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Título
Desafios e atualidades na Fisioterapia.
Data de início
30/09/2013
Previsão de término
10/10/2013
Data de aprovação pelo Órgão Competente
 -
Órgão Competente
Câmara Departamental
Ano da primeira apresentação
2013
Unidade
Centro de Ciências da Saúde
Departamento
Departamento de Educação Integrada em Saúde
Caracterização
Ciclo de debates
Programa vinculado
SEM VÍNCULO
Projeto vinculado
SEM VÍNCULO
Principal Área Temática de Extensão
Saúde
Área Temática de Extensão Afim
 NÃO POSSUI
Linha de Extensão
Saúde Humana
Grande Área do Conhecimento
Ciências da Saúde
Bolsa PBEXT
0
Bolsa Externa
0
Desejo vincular ação de extensão à concorrência de bolsa
Não
Palavras-chave
Fisioterapia; Desafios; Atualidades; Modalidades fisioterapêuticas
Apresentação e justificativa
A ação realizada através do ciclo de palestras sobre os "Desafios e atualidades da Fisioterapia" tem o objetivo de fomentar as
discussões a cerca de temas relacionados a esta profissão. No dia 13 de outubro de 2013 é comemorado o dia do Fisioterapeuta.
A profissão da fisioterapia foi regulamentada em 13 de outubro de 1969, logo este ano faz 44 anos. Para comemorar o dia do
fisioterapeuta será realizado um ciclo de debates com assuntos relacionados à fisioterapia.
Objetivos gerais
Possibilitar a discussão e a reflexão sobre os temas relacionados as atualidades e desafios da fisioterapia.
Objetivos específicos
Comemorar o dia do profissional fisioterapeuta.
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Metodologia
Será realizado um ciclo de debates sobre os desafios e atualidades da fisioterapia no âmbito de suas áreas de atuação. Serão
convidados profissionais fisioterapeutas para proferirem palestras e participarem de mesas redondas. O evento ocorrerá no dia
14/10/2013, das 08:30 as 17:30 horas, no auditório do Edifício Rosa Maria do Rego Paranhos (Elefante Branco). As inscrições
serão abertas ao público (alunos e profissionais da fisioterapia), serão gratuitas e devem ser realizadas no diretório acadêmico da
fisioterapia até o dia 10/10/2013.
Forma de avaliação da ação de Extensão
Serão recolhidas listas de presença durante o evento.
Site
 -
Origem do público-alvo
Interno e Externo
Caracterização do público-alvo
Alunos e professores
Captação por edital de fomento
Não
Articulado com política pública
Não
Plano de atividades previstas
- Realizar captação de recursos para coffe break e materiais
-Realizar atividade de apoio no dia do evento: assistência aos palestrantes, organização do coffee break, organização do
material.
Plano de acompanhamento e orientação
Os alunos assinarão lista de presença e serão avaliados em relãção ao seu desempenho pelos professores organizadores.
Processo de avaliação
Avaliação da frequência de participação nas reuniões, avaliação do trabalho desempenhado no local do evento.
Infra-estrutura física
no auditório do Edifício Rosa Maria do Rego Paranhos (Elefante Branco).
Início da inscrição
30/09/2013
Término
10/10/2013
Local de inscrição
Centro Acadêmico da Fisioterapia
Gratuito para o público
Sim
Público estimado
150
Informações adicionais
Inscrições: do dia 30/09/2013 a 10/10/2013.
Ciclo de debates: 14/10/2013, de 08:30 as 17:30.
Serão realizadas 3 palestras na parte da manhã. Na parte da tarde serão realizadas 2 palestras e uma mesa redonda.

EQUIPE
Participação Nome Telefone E-mail Unidade Departamento/Curso/S

etor
Coordenador Fernanda Moura Vargas

Dias
27 3315 5597 fernanda.dias@ufes.br

fernanda.dias@ufes.br
 - Grupo de Servidores do

D e p a r t a m e n t o  d e
Educação Integrada em
Saúde (dis)

Co-coordenador L i s a n d r a  V a n e s s a
M a r t i n s

27 8143 1455 lisandra.martins@ufes.br  - Grupo de Servidores do
D e p a r t a m e n t o  d e
Educação Integrada em
Saúde (dis)

Participante Não-
Bolsista

Sergio Luiz Teixeira 28 3543 1458 sergeolt@gmail.com  -  -

Participante Não-
Bolsista

Rafaela Sartori rafaela.sartori@aluno.ufes.
br

 -  -

Participante Não- P a l o m a  H o f f m a m paloma.coelho@aluno.ufe  -  -
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Bolsista Coelho s.br
Participante Não-
Bolsista

Paloma Batista Almeida
Fardin

3063 1872 paloma.b.almeida@aluno.
ufes.br

 -  -

Participante Não-
Bolsista

Lorenza Pretti Maciel
Nunes Reis

3061 3667 lorenza.reis@aluno.ufes.br  -  -

Participante Não-
Bolsista

Laira Rodrigues Modolo 3226 1042 laira.modolo@aluno.ufes.b
r

 -  -

Participante Não-
Bolsista

Lais Marques Marchesi 3336 6882 laismarchesi@hotmail.com  -  -

Participante Não-
Bolsista

Bruhna Schwambach bruhna.schwambach@alun
o.ufes.br

 -  -

Participante Não-
Bolsista

Barbara Naeme de Lima
Cordeiro

3327 0249 barbara.cordeiro@aluno.uf
es.br

 -  -

Participante Não-
Bolsista

Ana Catharina Nunes de
Araujo

ana.c.araujo@aluno.ufes.b
r

 -  -

Participante Não-
Bolsista

Tatiana Arpini Ferreira 3261 0386 tatiana.ferreira@aluno.ufes
.br

 -  -

PARCERIAS
CNPJ Nome Caracterização Tipo

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPIRITO SANTO

 Instituição da Administração Pública Direta  Apoio Logístico

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPIRITO SANTO

 Instituição da Administração Pública Direta  Equipamentos e/ou
recursos mater ia is

FOMENTO
Existe execução financeira?
Não

ABRANGÊNCIAS
Nome Estado Município CEP Detalhes

Auditór io do Edif ício
Rosa Maria do Rego
Paranhos  (E le fan te
B ranco )

Espírito Santo Vitória 29.040-090 Av. Marechal Campos,
1468 - Maruípe

RESULTADOS ESPECÍFICOS
Número de inscritos
180
Número de participantes
168

RESULTADOS GERAIS
Data Resultados

11/12/2013 Foi realizado um ciclo de debates sobre os desafios e atualidades da fisioterapia no âmbito da área de atuação da
profissão de fisioterapeuta. Foram convidados 5 profissionais fisioterapeutas e 4 acadêmicos para proferirem
palestras e participarem de mesas redondas. O evento ocorreu no dia 14/10/2013, das 08:30 as 17:30 horas, no
auditório do Centro Tecnológico da UFES em Goiabeiras. As inscrições foram abertas ao público (alunos e
profissionais da fisioterapia), de forma gratuita, no diretório acadêmico da fisioterapia. Participaram da atividade 168
pessoas. A ação realizada através do ciclo de palestras sobre os "Desafios e atualidades na Fisioterapia" fomentou
as discussões a cerca de temas relacionados a esta profissão. No dia 13 de outubro de 2013 foi comemorado o dia
do Fisioterapeuta e este evento oportunizou esta comemoração entre professores, profissionais e alunos.

Fatores positivos: a participação em massa dos

PRODUÇÕES
Tipo Título Identificação
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