
 

 

PROGRAMA DE EXTENSÃO DA ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 
PROGRAMA DE EGRESSOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

 
Edital de seleção para o Curso de Aperfeiçoamento em Fisioterapia Clínica no Cenário 

Ambulatorial 
 
O curso de Fisioterapia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública oferece o Curso de 
Aperfeiçoamento em Fisioterapia Clínica no Cenário Ambulatorial, para fins de atualização e 
aprimoramento da prática em serviço em ambulatório, com área de concentração em fisioterapia na 
atenção secundária com ações de prevenção de doenças e agravos, promoção e reabilitação da saúde 
físico e funcional. A proposta do curso encontra-se de acordo com projeto pedagógico do curso de 
graduação fisioterapia da EBMSP, em consonância com as DCN s, e de acordo com as políticas 
públicas de saúde existentes. 
 
EMENTA: Prática em serviço na área de Fisioterapia Clínica Ambulatorial. 
 
OBJETIVO DO CURSO: 

 Aperfeiçoar os conhecimentos inerentes à atuação em unidades ambulatoriais no âmbito da 
prevenção, reabilitação e pesquisa. 

 Aprofundar os conhecimentos do fisioterapeuta quanto as manifestações clinicas de doença em 
diversos sistemas, englobando os aspectos diagnósticos, prognósticos e intervencionistas. 

 Aprimorar o nível de assistência prestada pelo fisioterapeuta no âmbito da fisioterapia clínica 
ambulatorial, por meio de atualização em diretrizes, consensos e guidellines. 

 Proporcionar a vivência de um atendimento interprofissional. 
 
PUBLICO ALVO: Egressos da EBMSP  
 
NUMERO DE VAGAS: 5 vagas 
 
DURAÇÃO:04 meses 
 
DATA: Início previsto: 3 de agosto de 2016 
           Término previsto: 9 de dezembro de 2016 
 
CARGA HORÁRIA:  
                              Parte teorica:28 horas 
                              Parte prática:165 horas 
                              Total:193 horas  
 
 
HORÁRIO:  Parte Teoria: Quarta-feira, de 18h00 a 20h00 
                  Parte Prática: Segunda e sexta-feira, de 13h00 a 18h00 
 
LOCAL: Parte teórica: U.A.Brotas 
             Parte prática: Ambulatório Docente Assistencial da Bahiana Multiprofissional 
 
ATIVIDADE COMPLEMENTAR:  
As atividades complementares serão disponibilizadas através do AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem): Atividades semanais de reforço e aprimoramento de conteúdo, fórum com Professor/ 
Tutor e disponibilização de vídeo-aulas, links e, artigos para leitura complementar. 
 
INSCRIÇÕES: 
Local:  Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação e Extensão, Unidade Acadêmica Brotas, 
Av. D. João VI, 275 – Brotas. Fone: 71. 3276-8265 
Período: 11 a 25 de julho de 2016 
Documentação: Histórico Escolar, Currículo atualizado e Carta de Intenção. 
 
 



SELEÇÃO 
A Seleção será realizada através de entrevista individual, análise do currículo e carta de intenção.  
Data: 27/07/2016 as 14h00  
Local: U.A.Brotas, Sala (a definir) 
Investimento: R$ 500,00 (Parcelamento em 4x)  
 
AVALIAÇÃO: 
Avaliação prática em serviço será feita pelo professor tutor através de um barema pré-estabelecido que 
contempla os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais e apresentação do relato de 
experiência ao final do curso. A média final de aproveitamento deverá ser 7. 
 
CERTIFICADO: 
Serão certificados os participantes que apresentarem as seguintes condições ao final do curso:  

 Participação em 75% de aulas teóricas, validada da frequência; 

 Apresentação do relato de experiência; 

 Participação em 100% das atividades práticas, validada pela frequência. 

 A certificação será encaminhada para o e-mail cadastrado no momento da inscrição, ao final 
do curso. 

 
 
 
 

 
Salvador, 12 de julho de 2016. 

 
 
 
 
 
 
Luciana Oliveira Rangel Pinheiro 
Coordenadora do Programa de Egressos da EBMSP 
 
Luciana Bilitário 
Coordenadora do Curso de Graduação em Fisioterapia da EBMSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANEXO  
 
Cronograma do Curso de Aperfeiçoamento em Fisioterapia Clínica Ambulatorial 

 
Módulo Teórico 

 Entrevista e Currículo 

 Sistema Único de Saúde  

 Fisioterapia na Saúde da mulher  

 Fisioterapia em Orto/ Trauma / Trabalhador  

 Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e em Terapia Intensiva 

 Fisioterapia Neurofuncional 

 Fisioterapia em Geriatria  

 Fisioterapia em Pediatria  

 Questão discursiva 

 Conhecimentos gerais / atualidades  

 SUS 

 Fisioterapia em Orto/ Trauma / Trabalhador  

 Simulado de provas 

 Discussão e correção do simulado de provas  
 
 


