Em seu conteúdo prevê abordar os temas relativos a Educação Ambiental (Resolução 02/2012 CNE/CP). 
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5.3.4 Eixo 4: Formação Profissional   

 

Compreende a aquisição de amplos conhecimentos na área de formação específica da 

Fisioterapia: os conhecimentos dos recursos semiológicos, diagnósticos, preventivos e 

terapêuticos que instrumentalizam a ação fisioterapêutica nas diferentes áreas de atuação e 

nos diversos níveis de atenção. Conhecimentos aprofundados da Fisioterapia clínica nos 

diferentes órgãos e sistemas biológicos. As disciplinas que contemplam esse nível de 

conhecimento são:  

DISCIPLINAS CRÉDITO TOTAL CARGA HORÁRIA TOTAL 

Estágio Supervisionado I 10 180 

Estágio Supervisionado II 18 324 

Estágio Supervisionado III 18 324 

Fisioterapia Cardiovascular 04 72 

Fisioterapia Dermatofuncional 03 54 

Fisioterapia em UTI 03 54 

Fisioterapia na Atenção Básica 03 54 

Fisioterapia na Saúde da Criança I 03 54 

Fisioterapia na Saúde da Criança II 02 36 

Fisioterapia na Saúde da Mulher 05 90 

Fisioterapia na Saúde do Idoso 04 72 

Fisioterapia na Saúde do Trabalhador 03 54 

Fisioterapia Neurológica 05 90 

Fisioterapia Osteomioarticular 04 72 

Fisioterapia Desportiva 02 36 

Fisioterapia Pneumofuncional 04 72 

Prótese e órtese 03 54 

TOTAL 
94 1692 

5.3.5 Eixo 5: Conteúdos Complementares 

Compreende conteúdos que instrumentalizam o discente para a pesquisa e 

comunicação científica. 

DISCIPLINAS CRÉDITO TOTAL CARGA HORÁRIA TOTAL 

Bioestatística 03 54 

Optativa I – Inglês Instrumental/Libras 02 36 

Leitura e Produção de Texto 02 36 

Metodologia da Pesquisa 02 36 

Pesquisa Experimental em Fisioterapia I 02 36 
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Pesquisa Experimental em Fisioterapia II 02 36 

Optativa II – Trabalho Orientado 01 18 

TOTAL 14 252 

 

Integra também o conteúdo do eixo complementar as horas de atividades complementares, no 

total de 200 horas, definidas por regulamento próprio de disponível na secretaria geral da FADBA. 

 

5.3.6 Princípios Norteadores 

 

São princípios norteadores do curso de Fisioterapia:  

 

a) Conceito ampliado de saúde valorizando as dimensões sociais e humanas no processo 

saúde/doença e sua relação com a funcionalidade; 

b) Integralidade na atenção à saúde valorizando a multiprofissionalidade; 

c) Inserção precoce nos cenários de práticas de forma a possibilitar ao discente, desde os períodos 

iniciais, a compreensão das necessidades de saúde da população; 

d) Diversificação dos cenários de prática (comunidade, ambulatório e hospitais); 

e) Co-responsabilidade discente e docente no processo cooperativo de ensino-aprendizagem; 

f) Valorização da fisioterapia como missão, estimulando o serviço a outros seres humanos motivado 

pelo amor e utilizando os talentos que Deus nos confiou; 

g) Compreensão da natureza integral do discente, levando em consideração suas dimensões mental, 

espiritual, física e social; 

