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DELIBERAÇÃO - CÂMARA DE GRADI IArÃõ Nº 020/2019
Estabelece adequações curriculares no Curso de
Graduação em Fisioterapia.
CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos
processo nº 11806, de 27/06/2019.

no

A CÂMARA DE GRADUAÇÃO, em reunião do dia 20
de agosto de 2019, aprovou a seguinte Deliberaçâo:
Art.lºAltera a ementa da atividade acadêmica 6FITO47 Fisioterapia
Reumatológica:
De:

6FITO47 Fisioterapia Reumatológica
3ªSérie/1 ºSemestre

Ementa: "História, conceito e classificação das doenças reumáticas.
Etiopatogenia. Considerações sobre fisiologia articular. Fisioterapia
baseada em evidências em Reumatologia. Utilizaçâo dos recursos de
fisioterapia em pacientes reumáticos. Avaliaçâo físico-funcional e utilizaçâo
de instrumentos específicos."
Para:

6FITO82 Fisioterapia Reumatológica
Ementa: "Conceito, classificaçâo e etiopatogenia das doenças reumáticas.
Avaliação físico-funcional e utilizaçâo de instrumentos específicos da
Fisioterapia Reumatológica. Utilizaçâo dos métodos e recursos da
Fisioterapia em pacientes reumáticos. Fisioterapia baseada em evidências
em Reumatologia."

Art.2ºAltera o nome da atividade acadêmica 6FTl08l - Fisioterapia UroGinecológica e Obstétrica, ofertada na 3ª série, conforme especificado a
seguir:
De:

6FITO8l - Fisioterapia Uro-Ginecológica e Obstétrica.
3ª série/anual

Ementa:" Avaliação e intervençâo fisioterapêutica em homens e mulheres
com alterações clínicas e/ou cirúrgicas em urologia, coloproctologia e

ginecologia, e em pacientes com alterações oncológicas de origem
uroginecológica e mamária. Avaliaçâo e intervenção fisioterapêutica na
gestação, pré-parto, trabalho de parto e puerpério fisiológico e de alto risco.
Promoção na saúde da mulher e do homem.
Para:

l

6FITO83 - Fisioterapia Aplicada a Uroginecologia, Obstetrícia e Oncologia
Mamária.
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6FITO83 - Fisioterapia Aplicada a Uroginecologia, Obstetrícia e Oncologia
Mamária.

Ementa:" Avaliação e intervenção fisioterapêutica em homens e mulheres
com alterações clínicas e/ou cirúrgicas em urologia, coloproctologia e
ginecologia, e em pacientes com alterações oncológicas de origem
uroginecológica e mamária. Avaliação e intervençâo fisioterapêutica na
gestaçâo, pré-parto, trabalho de parto e puerpério fisiológico e de alto risco.
Promoção na saúde da mulher e do homem.
Art. 3ºAltera do 1º para o 2º semestre, 3ª série, a oferta da atividade acadêmica
6FITO68 - Fisioterapia Aquática.

Art. 4ºO disposto nesta Deliberação aplica-se aos estudantes matriculados no
Curso de Graduaçâo em Fisioterapia a partir do ano letivo de 2020.
Art. 5º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as
disposições em contrário.

UNIVERS?DADE ESTADUAL DE LONDRINA, 20 de agosto de 2019.

Profa. Dra. Mar'ta Hegina Gimenez Favaro
Pró-Reitora de Graduação.
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