
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 



 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

A UNINORTE foi credenciada como Centro Universitário em 2004, recebendo o conceito máximo do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). Em 2010, recebeu o credenciamento para atuar na Educação a Distância, tendo 

portaria de recredenciamento publicada. Nesse interim, a IES já conquistara o reconhecimento social pelo 

desempenho que vinha desenvolvendo na área do ensino superior privado.  

Em 2001, a UNINORTE implantou a Pós-Graduação Lato Sensu com a oferta gradativa de cursos, além de 

desenvolver atividades de iniciação científica, conforme política institucional, prevista no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A UNINORTE em 2008 passou a ser integrante da rede global líder em ensino superior, a Laureate International 

Universities (LIU), presente em diversos países e com mais de 1 milhão estudantes, oferecendo cursos 

presenciais e a distância. 

A visão da UNINORTE é ser referência no ensino superior de qualidade na Amazônia, formando profissionais 

para o mercado global. Enquanto sua missão é atuar por meio da educação superior na promoção da cidadania 

e do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Atualmente, O Centro Universitário do Norte – UNINORTE oferece cursos e atividades de ensino, iniciação 

científica e extensão, sendo a maior Instituição de Ensino Superior privado do Norte do país. Reforça sua 

atuação na sociedade com as atividades de extensão e responsabilidade social assumidas principalmente, 

pelas Clínicas-escola e pelo Núcleo de Prática Jurídica, com ampla repercussão no cenário local e regional. 

A estrutura acadêmica da UNINORTE constitui-se em três áreas de conhecimento: 

 Ciências Humanas e Sociais orientada para produzir, difundir e aplicar conhecimentos nas áreas de 
humanidade trata dos aspectos do ser humano como indivíduo e como ser social, do desenvolvimento 
sustentável e bem-estar da sociedade local, regional, nacional e internacional. 

 Ciências Exatas e Tecnologias forma profissionais com ênfase no raciocínio lógico e no estratégico, 
aspectos importantes para resolver e organizar melhor a sociedade. 

 Ciências da Saúde abrange os cursos da área da saúde para classificar e estudar a vida em todas as 
formas e evoluções. 

 

SOBRE O CURSO  

O Curso de Fisioterapia reúne atributos necessários para uma formação de alta qualidade, capacitando o aluno 

ao pleno exercício das suas possibilidades profissionais. Conta com um currículo moderno em 5 anos; uma 

equipe de docentes de excelência acadêmica, em sua maioria mestres e doutores e laboratórios de alta 

tecnologia. As metodologias de ensino são inovadoras, o que possibilita a formação de habilidades e 

competências necessárias às atuais demandas do mercado. A presença de disciplinas humanísticas no 

currículo revela a preocupação da UNINORTE com o desenvolvimento pessoal dos estudantes e enfatiza a 

importância da discussão de temas relacionados às situações reais de vida e do trabalho.  

As atividades práticas realizadas ao longo do curso, a possibilidade de atuação nos projetos de extensão e 

ainda a vivência nos campos de estágio preparam cuidadosamente o futuro fisioterapeuta. As diversas 

atividades de pesquisa realizadas despertam no aluno a relevância da produção do conhecimento e de sua 

responsabilidade social.  
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OBJETIVO GERAL DO CURSO  

O curso de Fisioterapia tem objetivo desenvolver habilidades e competências específicas, destinadas a 

promoção, prevenção, cura e reabilitação das incapacidades decorrentes de doenças físicas e mentais, 

conservando, restaurando e desenvolvendo a capacidade física do paciente, estando também o aluno 

consciente do seu papel social, sendo capaz de participar como cidadão das ações que buscam satisfazer as 

necessidades de saúde da população, com uma proposta de intervenção em saúde que permita a sua atuação 

nos níveis, primário, secundário e terciário de atenção à saúde. 

PÚBLICO ALVO  

O curso se destina a pessoas interessadas a desenvolver, ampliar ou formalizar competências e habilidades na 

área do curso. O mercado tem se comportado de maneira positiva na absorção de egressos do curso, que 

podem ocupar posições de trabalho nos setores público e privado, nas áreas de diagnóstico e tratamento de 

problemas causados por alterações genéticas, doenças adquiridas, acidentes ou vícios de postura, aplicação 

de terapias que têm a finalidade de restaurar, desenvolver e manter a capacidade física e funcional do 

paciente. Também faz tratamentos à base de água, calor, frio e aparelhos específicos. 