5.3.7 Competências Norteadoras 

O Curso de Fisioterapia da FADBA será operacionalizado de modo que evidencie as seguintes 

competências nos egressos: 

a) Atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente na promoção, 

proteção e recuperação da saúde, com base na convicção científica, de cidadania e de ética com 

uma visão integral do indivíduo; 

b) Agir de forma profissional fundamentada nos princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no 

tocante ao serviço desinteressado e ao estilo de vida saudável; 

c) Realizar atividades profissionais fundamentadas no perfil de investigação científica de acordo com 

os preceitos éticos, cristãos e humanitários; 

d) Contribuir com a sociedade através de sua compreensão e atuação cinético-funcional única, junto à 

comunidade e ao indivíduo; 
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e) Desenvolver-se como um profissional de perfil empreendedor com autonomia pessoal e intelectual 

necessárias para progredir em contínua formação na práxis profissional;  

f) Realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente, solicitando, executando e interpretando 

exames propedêuticos e complementares que permitam elaborar um diagnóstico cinético-

funcional; 

g) Eleger e quantificar as técnicas, recursos e condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando 

tratar das disfunções no campo da Fisioterapia, em toda sua extensão e complexidade, 

estabelecendo prognóstico, reavaliando condutas e decidindo pela alta fisioterapêutica, emitindo 

laudos, pareceres, atestados e relatórios pertinentes a sua área de atuação; 

h) Desenvolver e executar projetos de pesquisa e extensão que contribuam na produção do 

conhecimento, socializando o saber científico produzido, exercendo sua profissão de forma 

articulada ao contexto social; 

i) Desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de serviços de saúde pública ou 

privada, além de assessorar, prestar consultorias e auditorias no âmbito de sua competência 

profissional; 

j) Intervir para a resolução de casos emergenciais; 

k) Prestar esclarecimentos, dirimindo dúvidas e orientando o indivíduo e seus familiares na sequência 

do processo terapêutico. 

5.3.8 Estrutura Curricular 

 

            A estrutura curricular do curso de fisioterapia é prevista para formação em 5 anos (com tempo 

máximo par integralização de 7 anos) como expresso e disponibilizado por meio da matriz curricular 

de curso (Anexo I). Cada um dos componentes curriculares tem seu conteúdo delimitado por uma 

ementa, bem como referências básicas e complementares agregadas (Anexo II). 

        

5.4 PERFIL DO EGRESSO DE FISIOTERAPIA 

 

Deseja-se através do Curso de Fisioterapia da FADBA contribuir para a formação de um 

fisioterapeuta generalista, humanista, crítico e reflexivo apto para atuar em todos os níveis de 

prevenção e atenção à saúde, que tenha como objeto de estudo o movimento humano, com uma visão 

científica e tecnológica abrangente e comprometida com a demanda social do Estado, que saiba 

respeitar os princípios éticos e cristãos, morais e culturais do indivíduo e da coletividade, tendo como 

objetivo preservar, desenvolver e restaurar a funcionalidade, sendo um profissional voltado ao 

desenvolvimento científico e apto a adquirir, por iniciativa própria, conhecimentos que possam 

garantir uma educação permanente.  
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Além de contemplar a formação do profissional prevista nas Diretrizes Curriculares do Curso 

de Fisioterapia, o curso de Fisioterapia da FADBA forma fisioterapeutas visando sua participação 

ativa no Sistema Único de Saúde como agente facilitador no processo de atenção à saúde.  

 

 

 

 

5.5 METODOLOGIA DE ENSINO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

A metodologia de ensino adotada no curso de Fisioterapia é baseada no exercício didático da 

participação, da autonomia, do espírito empreendedor, da interdisciplinaridade, da transversalidade e 

da contextualização como princípios pedagógicos. Desse modo, a FADBA se orienta 

metodologicamente por princípios amplos que contemplem a formação integral numa perspectiva 

cultural cristã.  

As práticas pedagógicas são planejadas previamente de modo que o estudante desenvolva 

competências profissionais compatíveis com as necessidades do mercado de trabalho a partir de:  

a) Aulas práticas em laboratórios específicos - indispensáveis ao processo de experimentos e de 

efetivação da práxis; 

b) Resolução de problemas reais - através de apresentação de problemas vivenciados é permitido ao 

estudante relacioná-los à teoria possibilitando que ele compreenda e encontre soluções básicas de 

maneira criativa e inovadora; 

c) Desenvolvimento de projetos - aproxima o estudante da realidade e ajuda na promoção da prática 

interdisciplinar e da transdisciplinaridade, bem como a articulação entre teoria e prática, a 

motivação e a contextualização;  

d) Atividades complementares - seminários, palestras, publicações, mini-cursos; 

e) Aulas expositivas-dialogadas.  

