
CURSO DE FISIOTERAPIA – POÇOS DE CALDAS 
 
01 – PERFIL DO CURSO 

As Universidades Católicas possuem um estatuto que lhes imprime um caráter 
diferenciado baseado na Constituição Apostólica Ex corde Eccelesiae, promulgada por Sua 
Santidade o Papa João Paulo II, em 15 de agosto de 1990. Essa Constituição estabelece que, 
além de prover a capacitação tecnológica dos universitários, essas instituições cuidem de sua 
formação humanística, criando oportunidades que possibilitem aos estudantes a compreensão 
dos problemas da sociedade atual bem como o cultivo de saberes que permitam sua inserção 
no mundo do trabalho como agentes de transformação.  

Desde seu início, em 1997, o Curso de Fisioterapia Campus Poços de Caldas se 
norteia pelas diretrizes da PUC Minas que, por sua vez, se amparam na doutrina da Igreja. O 
projeto do Curso foi elaborado por uma comissão designada pelo Magnífico Reitor, através da 
Portaria R/No 02/97, de 23/01/1997, que, além de estudar a viabilidade da proposta em Poços 
de Caldas, respondeu pela sua imediata implantação. Em 2001, esse primeiro projeto passou 
por uma Alteração Curricular, aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 
CEPE (Processo 04/2001; Resolução 12/2001). Fundamentalmente, essa alteração buscou 
tornar mais explícita a articulação entre a teoria e a prática e agregar ao Curso espaços 
orientados para a inserção do fisioterapeuta no âmbito geral da saúde.  

Embora a proposta curricular em execução contemple a interdisciplinaridade, pretende-
se neste novo projeto dar ênfase a este princípio, uma vez que as inter-relações estabelecidas 
entre as disciplinas são capazes de desencadear oportunidades que facilitam a atuação dos 
alunos tanto no desenvolvimento do curso quanto na sua inserção na sociedade. Ao lado da 
formação generalista interdisciplinar, garantida a todos os estudantes, o Curso de Fisioterapia 
do campus de Poços de Caldas oferece condições para que o aluno faça aprofundamentos em 
diferentes áreas, no intuito de atender as necessidades regionais e as demandas nacionais. 

Sob essa lógica, o projeto ora proposto, fruto de um processo de reflexão da 
comunidade acadêmica, pretende adequar o Curso às atuais exigências expressas na 
orientação da formação do fisioterapeuta, apresentadas nos documentos oficiais, e busca estar 
atento às tendências sugeridas para os novos processos de formação defendidos pelas 
diretrizes profissionais e pedagógicas. 

Aliado a isso se propõe a manutenção da qualidade referendada pelas exigências 
expressas para a formação do profissional Fisioterapeuta, contidas nos seguintes documentos: 
Padrão Mínimo de Qualidade para o Curso de Fisioterapia (1998) e Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Fisioterapia publicados pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC e 
Secretaria de Educação Superior - SESu - Parecer: CNE/CES 1210/ 2001 e Resolução 
CNE/CES 4, de 19 de fevereiro de 2002 (anexos). Outros documentos oficiais foram 
consultados para adequar a proposta às determinações legais que envolvem o Ministério da 
Saúde, as diretrizes pedagógicas da PUC Minas e os instrumentos legais que regulamentam o 
exercício da profissão. 

Outro subsídio importante para a reconstrução deste projeto, encontra-se na avaliação 
do Curso, promovida pelo Programa Permanente de Avaliação Institucional da PUC Minas – 
PROPAV. O relatório dessa avaliação traz um diagnóstico do Curso, apresenta seu perfil atual 
e contempla reflexões e sugestões enriquecedoras desta proposta. 

Em síntese, este novo projeto pedagógico visa a tornar a estrutura curricular do Curso 
de Fisioterapia mais eficiente e adequada às atuais e emergentes necessidades de formação 
profissional. O Curso tem carga horária de 4000 horas/aula, nelas computadas 190 horas de 
Atividades Complementares de Graduação, e duração de 4 anos, divididos em 8 semestres 
letivos.  
 