Ao fim da formação, o estudante deverá ter desenvolvido as seguintes competências/habilidades:  

. Se inserir profissionalmente nos diversos níveis de atenção à saúde, atuando em programas de promoção, 

manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e comprometidos com o ser 

humano, respeitando-o e valorizando-o; 

· Atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com extrema produtividade na 

promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania e de ética; 

· Reconhecer a saúde como direito e atuando de forma a garantir a integralidade da assistência, entendida 

como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

· Contribuir para a manutenção da saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidade, 

considerando suas circunstâncias éticas -deontológicas, políticas, sociais, econômicas, ambientais e biológicas; 

· Realizar consultas, avaliações e reavaliações do paciente colhendo dados, solicitando, executando e 

interpretando exames propedêuticos e complementares que permitam elaborar um diagnóstico cinético-

funcional, para eleger e quantificar as técnicas, recursos e condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando 

tratar as disfunções no campo da Fisioterapia, em toda sua extensão e complexidade, estabelecendo 

prognóstico, reavaliando condutas e decidindo pela alta fisioterapêutica; 

· Elaborar criticamente o amplo espectro de questões clínicas, científicas, filosóficas, éticas, políticas, sociais e 

culturais implicadas na atuação profissional do fisioterapeuta, sendo capaz de intervir nas diversas áreas onde 

sua atuação profissional seja necessária; 

· Desenvolver o senso crítico, investigador e conquistar autonomia pessoal e intelectual necessária para 

empreender contínua formação nas suas práxis profissionais; 

· Desenvolver e executar projetos de pesquisa e extensão que contribuam na produção do conhecimento, 

socializando o saber científico produzido; 

· Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de participação 

e contribuição social; 
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· Desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de serviços de saúde públicos ou privados, 

além de assessorar, prestar consultorias e auditorias no âmbito de sua competência profissional; 

· Emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 

· Prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o indivíduo e os seus familiares na sequência do processo 

terapêutico; 

· Manter a confidencialidade das informações, na interação com outros profissionais de saúde e o público em 

geral; 

· Encaminhar o paciente, quando necessário, a outros profissionais relacionando e estabelecendo um nível de 

cooperação com os demais membros da equipe de saúde; 

· Desenvolver atividades de socialização do saber técnico-científico na sua área de atuação, através de aulas, 

palestras e conferências, além de acompanhar e incorporar inovações tecnológicas pertinentes à sua praxis 

profissional; 

· Manter controle sobre a eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes à atuação fisioterapêutica garantindo 

sua qualidade e segurança; 

· Intervir para resolução de condições de emergência 

 

DISCIPLINAS E EMENTÁRIO  

 
APARELHO UROGENITAL  
 
Aborda o desenvolvimento intrauterino do aparelho urogenital, a estrutura macro e microscópica e a função 
dos órgãos que o compõem e promove uma linha de raciocínio para o entendimento de possíveis alterações 
da homeostasia deste aparelho. 
 
APARELHO LOCOMOTOR 
 
Aborda o desenvolvimento intrauterino do aparelho locomotor, a estrutura macro e microscópica e a função 
dos órgãos que o compõem e promove uma linha de raciocínio para o entendimento de possíveis alterações 
da homeostasia deste aparelho. 
 
BIOMECÂNICA E CINESIOLOGIA  
 
A unidade curricular aborda o estudo do movimento humano desde os fundamentos até a análise 
biomecânica, considerando os movimentos fisiológicos normais. Discute os mecanismos de lesões 
intervenientes na manutenção do movimento fisiológico. 
 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 
Apresenta as transformações do ser humano e das relações de trabalho nas diferentes configurações 
geográficas e na evolução tecnológica e discute o ser humano no mercado de trabalho sob a perspectiva da 
cidadania e sustentabilidade. 
 
