
Montamos um time de profissionais 
do mercado e da educação e 
preparamos um formato único de 
ensino modular em que, a cada 
etapa, você desenvolve uma 
competência fundamental para 
melhorar a sua performance no seu 
caminho pcaminho profissional.

MUDE (Modelo Único de Ensino)

Presencial com virtual
O novo formato de ensino criado 
pela UNISUAM respeita o novo hoje: 
equilibra encontros presenciais com 
conteúdos remotos. Nosso suporte 
digital conta com aplicativo rápido, 
chat integrado e tutores sempre 
disponíveis para eventuais dúvidas.

Cada semestre, um certificado
Com o MUDE, você não vai mais 
esperar até o final da faculdade para 
aprender como atuar na sua área. A 
cada semestre na UNISUAM, você se 
especializa em um campo diferente da 
sua profissão e a sua competência é 
certificada por isso.

Foco na sua carreira
O nosso setor de Carreiras foi ao 
mercado buscar as competências 
necessárias para a sua melhor 
formação. A área conta com um grupo 
de profissionais experientes e 
especializados em diversas áreas de 
atuação, prontos para te apoiar no 
desedesenvolvimento profissional.

Fisioterapia

10 módulos | 5 anos

MODELO 
ÚNICO 
DE 
ENSINO

Módulo: Assistência 
Fisioterapêutica do Idoso

Módulo: Assistência 
Fisioterapêutica do 
Adulto de Meia Idade

Módulo: Assistência 
Fisioterapêutica do 
Jovem Adulto

Módulo: Assistência 
Fisioterapêutica do 
Recém-nascido e Criança

Módulo: Gestão e 
Planejamento da Carreira

Módulo: Ciência
do Movimento

Módulo: 
Manejo
Clínico

Módulo:
Saúde e
Homeostase

Módulo:
Origem da Vida

Módulo: Humanização
e Saúde 

Cuidado 
humanizado 
em saúde Ciências 

biológicas 
básicas

Reabilitação 
de lesões 
crônicas 

Avaliação 
postural e 
funcional 

Ciências 
biológicas 
avançadas

Análise de 
movimento 
humanoGestão 

em saúde

Reabilitação 
infantil 

Reabilitação 
de lesões 
agudas 

Reabilitação 
gerontológica 

Contribua para 
recuperação e 
manutenção da saúde e 
qualidade de vida dos 
adultos de meia idade, 
considerando suas 
circunstâncias éticas, 
sociaisociais, econômicas, 
ambientais e biológicas.

Eleja as intervenções e 
condutas sioterapêuticas 
mais apropriadas para 
população de adultos 
jovens, atuando toda sua 
extensão e complexidade 
necessárias.

Crie um empreendimento ou 
serviço útil, criativo, inovador 
e sustentável. Identicando 
as principais necessidades da 
população.

Estabeleça diagnostico 
cinético-funcional e condutas 
terapêuticas seguras e ecazes 
para os pacientes no início da 
vida, em diferentes níveis de 
complexidade.

Desvende o fascinante universo 
do movimento e funcionalidade 
humana, em condições 
patológicas, esportivas ou 
atividades laborais.

Conheça os processos 
siológicos e siopatoló-
gicos para a compreen-
são das situações de 
saúde e doença que 
inuenciam o desempe-
nho funcional humano.

Estruturas e funções para 
a manutenção do equilí-
brio do corpo humano

Compromisso ético, 
humanístico e social 
com o trabalho multipro-
ssional em saúde

Organização e função 
celular e os processos 
metabólicos iniciais do 
organismo humano

Promova a autonomia e 
independência funcional das 
pessoas idosas, considerando 
o amplo espectro de questões 
clínicas, losócas, políticas, 
sociais e culturais.

Colabore para 
saúde e bem-
-estar de 
pacientes com 
condições 
crônicas

Estruture condu-
tas terapêuticas 
no âmbito indivi-
dual e coletivo

Formule um plano 
de tratamento para 
patologias e lesões 
infantis Seja empreendedor 

criativo com solu-
ções inovadoras e 
sustentáveis    

Analise o movimen-
to humano e suas 
diferenças formas 
de compensação 

Humanização, ética 
e políticas públicas 
para o exercício 
prossional de 
Fisioterapia

Ciclo de vida celu-
lar: crescimento e 
desenvolvimento e 
o corpo humano

Anatomia, 
siologia e os 
pocessos 
bioquímicos do 
ser humano.