 

5.6.1 Projetos interdisciplinares 

 
 O curso de fisioterapia tem previsto a realização de projetos interdisciplinares que objetivam 

fortalecer a visão integrada dos saberes abordada nos diferentes componentes curriculares de um 

mesmo período. A proposta é uma produção acadêmica diferenciada entre si nos diversos períodos, a 

ser proposta pelo grupo de professores envolvidos, sendo que essa produção terá um foco transversal 

dentro do período em curso. As disciplinas agregadas em cada período (Tabela 1) para o projeto 

interdisciplinar foi indicada pelo NDE e votada pelo colegiado. O peso avaliativo desse projeto 

agregará 20% da nota de cada um dos componentes curriculares envolvidos. O projeto interdisciplinar 
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segue esse modelo do primeiro ao sétimo período, sendo que a partir do oitavo período o estágio 

curricular obrigatório assumirá o papel da interdisciplinaridade. 

 

 

Tabela 1. Componentes curriculares no interdisciplinar apresentadas por período. 

Período Disciplinas envolvidas no interdisciplinar 

1º Sociologia, Políticas de Saúde Pública, Metodologia da Pesquisa e 

História e Fundamentos da Fisioterapia. 

2º Atividade Prática Integrada I. 

3º Fisiologia do exercício, Imunologia e Processos Patológicos, 

Termofototerapia, Pesquisa Experimental I, Física Aplicada, e 

Bioestatística. 

4º Educação e Saúde, Princípios de Vida Saudável e Recursos 

Terapêuticos Naturais. 

5º Atividade prática integrada II. 

6º Clínica da Dor, Piscina Terapêutica, Fisioterapia Cardiovascular e 

Fisioterapia Neurológica. 

7º Fisioterapia na saúde do Trabalhador, Ética Cristã, Fisioterapia 

Pneumofuncional, Fisioterapia Osteomioarticular. 

 

5.7 ESTÁGIOS 

 

Os Estágios são atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao 

estudante, através da participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo 

desenvolvidas na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado 

conveniadas, sob a responsabilidade e coordenação da FADBA, a partir de duas modalidades: 

obrigatórios ou não-obrigatórios, conforme determinação das diretrizes curriculares, área de ensino e 

do projeto pedagógico do curso em consonância com a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008. A 

FADBA, através do curso de Fisioterapia, contempla as duas modalidades conforme explicitado a 

seguir. 

5.7.1 Estágio Curricular Obrigatório 

Os estágios obrigatórios do curso de Fisioterapia são realizados sob a responsabilidade e 

coordenação de curso em consonância com a direção acadêmica da FADBA. São previstos na 

estrutura curricular do curso, têm caráter obrigatório para o estudante, possuem programa e 

regulamento próprios (Anexo III) aprovados pelo Colegiado do curso.  

A política de estágio supervisionado para o curso de Fisioterapia está respaldada nos 

documentos e determinações legais pertinentes e estabelece que sejam seguidas as orientações 
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contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Em sua dimensão pedagógica, o estágio curricular 

obrigatório integra ensino, pesquisa e extensão, desenvolve e produz conhecimentos, na perspectiva de 

formar um profissional capaz de atuar na realidade de forma inquiridora e transformadora. Articula-se 

com a pesquisa científica, estimula o desenvolvimento de atitude investigativa a ser perseguido como 

preceito metodológico.  