 
 
 



    5 
 

ERGONOMIA E FISIOTERAPIA DO TRABALHO  
 
Aborda a atuação do fisioterapeuta no processo promocional, preventivo e de reabilitação do indivíduo 
trabalhador, a fim de preservar, desenvolver e/ou restaurar a integridade da saúde. Possibilita o diagnóstico 
cinético-funcional para a tomada de decisão dos procedimentos fisioterapêuticos apropriados.  
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I  
 
A Unidade de ensino permite ao aluno a vivência da prática profissional, integrando-os na rotina hospitalar e 
comunitária, bem como a inserção em equipe multiprofissional, desenvolvendo as questões éticas e filosóficas 
frente ao cuidado com o paciente. 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 
A Unidade de ensino permite ao aluno a vivência da prática profissional, integrando-os na rotina hospitalar e 
comunitária, bem como a inserção em equipe multiprofissional, desenvolvendo as questões éticas e filosóficas 
frente ao cuidado com o paciente. 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 
 
ESTILO DE VIDA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 
 
Discute Estilo de Vida, Saúde e Meio Ambiente como objetos complexos. Trata a diversidade cultural, étnico-
racial com ênfase nos afrodescendentes e alteridade nas sociedades complexas e suas repercussões no estilo 
de vida, bem-estar, beleza, funcionalidade, corporeidade, qualidade de vida, saúde e meio ambiente. 
 
ESTRUTURA E FUNÇÃO HUMANA 
 
Aborda os aspectos da estrutura dos órgãos e os mecanismos homeostáticos, integrando o conhecimento da 
estrutura e do funcionamento do organismo normal, as variações anatômicas e as relações tridimensionais. 
Estuda os órgãos do aparelho locomotor, nervoso, circulatório, respiratório, digestório, urinário, genital 
feminino, genital masculino, bem como os tecidos fundamentais. 
 
ÉTICA E PROFISSIONALISMO  
 
Apresenta temas relacionados à Bioética na promoção, proteção e recuperação da saúde, dando ênfase na 
relação entre os documentos normativos que sustentam o tema e os dilemas da vida real.   Apresenta a 
aplicabilidade das ferramentas que sustentam a ética na prática profissional contextualizando os campos de 
atuação. 
 
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 
 
Aborda respostas e adaptações fisiológicas dos sistemas corporais ao exercício físico, aliando os métodos de 
avaliação e performance, tanto em atletas como em indivíduos sedentários, sadios e doentes, em todos os 
níveis de atenção à saúde. 
 
FISIOTERAPIA MÚSCULOESQUELÉTICA  
 
A unidade curricular aborda o tratamento clínico e fisioterapêutico das disfunções musculoesqueléticas nas 
diferentes faixas etárias, desde a avaliação, diagnóstico cinético funcional e prescrição de condutas 
fisioterapêuticas adequadas, incluindo a promoção, prevenção e reabilitação. 
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FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL  
 
Aborda o sistema tegumentar, os principais distúrbios físico-estéticos-funcionais, propedêutica e semiologia 
nas disfunções dermato funcionais e em queimados, em diferentes fases, para condução da análise 
cinesiológica funcional, com fins de diagnóstico e elaboração dos programas terapêuticos visando desenvolver 
e/ou restaurar a integridade da saúde. 
  
FISIOTERAPIA EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA   
 
Aborda as alterações decorrentes do processo de envelhecimento, disfunções crônicas e situações peculiares 
aos idosos, além das implicações clínicas-funcionais sobre o controle de postura e movimento. Proporciona 
conhecimento da fisioterapia na prevenção, reabilitação e manutenção das condições físicas do idoso nos 
diferentes aspectos da gerontologia.  
 
FISIOTERAPIA ESPORTIVA  
 
Aborda a atuação do fisioterapeuta no processo promocional, preventivo e de reabilitação em todas as faixas 
etárias do atleta, a fim de preservar, desenvolver e/ou restaurar a integridade da saúde. Possibilita o 
diagnóstico cinético-funcional para a tomada de decisão dos procedimentos fisioterapêuticos apropriados.  
 
FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA 
 
A unidade curricular aborda o tratamento clínico e fisioterapêutico das alterações do sistema nervoso nas 
diferentes faixas etárias, desde a avaliação, diagnóstico cinético funcional e prescrição de condutas 
fisioterapêuticas adequadas às disfunções neurológicas, incluindo a promoção, prevenção e reabilitação. 
 
FISIOTERAPIA PEDIATRICA 
 
A unidade curricular aborda os aspectos biológicos, neuroevolutivos, psíquicos e socioculturais envolvidos na 
organização e integração da motricidade e corporeidade humana. Aborda todas as fases do desenvolvimento 
motor e suas implicações no tratamento fisioterapêutico. 
 