Elabore critica-
mente o diag-
nóstico cinético 
funcional 

Crie programa 
de tratamento 
sioterapêutico 
para condições 
agudas 

CURSOS QUE COMPARTILHAM O MESMO MÓDULO

BiomedicinaFarmácia

PsicologiaNutriçãoEnfermagem



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para estudar a 
hora e onde quiser, com o 
apoio de tutores, mate-
riais disponíveis 24 horas 
por dia, você se prepara 
da melhor maneira para 
encontrar a sua turma e 
eexercitar exatamente o 
que o mercado de traba-
lho exige.

Biologia celular e molecular
Histologia e Embriologia
Genética Básica
Anatomia do sistema locomotor
Leitura e Produção de textos

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Biologia celular e molecular
Histologia e Embriologia
Genética Básica
Anatomia do sistema locomotor
Leitura e Produção de textosCo

nh
ec
im
en
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s

Reconhecer constituintes e processos celulares 
sob os pontos de vista estrutural, molecular e 
funcional dos seres vivos, fornecendo os co-
nhecimentos básicos sobre a estrutura celular 
e seu funcionamento.

Conhecer a morfologia e a histologia das célu-
las, envolvendo as correlações bioquímicas e 
funcionais, a anatomia microscópica dos teci-
dos fundamentais e suas variedades, assim 
como, a origem embriológica e o desenvolvi-
mento dos tecidos humanos. 

Identificar os principais mecanismos de heran-
ça genéticas e desordens nas diferentes fases 
do desenvolvimento humano, desde o estágio 
embrionário até a fase adulta. Conhecer e apli-
car os métodos de leitura e/ou outras formas 
de produção de conhecimento que objetivem a 
qualificação da prática profissional. 

Identificar, descrever e localizar, as estruturas 
que compõem o sistema locomotor do ser 
humano com base em conceitos anatômicos e 
adequada aplicação no exercício profissional.

Co
m
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ORIGEM DA VIDA | 320h 

Bases filosóficas e antropológicas em saúde
Cidadania e responsabilidade social 
Equipe multiprofissional e humanização: cultu-
ra, gênero, etnia e vulnerabilidade
Psicologia em Saúde 
Políticas de Saúde com ênfase no SUS 
LLegislação, bioética e ética profissional

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Bases filosóficas e antropológicas em saúde
Cidadania e responsabilidade social 
Equipe multiprofissional e humanização: cultura, 
gênero, etnia e vulnerabilidade
Psicologia em Saúde 
Políticas de Saúde com ênfase no SUS 
LLegislação, bioética e ética profissional

Co
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Compreender as diferentes questões sobre a 
existência humana e as influências do pensa-
mento filosófico no mundo, assim como, com-
preender o comportamento dos indivíduos na 
sociedade atual a partir dos conceitos e teorias 
fundamentais da sociologia e da antropologia.

EstabeleceEstabelecer novas relações com o contexto 
social, reconhecendo a estrutura, as expressões 
e as formas de organização comunitária, com-
preendendo os aspectos biopsicossociais e inte-
grando ações multiprofissionais ao processo de 
transformação social.

Compreender as políticas de saúde no contexto 
do Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecen-
do a diversidade nos diferentes contextos sociais.

Assumir o compromisso ético, humanístico e 
social com o trabalho multiprofissional em saúde, 
respeitando o código de ética, os valores políticos 
e os atos normativos de cada profissão.
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HUMANIZAÇÃO E SAÚDE | 320h 



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para estudar a 
hora e onde quiser, com o 
apoio de tutores, mate-
riais disponíveis 24 horas 
por dia, você se prepara 
da melhor maneira para 
encontrar a sua turma e 
eexercitar exatamente o 
que o mercado de traba-
lho exige.

Fisiopatologia
Bases Farmacológicas
Avaliação em Fisioterapia
Suporte Básico de Vida
Terminologia geral de saúde e fisioterapia
Interpretação de Sinais Biomédicos

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Fisiopatologia
Bases Farmacológicas
Avaliação em Fisioterapia
Suporte Básico de Vida
Terminologia geral de saúde e fisioterapia
Interpretação de Sinais Biomédicos

Co
nh
ec
im
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 Entender os mecanismos alterados na instala-
ção das patologias, lesões e distúrbios, compre-
endendo os mecanismos relacionados às dife-
rentes condições patológicas, bem como, inter-
pretar e analisar os mecanismos de lesões pre-
sentes nas diversas lesões.