A Comissão de Estágio Supervisionado está constituída pelos seguintes membros: 

coordenador de curso, coordenador de estágios, docentes do estágio I, II e III, propostos pelos seus 

pares no conselho de curso e um representante dos estudantes em estágio, sendo assegurada efetiva 

participação dos profissionais da educação onde será desenvolvida a respectiva atividade.  

São considerados campos de estágio as instituições públicas e privadas, selecionadas como tal 

pela Comissão de Estágios do curso de Fisioterapia e de acordo com os preceitos éticos e 

deontológicos adotados para a realização de Estágio Supervisionado mediante assinatura de convênio. 

O Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Fisioterapia está dividido em três etapas para 

alcançar os objetivos propostos, levando por nome estágio supervisionado I, II e III. 

Estágio supervisionado I: Pretende possibilitar a vivência do estudante no contexto da Atenção 

Básica. Este estágio ocorre no antepenúltimo semestre do curso de Fisioterapia. Têm duração total de 

180 horas.  

Estágio supervisionado II: estágio de caráter ambulatorial. Trata-se da prática na clínica-escola 

para todos os casos possíveis de serem atendidos no setor ambulatorial. Esta etapa ocorre no último 

ano do curso de Fisioterapia. Têm duração total de 324 horas. 

Estágio supervisionado III: estágio é de caráter hospitalar em unidades abertas e fechadas. Esta 

etapa ocorre no último ano do curso de Fisioterapia. Têm duração total de 324 horas.  

Durante o estágio, o graduando deverá proceder ao estudo e interpretação da realidade do seu 

campo de estágio, com ética, autonomia e capacidade de construir conhecimentos e tomar decisões; 

aplicar lógica e método científico para avaliar, determinar diagnóstico cinético-funcional e eleger 

plano de tratamento que inclua metas procedimentais e previsão de alta; desenvolver procedimentos 

com habilidade, segurança e competência; administrar com responsabilidade os recursos: tempo, 

espaço, equipamento e material; perceber as necessidades físicas, psicológicas, espirituais e sociais do 

paciente e/ou cliente, em todo o ciclo da vida; comunicar de forma apropriada a cada situação com a 

equipe multidisciplinar, pacientes e familiares; produzir documentação meticulosa, concisa e 

relevante; contribuir com a melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados a comunidade; 

desenvolver relações e ações multiprofissionais em equipe. 

O estágio supervisionado será coordenado por um professor da FADBA, com formação 

específica na área de atuação do curso, designado pelo Conselho Acadêmico. Eventualmente, o 

Coordenador de Curso poderá acumular essa função. 

A orientação de estágio será exercida por supervisores aos quais compete acompanhar, assistir, 

supervisionar, orientar e avaliar o estudante durante o período de realização do mesmo.  

O acompanhamento do estagiário, sob prática obrigatória, é feito a partir do penúltimo ano ao 
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iniciar o estágio supervisionado I e finda ao terminar o estágio supervisionado III, que ocorre no 

último ano. Para a conclusão do curso, a cada estudante é obrigatória a integralização da carga horária 

total do estágio prevista na estrutura curricular do curso. 

 

5.7.2 Estágio Não-obrigatório 

O estágio não obrigatório caracteriza-se como uma atividade educativa formativa, de natureza 

não obrigatória, desenvolvida pelo estudante do ensino superior como atividade opcional. Tal estágio 

não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, objetiva o desenvolvimento do educando para a 

vida cidadã e para o trabalho, sendo realizado conforme determinações legais vigentes.  

A participação do estudante no estágio não obrigatório observará os seguintes requisitos: a) 

matrícula e frequência regular do estudante no curso de educação superior, atestado pela FADBA; b) 

celebração de termo de compromisso entre o estudante, a parte concedente do estágio e a FADBA; c) 

compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no termo de compromisso. 

Após a celebração de convênio entre a FADBA e a Instituição concedente de estágio, a 

supervisão será realizada um profissional fisioterapeuta devidamente habilitado. 