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR  
 
A unidade curricular aborda o tratamento clínico e fisioterapêutico das alterações do sistema respiratório e 
cardiovascular nas diferentes faixas etárias, desde a avaliação, diagnóstico cinético funcional e prescrição de 
condutas fisioterapêuticas adequadas às disfunções cardiopulmonares e metabólicas, incluindo a promoção, 
prevenção e reabilitação. 
 
FISIOTERAPIA UROGENITAL  
 
Aborda os aspectos da saúde da mulher e do homem no contexto, biológico, psicológico e social, com 
direcionamento para a atuação fisioterapêutica no processo promocional, preventivo e de reabilitação. 
Abrange o desenvolvimento do processo gestacional normal, suas alterações e possíveis complicações e na 
importância do trabalho multidisciplinar e da humanização da saúde.   
 
INTERAÇÃO CLÍNICO PATOLÓGICA 
 
Aborda as doenças mais prevalentes na população, suas manifestações clínicas, fisiopatologia, etiopatologia, 
anatomia patológica, patologia clínica, imagenologia, o prognóstico e os princípios terapêuticos, promovendo 
o raciocínio clínico, o estabelecimento de hipótese diagnóstica e tratamento adequado. 
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MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA  
 
Aborda o aprendizado dos mecanismos de virulência dos organismos patogênicos (bactérias, fungos, vírus e 
parasitos) e sua interação com o sistema imune na manutenção da saúde e no processo de doença. Enfoca 
aspectos básicos e aplicados da Imunologia, Microbiologia e Parasitologia. 
 
PRÁTICAS COMPLEMANTARES  
 
A unidade curricular aborda a aplicação dos recursos fisioterapêuticos que abrangem o universo das terapias 
alternativas e complementares, contemplando suas principais indicações e contraindicações, bem como suas 
formas de aplicação.  
 
PRÁTICAS EM FISIOTERAPIA I  
 
A unidade curricular aborda aspectos legais bem como o contexto histórico da Fisioterapia, discutindo 
especificidades da atuação profissional e formas de pesquisa científica em saúde. Além disso, introduz 
conceitos básicos profissionais, tais como valores, atitudes e competências. Introduz a terapia manual e 
oferece a observação na atuação prática em diferentes áreas da profissão 
 
PRÁTICAS EM FISIOTERAPIA II  
 
A unidade curricular aborda a semiologia para a prática da avaliação fisioterapêutica, incluindo anamnese, 
exame físico detalhado, testes específicos e exames complementares do sistema musculoesquelético, levando 
à elaboração do diagnóstico cinético funcional do paciente. 
 
PRÁTICAS EM FISIOTERAPIA III 
 
A unidade curricular aborda a semiologia para a prática da avaliação fisioterapêutica, incluindo anamnese, 
exame físico detalhado, testes específicos e exames complementares dos sistemas respiratório, cardiovascular 
e nervoso, levando à elaboração do diagnóstico cinético funcional do paciente. 
 
PROCESSOS BIOLÓGICOS 
 
Aborda de maneira intensa a organização, estrutura e função dos seres vivos com ênfase nos componentes 
celulares e moleculares, discutindo a dinâmica das principais vias metabólicas e a transmissão das informações 
genéticas. 
 
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SAÚDE COMUNIDADE  
 
Promove o conhecimento de diferentes áreas de atenção em saúde e bem-estar e o aprendizado em grupos 
interprofissionais, contribuindo para a formação integral do estudante.  Permite a integração teórico-prática 
na promoção de saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida a partir da prática colaborativa 
em instituições e comunidades. 
 
RECURSOS HÍDRICOS  
 
A unidade curricular aborda o recurso hídrico como agente físico utilizado na reabilitação, relacionado os 
quadros clínicos e sintomatológicos das doenças com as devidas indicações terapêuticas segundo as 
propriedades e fenômenos físicos particulares e consequentes benefícios terapêuticos. 
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RECURSOS TERAPÊUTICOS  
 
A unidade curricular aborda a aplicação dos principais recursos fisioterapêuticos nas áreas de traumato-
ortopedia, neurologia, cardiovascular, respiratória e ergonômica, contemplando as indicações e 
contraindicações, bem como formas de aplicação baseadas em evidências científicas. 
  
SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO  
 
Aborda o desenvolvimento intrauterino dos sistemas circulatório e respiratório, a estrutura e função dos 
componentes das partes central e periférica e promove uma linha de raciocínio para o entendimento de 
possíveis alterações da homeostasia destes sistemas. 
 
