
 
 

 

Programa Assistencial de Fisioterapia Craniomandibular com ênfase no Pós-Cirúrgico 

Edital de Seleção 2017.2 

 

Comunicamos aos alunos do Curso de Fisioterapia que estão abertas as inscrições para o 

Programa Assistencial de Fisioterapia Craniomandibular com ênfase no Pós-Cirúrgico.  

 

1. APRESENTAÇÃO: 

Poucos estabelecimentos públicos em Salvador prestam serviço fisioterapêutico a indivíduos 

vítimas de lesões craniofaciais e/ou submetidos a cirurgias ortognáticas, tornando a 

inassistência uma realidade a esse grupo de pacientes. A oferta interprofissional e 

multiprofissional de um serviço voltado a essa população pode contribuir para a reabilitação 

precoce dos pacientes com lesões/deformidades craniomandibulares e a diminuição das 

complicações pós-cirúrgicas.  Além disso, pode incorporar novos conhecimentos por meio da 

interação e da construção participativa entre os profissionais e alunos, elementos 

fundamentais na área de saúde, pois permitem a compreensão das relações entre os 

elementos do corpo humano, entendendo-o de maneira integral.  

 

 

2. OBJETIVO: 

a. OBEJTIVO GERAL: prestar assistência fisioterapêutica baseada em evidências a 

indivíduos submetidos a cirurgias bucomaxilofaciais. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: desenvolver estudos científicos do tipo ensaio clínico 

e estudos observacionais. 

 

 

3. PRÉ-REQUISITOS: 

a. Ser estudante regularmente matriculado no curso de graduação em 

Fisioterapia da Bahiana; 

b. Ter cursado o quarto semestre; 

c. Ter disponibilidade de tempo para cumprir as atividades do programa, que 

serão realizadas às quartas feiras de 13h30 a 17h30, no ADAB Cabula, sem 

conflito entre os horários das atividades dos componentes curriculares aos 

quais estará vinculado no semestre em que exercerá o programa. 

 

 

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

a.  Ficha de Inscrição da Extensão; 

b.  Comprovante de Matrícula  



 
5. INSCRIÇÕES: 

a. Vagas: seis  

b. Período de inscrição: 12 de junho a 10 de julho/2017 

c. Local da inscrição: Secretaria da Pós-Graduação e Extensão U.A.Brotas 

d. 7h a 17h 

 

 

6. ETAPAS DA SELEÇÃO 

a.  Data da Avaliação Prática e Entrevista: 28/7/2017 

b.  Horário: 9h 

c. Local: CAFIS  

 

7. DURAÇÃO DA ATIVIDADE: agosto a novembro de 2017 

 

8. CARGA HORÁRIA 

a. Total: 90 horas 

b. Diária: 4 horas 

          

 

9. CERTIFICAÇÃO 

Para obter a certificação no programa, é preciso frequentar 100% da carga horária prevista 

neste edital. 

 

10. PREVISÃO DE INÍCIO DA ATIVIDADE: 02/08/2017 

 

 

11. No caso de dúvidas ou maiores informações sobre o presente edital, encaminhe um 

e-mail para: extensao@bahiana.edu.br 

 

 

 

Salvador, 7 de junho de 2017. 

 

 

 

Professora Eulália Pinheiro Barros 

Coordenadora do Programa 