A carga horária resultante do estágio extracurricular poderá ser apresentada pelo estudante 

como parte das horas de atividades complementares previstas no curso de Fisioterapia, conforme 

previsto no regulamento de Atividades Acadêmico-científico-culturais (AACC) (Anexo IV). 

 

5.8 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE GRADUAÇÃO 

 

O trabalho de conclusão de curso no em fisioterapia é denominado de Trabalho Orientado. 

Previsto na estrutura curricular do curso de Fisioterapia da FADBA, visa propiciar aos acadêmicos a 

oportunidade de demonstrar o grau de conhecimento adquirido, o aprofundamento temático, bem 

como o estímulo à produção científica, a consulta à bibliografia especializada, o aprimoramento de 

capacidade de interpretação, e a crítica às diversas ciências e sua aplicação. 

O Trabalho Orientado é objeto de regulamento próprio (Anexo V
2
), atendendo à concepção 

curricular do projeto pedagógico do curso de Fisioterapia, podendo ser apresentado sob forma de 

artigo científico oriundo de pesquisa ou de relato de caso vivenciado na prática clínica durante o 

estágio obrigatório
3
. A opção é de livre escolha do aluno, podendo contar com o apoio de professor 

orientador. 

O Curso de Fisioterapia da FADBA dispõe de todo suporte técnico e específico para que os 

alunos realizem seu Trabalho Orientado. Além dos professores de Metodologia que coordenam as 

atividades gerais, oferecendo mecanismos de apoio técnico com base nas normas científicas, o curso 

                                                 
2
 O regulamento do trabalho orientado previsto para nova matriz curricular ainda está em processo de 

elaboração, já tendo sido aprovado pelo NDE e com previsão de ser votado em colegiado no mês de novembro. 
3
 Também será aceito como Trabalho Orientado pesquisas sob acompanhamento docente que forem apresentadas 

em eventos científicos fora da FADBA, desde que publicado, pelo menos o resumo, nos anais do congresso. 



PROJETO PEDAGÓGICO DE FISIOTERAPIA DA FADBA Página 25 

 

conta com professores orientadores com formação em Fisioterapia, contratados em regime de 

dedicação integral e parcial para a orientação específica. 

Atividade curricular de caráter obrigatório para a conclusão do curso, segundo previsto pela 

Resolução CNE/CES 4, de 19 de Fevereiro de 2002, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Fisioterapia, o Trabalho Orientado é respaldado pelas atividades de estágio 

supervisionado e por disciplinas e seminários, desenvolvidos com a finalidade de introduzir os alunos 

nos meandros da pesquisa científica. 

Os objetivos do Trabalho Orientado são tanto formativos como avaliativos, uma vez que, por 

um lado, possibilita ao aluno enriquecer e consolidar seus conhecimentos e, por outro lado, permite ao 

discente demonstrar habilidades e competências adquiridas no Curso, fornecendo valiosos indicadores 

para a avaliação, principalmente no seu preparo para o desempenho profissional. 

 

5.9 ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

 

As Atividades Acadêmico-científico-culturais (AACC) do curso de Fisioterapia atendem o 

estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/96, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Formação Docente postas no Parecer CNE/CP 9/2001, com o que se 

define nos Pareceres CNE/CP 28/2001, CNE/CP 2/2001 e CNE/CP 1/2002 e nas Resoluções CNE/CP 

1/2002 e 2/2002. 

 

Dessa forma as AACC se constituem num conjunto de práticas acadêmicas apresentadas sob 

múltiplo formato, de livre escolha do aluno e terão carga horária total de 200h (duzentas horas) a 

serem cumpridas obrigatoriamente ao longo do curso, conforme dispõe o regulamento próprio (Anexo 

IV).  
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6 CORPO DOCENTE 

 

 
6.1. COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE  

 
O corpo docente do curso de Fisioterapia é formado por especialistas, mestres e doutores, 

possuindo formação compatível com a proposta curricular. O quadro de docentes é apresentado no 

Anexo VI. 