SISTEMA NERVOSO  
 
Aborda o desenvolvimento intrauterino do sistema nervoso, a estrutura e função dos componentes das partes 
central e periférica e promove uma linha de raciocínio para o entendimento de possíveis alterações da 
homeostasia deste sistema. 
 
TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA  
 
Aborda os conceitos básicos de farmacocinética (absorção, distribuição, metabolismo e excreção de drogas) e 
farmacodinâmica (local de ação dos fármacos), relacionados com a biodisponibilidade do medicamento, sua 
posologia e interações medicamentosas.  
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 
Aborda a o desenvolvimento de investigação científica visando à consolidação dos conhecimentos adquiridos 
sobre temas relevantes para as ciências da saúde e a divulgação dos resultados encontrados na prática 
baseada em evidências e em pesquisas científicas da área. 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

OPTATIVA 

Aborda os conceitos de alimentação e nutrição, definindo a importância da Nutrição na determinação da 

saúde dos indivíduos e populações. Enfoca os nutrientes, os alimentos e suas necessidades, bem como as 

consequências das carências e dos excessos nutricionais, visando a promoção, prevenção e/ou recuperação 

da saúde, por meio de uma alimentação saudável. 

METODOLOGIA CIENTÍFICA  

A disciplina estuda as diferentes formas de conhecimento e seus métodos. Aborda o uso da metodologia 

científica para a informação, organização, pesquisa, sua operacionalização e apresentação de resultados 

científicos. 

SAÚDE COLETIVA  

Aborda as políticas de saúde, os sistemas de saúde no Brasil e as características das modalidades de atenção 

à saúde. Discute os desafios num contexto de mudanças demográfica e epidemiológica, as crescentes 

demandas de saúde e as novas expectativas das populações. Apresenta uma visão global de prevenção de 

doenças, promoção e recuperação da saúde e melhoria da qualidade de vida das populações. 
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BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA 

Aborda e explora conceitos relacionados à organização e a forma de análise de dados estatísticos, bem como 

introduz ao estudo das probabilidades, amostras, distribuições discretas especiais e contínuas, aproximação 

normal, inferências estatísticas, estimação, hipóteses e os testes de variância aplicados nas áreas biológicas, 

importantes à descrição e interpretação de dados. 

GESTÃO DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS   

Discute temas de gestão em saúde relacionados ao planejamento de uma unidade de negócios, enfatizando a 

necessidade do empreendedorismo nesta área. Abrange a evolução das Teorias de Administração, bem como 

uma visão das transformações ocorridas nas organizações e o papel do administrador ao longo do tempo, com 

uma reflexão crítica a respeito dos modelos gerencia 

EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE  

Concepção de educação em saúde, ações educativas para a promoção da saúde. Estilo de vida saudável e 

autocuidado. Educação em saúde nos diferentes contextos socioculturais. Princípios da comunicação 

interpessoal e inter profissional. 

GESTÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE  

Discute temas de gestão em saúde relacionados ao planejamento de uma unidade de negócios e a necessidade 

do empreendedorismo nesta área. Abrange a evolução das Teorias de Administração, bem como uma visão 

das transformações ocorridas nas organizações e o papel do administrador ao longo do tempo, promovendo 

uma reflexão crítica a respeito dos modelos gerenciais no contexto da saúde. 

FREQUÊNCIA  

A avaliação do desempenho escolar, além do aproveitamento, abrange aspectos de frequência. A Instituição 

adota como critério para aprovação a frequência mínima de 75% da carga horária total da disciplina. O 

estudante que ultrapassar esse limite está automaticamente reprovado na disciplina. Nas disciplinas e cursos 

a distância a frequência é apurada a partir da completude das atividades propostas no ambiente de 

aprendizagem e seguem o mesmo critério para aprovação. 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE - UNINORTE 

 

Você, estudante, é parte integrante da comunidade acadêmica do Centro Universitário do Norte e pode 

desfrutar de toda a infraestrutura que a Universidade oferece.  

São diversas unidades com instalações modernas, laboratórios de última geração, bibliotecas com acervo 

abundante, além de outros diferenciais.  

 Campus Centro – Av. Joaquim Nabuco, 1232 – Centro – Manaus/AM 

 Campus Plaza – Av. Djalma Batista, 2100 – Chapada – Manaus/AM 

 Campus Cidade Nova – Av. Noel Nutels, 1006 – Cidade Nova – Manaus/AM 

 