02 – PERFIL DO EGRESSO 

 
O Curso tem como finalidade a formação do profissional de Fisioterapia e, para isso, 

defende um percurso de formação norteado pelas diretrizes do MEC e da PUC Minas. Alinhado 
com as políticas públicas de Saúde e adaptado às condições mercadológicas regionais, 
assume se constituir como oportunidade para a  formação do fisioterapeuta: (a) generalista, 
apto a atuar no âmbito da promoção, prevenção e reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo, e capaz de exercer atividades específicas, tendo em vista o saber integral e o 
aprofundamento dos conhecimentos; (b) comprometido com a transformação da sociedade e 
com a dignidade da vida humana, capaz de se inserir no mundo do trabalho com competência 



técnico-científica e sociopolítica, orientando-se pela integralidade na oferta de ações de saúde 
e pela ética nas relações  e no atendimento aos usuários dos serviços de saúde. 

O Curso tem, pois, no horizonte o fisioterapeuta generalista, com formação humanista, 
social, crítica e reflexiva, que esteja capacitado a: (i) desenvolver ações de saúde mediadas 
pelo conceito e valor da integralidade, com sólido embasamento educacional em termos 
morais, éticos e sociais; (ii) desenvolver ações no âmbito da promoção, prevenção e 
reabilitação da saúde individual e coletiva, com olhar humanista e visão holística; (iii) conhecer 
e intervir em problemas/situações de saúde e doença, considerando o contexto social e 
econômico da população a que presta serviço e fundamentado no perfil epidemiológico da 
região em que atua; (iv) incorporar o cuidado como componente de sua prática profissional, 
tanto no que diz respeito às dimensões assistenciais e gerenciais, quanto no que se refere aos 
aspectos educativos e de produção de conhecimento; (v) ampliar suas habilidades e 
competências, com o objetivo de fazer frente às demandas da profissão, no que diz respeito às 
áreas de atuação e contínuo processo de atualização, bem como possibilitar ao mesmo a 
condição de tornar-se agente do processo de consolidação da profissão do ponto de vista 
científico, compreendendo e fundamentando sua prática; (vi) assumir o cuidado como uma 
opção ética e política no cenário das relações de trabalho, da organização social e das ofertas 
de ações e serviços de saúde; (vii) planejar e oferecer assistência humanizada, fundamentada 
nos conhecimentos técnicos científicos e ético-legais da profissão; (viii) integrar equipes 
multiprofissionais, reconhecendo a complementaridade dos saberes na oferta das ações de 
saúde; (ix) gerenciar o processo de trabalho em fisioterapia e saúde, fundamentado nos 
princípios e valores norteadores da sistematização da assistência fisioterapêutica e, por fim, (x) 
buscar e produzir conhecimento por meio das atividades investigativas, que orientem e 
expliquem o cotidiano de sua prática profissional, e que lhes possibilitem investir em sua 
permanente educação. 



 



05 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 
 
Aferir a qualidade da prática educativa é o alvo da avaliação continuada da 

Universidade. Os elementos norteadores desse processo conjugam a construção de uma 
cultura de avaliação institucional e o conhecimento profundo das dimensões e a possibilidade 
de transformação.  

O Programa de Avaliação Institucional da PUC Minas – PROPAV – realiza uma 
avaliação integrada das atividades afins da Universidade, cujas referências básicas são os 
objetivos da própria Instituição, os desafios contemporâneos da ética, da construção do saber e 
da cultura e as demandas do mundo do trabalho. O Projeto Pedagógico é peça chave dessa 
avaliação, devendo ser analisadas as articulações entre conteúdo, ações e seu efetivo 
acompanhamento. 

 A avaliação do projeto pedagógico é feita por meio dos processos avaliativos 
instituídos pela Universidade e, no âmbito do Curso, por meio do Fórum de Implementação do 
Projeto Político Pedagógico do Curso. 

Este Fórum de Implementação do Projeto do Curso é constituído como espaço 
privilegiado para discussão do projeto pedagógico que ancora o Curso de Fisioterapia.  É uma 
instância de interlocução envolvendo Colegiado de Coordenação Didática de curso, de práticas 
investigativas e de extensão, estágio, laboratório, atividades complementares, alunos, 
professores e instâncias superiores da administração do campus Universitário. A sua criação 
não extingue outros espaços de discussão do projeto pedagógico, quais sejam: sala de aula, 
reunião de professores, diretório acadêmico etc. 