6.1.1 Perfil do Docente  

O professor da FADBA deve ser uma pessoa que reconhece e respeita a 

individualidade e valoriza o potencial de cada educando. Um profissional que não só detém o 

conhecimento acumulado historicamente pela humanidade, mas que se porta como um agente 

mais que humano. Em seu fazer pedagógico, cria condições para que o estudante se aproprie 

do conhecimento que faz parte do patrimônio cultural da humanidade de forma socializada e 

contextualizada ao conhecimento verdadeiro.  

Para obtenção dos melhores resultados da proposta educacional, o professor deve ter 

um perfil adequado às condições básicas necessárias para o exercício do magistério, 

evidenciando competências científicas, técnicas, pessoais, comunicativas e relacionais, e 

sociopolíticas. 

 

6.1.2 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 Trata-se de um grupo diretamente responsável pela reformulação e acompanhamento deste 

PPC de Fisioterapia, composto por docentes e coordenação de curso de Fisioterapia da FADBA 

conforme orientações da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). O NDE 

reúne-se periodicamente, conforme calendário acadêmico discute os ajustes necessários ao curso, 

articula com os demais colegas as atividades planejadas, analisa e propõe soluções para problemas que 

surgem no decorrer do processo pedagógico. O NDE possui regulamento próprio (Anexo VII). 

 

6.2 COORDENAÇÃO DO CURSO  

 
Nome: Claudio Silva de Sousa 

Titulação: Mestre 

Formação Acadêmica: Fisioterapeuta graduado pela Faculdades Integradas do Triângulo, especialista 

em Fisioterapia Desportiva, Mestre em Políticas Sociais e Cidadania pela UCSAL. 

Regime de Trabalho: Dedicação exclusiva 
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7 INFRAESTRUTURA 
 

Os estudantes de Fisioterapia contam com uma infraestrutura adequada à realização de suas 

atividades acadêmicas a partir de espaços planejados para tais. São espaços acadêmicos: 

a) Auditórios – a FADBA dispõe de auditórios, os quais são utilizados em reuniões dos Conselhos, 

atividades culturais, artísticas e religiosas, atos cívicos e formaturas; 

b) Biblioteca – espaço de estudo, consulta e pesquisa disponível para a utilização da comunidade 

acadêmica; 

c) Gabinete de Trabalho para os Professores – espaço reservado para reuniões do NDE, orientação 

de TCC e grupos de estudo; 

d) Laboratórios de Informática – espaço reservado para pesquisas e aulas; 

e) Laboratórios de Ciências Biológicas; 

f) Laboratórios específicos do curso de Fisioterapia; 

g) Núcleo de pesquisa experimental (NPE); 

h) Prédio Administrativo – espaço onde se concentram a diretoria, a procuradoria institucional e 

departamentos administrativos; 

i) Prédio universitário – espaço prioritário de aulas e atendimento aos docentes e discentes; 

j) Piscina e quadras poliesportivas – espaço reservado para o lazer e a realização de atividades 

físicas. Atende docentes, corpo técnico administrativo, discentes e comunidade; 

k) Residenciais feminino e masculino – espaço de convivência de discentes matriculados em regime 

de internato; 

l) Secretaria acadêmica – espaço reservado para todos os procedimentos de registros acadêmicos; 

m) Clínica Escola – espaço multifuncional onde são realizadas atividades práticas profissionais; 

n) Salas de coordenação dos cursos e de pós-graduação – espaço de trabalho dos coordenadores e de 

atendimentos aos discentes em questões específicas dos cursos. 

 

7.1 INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA 

 

Os estudantes de Fisioterapia têm a seu dispor três laboratórios de Informática devidamente 

equipados para atendê-los e aos docentes em atividades de pesquisa, produção de trabalhos e aulas. Os 

laboratórios contam com equipamentos que contribuem amplamente na condução do processo 

metodológico de ensino e aprendizagem, disponibilizando aos docentes fotocopiadoras; flip-sharts; 

televisores; aparelhos de DVD; retroprojetores; projetores de vídeo; telas específicas para projeções; 

aparelhos de som; caixas amplificadas de som, microsystem, computadores conectdos à internet e 

microfones. 
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7.2  BIBLIOTECA 

A biblioteca da Faculdade Adventista da Bahia foi fundada em 1979. A cada ano o acervo da 

Biblioteca vem sendo constantemente acrescido de novas obras com regularidade conforme se dá a 

atualização das bibliografias de cada disciplina e com outras obras indicadas pelas coordenações dos 

cursos. A área da Biblioteca é 1.209 m² . 

Tem como uma de suas metas básicas a globalização de seu acervo através do processo de 

disseminação da informação. Acompanhando a tendência global, foram adotados os mais avançados 

recursos tecnológicos, visando oferecer aos usuários amplas possibilidades de pesquisa no 

atendimento à diversidade de consultas que ocorrem na área acadêmica. Seu objetivo é coletar, 

sistematizar e disseminar informações para subsidiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

comunidade acadêmica, atendendo também ao público externo. 

 

7.3 LABORATÓRIOS 

 

A FADBA com vistas a atender as abordagens práticas do curso de fisioterapia conta com um 

conjunto de laboratórios, conforma citado abaixo, sendo esses divididos em duas categorias: os 

laboratórios da área de ciências biológicas e os laboratórios específicos a formação fisioterapêutica.  

7.3.1 Laboratórios de Ciências Biológicas 

Laboratório de Anatomia e Neuroanatomia; 

Laboratório de Modelos Anatômicos; 

Laboratório de Histologia e Embriologia; 

Laboratório de Biologia e Genética 

Laboratório de Bioquímica / Fisiologia / Física Aplicada. 

 

 

7.3.2 Laboratórios Específicos do Curso de Fisioterapia  

Laboratório de Habilidades Fisioterapêuticas I e II; 

Laboratório de Órtese e Prótese; 

Laboratório de Psicomotricidade; 

Studio de Pilates e RPG. 
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7.4 CLÍNICA ESCOLA 

 
Trata-se de um espaço educativo multidisciplinar voltado para o desenvolvimento de ações de 

extensão na modalidade de estágios, projetos e prestação de serviço às comunidades interna e externa 

onde a FADBA encontra-se inserida. 

As intervenções de saúde da Policlínica da  FADBA são supervisionadas por profissionais de 

cada área a ser oferecida, membros do corpo docente da FADBA e auxiliares qualificados. Os 

auxiliares são designados pelo Conselho Acadêmico.  Funcionários e bolsistas completa o quadro de 

pessoal na área operacional.  

Tem por finalidade proporcionar aos acadêmicos vivências dos conteúdos teóricos de seus 

respectivos cursos, com ênfase no diagnóstico, profilaxia e prognósticos, bem como possibilitar 

atendimento aos membros da comunidade.  

 

8 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 
 

 A avaliação do curso de Fisioterapia acontece periódica e processualmente a partir dos 

seguintes procedimentos e instrumentos: 

a) Autoavaliação – semestralmente, docentes e coordenação de curso procedem auto-avaliação de 

práticas, posturas e procedimentos pedagógicos, tendo em vista o aperfeiçoamento individual e 

coletivo. 

b) Avaliação da Mantenedora – periodicamente há encontros de avaliação entre a coordenação de 

curso, a direção acadêmica e a mantenedora para fins de preservação e acompanhamento dos 

princípios institucionais. 

c) Avaliação pelo estudante – semestralmente, os estudantes têm a oportunidade de avaliar o 

desempenho docente, as práticas de sala de aula e os serviços prestados a partir de um formulário 

eletrônico. Os resultados são tratados estatisticamente e socializados com os professores e 

diretoria para fins de ajustes. 