São objetivos do fórum: (a) apresentar, reiteradamente, o projeto pedagógico do curso 
para diminuir dúvidas acerca do mesmo; (b) difundir entre os alunos e professores o projeto 
pedagógico, suas concepções e operacionalização; (c) acompanhar a implementação e 
desenvolvimento do novo projeto pedagógico ao longo dos períodos; (d) promover palestras, 
"testemunhos", depoimentos que visem ampliar a divulgação do projeto pedagógico; (e) 
promover palestras e debates com órgãos representantes de classe (CREFITO, Sindicato) 
acerca do projeto do curso; (f) promover palestras e debates acerca do projeto pedagógico com 
representantes do mercado de trabalho de fisioterapia (rede hospitalar pública e privada, rede 
de atenção básica), com formuladores e executores de políticas de saúde (Secretaria de Saúde 
Municipal e Estadual, Ministério da Saúde) e, finalmente, (g) promover debates com pedagogos 
e educadores acerca do projeto pedagógico. 
06 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E A PRENDIZAGEM 

  
O Projeto Pedagógico é peça-chave da avaliação, devendo ser analisadas as 

articulações entre conteúdo, ações e seu efetivo acompanhamento. A avaliação do processo 
de ensino e aprendizagem do Curso de Fisioterapia da PUC Minas campus Poços de Caldas 
configura-se a partir das determinações constantes no item 09 das Normas Acadêmicas 
aprovadas na Resolução R. nº. 23/2004, adaptada a partir da Portaria 002/2005, decorrente da 
reorganização mediada pelo Colegiado de Coordenação Didática em acordo com o corpo 
docente e representação discente. Propõe-se utilizar sempre, tanto para disciplinas de 1º a 6º 
períodos quanto para os Estágios, a avaliação processual, na qual o binômio ensino e 
aprendizagem se desenvolva em um complexo crescente.  
 
Critérios gerais:  
 
Do primeiro ao sexto período: 
� Trabalhos (seminários, grupos de discussão ou casos clínicos) = 25%  
� Avaliação I = 25% 
� Avaliação II = 25% 
� Avaliação Final = 25% 
 
Obs. 1:  Os professores deverão aplicar apenas uma prova substitutiva em caso de falta do 
aluno com justificativa legal, com data, horário, local de aplicação, conteúdo e forma de 
avaliação determinada pelo professor. 
 
Obs. 2:  Os alunos que, nas avaliações decorrentes durante o semestre, somarem menos que 
60 e mais que 30 pontos terão direito a Reavaliação. Essa avaliação abordará toda a matéria, 
valerá 100 pontos e será somada as notas do semestre (nota parcial), também valendo 100 



pontos. As duas notas serão somadas e divididas por dois e, para ser aprovado o aluno, 
deverá obter, no mínimo, 60 pontos.  
 
Obs. 3:  Os alunos do primeiro ao sexto período realizam trabalhos interdisciplinares e estes 
são pontuados de 0 (zero) a 15 (quinze) pontos, sendo que estes pontos estão inseridos nos 
25% supracitados. 
 
 
07 – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso consiste na atividade acadêmica de síntese dos 
conhecimentos elaborados pelo aluno ao longo de sua formação. Tem caráter obrigatório e é 
proposto com o intuito de enriquecer o aprendizado do aluno. É desenvolvido no último período 
do Curso, sob a orientação de um professor, devendo ser apresentado a uma banca 
examinadora, organizada pelo professor da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. 
 Os critérios de avaliação adotados para a disciplina de Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) consideram as especificidades de organização e funcionamento da disciplina. 

A avaliação será assim organizada, em termos de critérios e distribuições dos pontos: 
a) Banca Examinadora – 20 pontos atribuídos segundo os seguintes critérios: 

objetividade; coerência dos dados obtidos junto à proposta; apresentação escrita de trabalho; 
apresentação oral. 

b) Orientador – 20 pontos atribuídos segundo os seguintes critérios: assiduidade; 
dedicação; coleta de dados; apresentação das atividades solicitadas. 

c) Professor do TCC – 60 pontos atribuídos segundo os seguintes critérios: assiduidade; 
dedicação; participação em Sala; processo de elaboração do trabalho de conclusão de curso.  
 
08 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

As Atividades Complementares de Graduação consistem no conjunto de estudos e de 
ações flexibilizadas cujo percurso é escolhido pelo aluno. Estas têm por objetivo proporcionar 
ao graduando a possibilidade de aprendizagem em situações reais e em cenários 
diversificados de atuação do Fisioterapeuta, nos quais o aluno possa se inserir com 
independência e criatividade. Ao mesmo tempo em que o aluno se dedica à sua formação na 
Universidade, tem também a oportunidade de integrar seus conhecimentos com as novas 
tendências e conquistas científicas e técnicas da área da saúde individual, coletiva e 
reabilitadora, preparando-se para vencer os novos desafios que se apresentam à sua atuação 
profissional. 

As Atividades Complementares de Graduação do Curso de Fisioterapia da PUC Minas 
campus Poços de Caldas totalizam 190 horas (cento e noventa) obrigatórias, incluindo 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. No cumprimento das Atividades Complementares, 
cuja validação é feita ao final do 8º. período, o aluno é orientado pelo  Coordenador de 
Atividades Complementares de Graduação.  
 
  
09 – ESTÁGIO CURRICULAR 

 
Com a implantação do SGE – Sistema de Gestão de Estágios, no primeiro semestre de 

2005, observou-se a enorme procura das empresas regionais para a prestação de serviço 
especializado em ergonomia do trabalho. Outro fator de destaque foi à inserção do 
fisioterapeuta no Programa Saúde da Família – PSF, observando que inúmeros egressos da 
PUC Minas campus Poços de Caldas exercem suas atividades profissionais neste campo de 
atuação; além daqueles que, incentivados pela imagem do corpo docente do curso, buscam o 
aperfeiçoamento através de inserção em programas de pós-graduação em Universidades 
renomadas. 

Entendido como um procedimento didático que conduz o aluno a situar, observar e 
aplicar, criteriosa e reflexivamente, princípios referenciais teórico-práticos assimilados no 
decorrer do curso, o Estágio Curricular Obrigatório tem como meta proporcionar aos alunos 
experiências acadêmico-profissionais, com reflexões ativas e críticas no ambiente de trabalho 
do fisioterapeuta. Isso favorece uma dimensão sócio-educacional de caráter profissionalizante 
e permite ao aluno a percepção do compromisso social que deve permear sua futura atuação 



profissional. Os Estágios Supervisionados Obrigatórios serão oferecidos nos dois últimos 
semestres em cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
Fisioterapia.  

As atividades de Estágio Curricular Obrigatório são supervisionadas pelos professores-
fisioterapeutas responsáveis pela disciplina nas diferentes áreas de atuação da Fisioterapia. Os 
professores planejarão e orientarão os alunos de acordo com cada disciplina e seu local de 
inserção, com vistas a garantir a efetiva parceria e integração entre as partes envolvidas nas 
atividades de estágio. 

Os critérios de avaliação dos estágios foram elaborados pelo Colegiado de 
Coordenação Didática juntamente com professores-supervisores, levando-se em consideração 
o Projeto Pedagógico do Curso, as especificidades e características do estágio, os objetivos e 
competências a serem alcançados pelos estagiários.  

A avaliação considera, separadamente, os aspectos teóricos e práticos. A parte 
Teórica  avaliada corresponde exatamente a 40% da pontuação total distribuída durante o 
decorrer das atividades de estágio, recebendo os seguintes valores: 05 pontos de relatório; 20 
pontos de prova dissertativa; 15 pontos de seminários.  

Quanto à parte Prática, esta corresponderá a 60% da pontuação total distribuída 
durante o decorrer das atividades de estágio, recebendo os seguintes valores: 10 pontos de 
Avaliação e Plano de tratamento; 10 pontos de interação com o paciente; 30 pontos de 
desempenho; 10 pontos de conhecimento teórico-prático. 

As pontuações apresentadas referentes aos conteúdos teórico  e prático  
correspondem a um modelo padrão a ser seguido, porém podem sofrer subdivisões em 
subitens de acordo com as especificidades e particularidades de cada área de estágio. 

Durante o desenvolvimento das atividades de estágio dos alunos, tais como 
seminários, provas, discussão caso clínica, etc., estes recebem feedback por parte dos 
supervisores de estágio para que possam adequar suas condutas ao longo do período de 
estágio. As pontuações alcançadas pelos alunos são fornecidas de forma conceitual (fraco; 
regular; bom; muito bom) e ao final dos estágios, convertidas em valores numéricos de acordo 
com as normas acadêmicas da instituição. 
Observação:  Como o estágio tem característica prática e possibilidade de avaliação 
processual, não consta no processo avaliativo a prova de reavaliação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