d) Colegiado de Curso – há encontros periódicos de planejamento, acompanhamento e avaliação do 

currículo. 

e) Comissão Própria de Avaliação (CPA) – atua periodicamente através de reuniões quinzenais ou 

mensais, desenvolvendo relatórios, os quais são acompanhados pela coordenação de curso e 

socializados com docentes e estudantes. A partir dos resultados há replanejamento nas atividades 

da faculdade. 

f) ENADE – há acompanhamento dos resultados do ENADE. Tais resultados são considerados 

como indicadores de qualidade do fazer em sala de aula. 

g) Núcleo Docente Estruturante – Quinzenalmente o NDE se reúne para discutir o andamento do 

curso e fazer os ajustes necessários ao projeto de curso.  
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h) Reuniões do Conselho Acadêmico – semestralmente o Conselho Acadêmico se reúne para tratar 

das questões didáticas e do cotidiano da sala de aula. Nesses encontros há espaço para discussão, 

planejamento e avaliação do curso. 

 

8.1 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE 

 

A cada semestre são realizados procedimentos de avaliação do desempenho docente. Tais 

procedimentos constituem: autoavaliação, parecer dos estudantes e da coordenação de curso. Entende-

se a relevância de manter o diálogo constante com os professores visando o aperfeiçoamento e/ou 

ratificação do trabalho desenvolvido. 

 

8.2 AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO DO ESTUDANTE 

 

O sistema de avaliação da aprendizagem é compreendido como parte integrante do processo 

de formação do futuro profissional de modo a oportunizar aos estudantes o acesso a todos os níveis do 

saber e o direito à educação. Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem compõe um conjunto de 

procedimentos dentro do processo educativo e deve refletir, em todos os aspectos, a busca dos 

objetivos gerais e específicos propostos apoiados no projeto pedagógico institucional e no regimento 

institucional, que tem como base o fazer qualitativo em educação.  

 São normas regimentais: 

a) A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e 

aproveitamento. 

b) A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas aos discentes 

matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas. 

c) Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina o 

discente que não obtiver a frequência de, no mínimo, setenta e cinco por cento (75%) das aulas e 

demais atividades programadas. 

d) A verificação e registro de frequência é de responsabilidade do docente, e seu controle,  da 

secretaria. 

e) O discente convocado para integrar o Colegiado de Sentença em Tribunal do Júri, prestar Serviço 

Militar obrigatório ou Serviço da Justiça Eleitoral, assim como portadores de doenças infecto-

contagiosas e gestantes, tem direito a atendimentos especiais na forma da legislação em vigor.  

f) O aproveitamento acadêmico é aferido através do acompanhamento diagnóstico e contínuo do 

discente nas atividades realizadas ao longo do período letivo e dos resultados por ele obtidos nos 

exercícios e avaliações escritos. 

g) No período letivo, que compreende todo o semestre, o docente deverá aplicar, no mínimo, duas 

avaliações escritas.  
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h) Além das duas avaliações escritas, será aplicado pelo docente, semestralmente, um instrumento 

avaliativo de cunho substitutivo, tendo por finalidade compensar a nota de uma das avaliações 

escritas. A avaliação deverá ser aplicada na forma de prova escrita. 

i) As notas serão graduadas de zero a dez pontos, permitindo-se o fracionamento decimal do inteiro. 

j) A nota do discente em cada disciplina, verificada ao término do período letivo, será o resultado da 

soma entre as notas obtidas nos resultados de verificação de aproveitamento. 

k) Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de setenta e cinco por cento e cumprimento das 

demais atividades acadêmicas, é aprovado o discente que obtiver nota de aproveitamento igual ou 

superior a sete (7,0) pontos, como resultado do período.  

l) O discente reprovado por não ter alcançado a frequência ou o resultado mínimo já pré-

estabelecido e exigido para o período, repetirá a disciplina, sujeito, por ocasião da repetência, às 

mesmas exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas no Regimento.  

 

 

 