Conhecer os princípios que fundamentam a far-
macocinética e farmacodinâmica das substân-
cias farmacologicamente ativas, refletindo sobre 
o uso racional dos medicamentos, assim como 
os efeitos adversos que podem ocorrer pelo uso 
dessas substâncias.

Identificar e reconhecer as principais situações de 
urgência e emergência clínicas, bem como, aplicar 
técnicas e procedimentos eficazes para manuten-
ção da vida em condições clínicas graves.

ElaboElaborar criticamente o diagnóstico cinético fun-
cional e a intervenção fisioterapêutica, conside-
rando o amplo espectro de questões clínicas e 
científicas.

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

MANEJO CLÍNICO | 320h

Bioquímica
Biofísica
Anatomia dos sistemas
Fisiologia Humana
Metodologia do trabalho acadêmico e científico

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Bioquímica
Biofísica
Anatomia dos sistemas
Fisiologia Humana
Metodologia do trabalho acadêmico e científicoCo
nh
ec
im
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Compreender o metabolismo humano a partir 
dos principais conceitos da bioquímica de ma-
cromoléculas, associando o conhecimento da 
estrutura molecular às funções biológicas.                                                                                                                                                                                                                                              

Conhecer os aspectos biofísicos e bioquímicos, 
conhecer e aplicar os métodos de pesquisas 
e/ou outras formas de produção de conheci-
mento que objetivem a qualificação da prática 
profissional.

Entender os aspectos morfológicos do sistema 
orgânico do ser humano considerando-se a 
anatomia macroscópica e as relações entre as 
estruturas e suas funções

ConheceConhecer as estruturas, funções e característi-
cas metabólicas dos diversos sistemas, com-
postos por células, tecidos e órgãos, a fim de 
compreender de que forma o organismo 
humano mantém a homeostasia, correlacio-
narndo os processos fisiológicos com os co-
nhecimentos de anatomia humana.

Co
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SAÚDE E HOMEOSTASE | 320h



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para estudar a 
hora e onde quiser, com o 
apoio de tutores, mate-
riais disponíveis 24 horas 
por dia, você se prepara 
da melhor maneira para 
encontrar a sua turma e 
eexercitar exatamente o 
que o mercado de traba-
lho exige.

Princípios e teorias de liderança
Gestão em saúde
Estratégias para resolução e gestão de conflitos
Fisioterapia nos diferentes niveis de complexidade
Uso de mídia e redes sociais
Tendências de saúde 

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Princípios e teorias de liderança
Gestão em saúde
Estratégias para resolução e gestão de conflitos
Fisioterapia nos diferentes niveis de complexidade
Uso de mídia e redes sociais
Tendências de saúde 

Co
nh
ec
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Aplicar técnicas de liderança, vendas e negociação, 
bem como desenvolver expressão e comunicação 
compatíveis com o exercício profissional.

Atuar na gestão dos serviços de saúde em diferen-
tes níveis de complexidade e de acordo com as 
necessidades do mercado.

Criar estratégias de marketing em suas diversifica-
das formas, diante dos desafios de mercado.

Planejar e desenvolver serviços, produtos fisiotera-
pêuticos benefícios da sociedade, com ênfase em 
tecnologias de baixo custo e sustentabilidade.

Co
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GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CARREIRA | 320h

Cinesiologia
Anatomia Palpatória
Controle e apresendizado motor
Órtese e Prótese
Classificação Internacional de Função da Organiza-
ção Mundial da Saúde (CIF)

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 
1 de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Cinesiologia
Anatomia Palpatória
Controle e apresendizado motor
Órtese e Prótese
Classificação Internacional de Função da Organiza-
ção Mundial da Saúde (CIF)

Co
nh
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Reconhecer e diferenciar as fases do aprendizado 
motor de acordo com as diversas as teorias.

Reconhecer a postura, o movimento e funcionali-
dade humana, assim como a disfunção, como 
objeto de estudo e trabalho.

Reconhecer estruturas corporais e movimentos 
articulares por meio de palpação, bem como pro-
mover manobras e técnicas para restauração dos 
movimentos.

Identificar e analisar movimentos, funcionalidades 
e posturas patológicas além de propor medidas 
corretivas e ferramentas para acessibilidade.

Co
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CIÊNCIA DO MOVIMENTO | 320h 



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para estudar a 
hora e onde quiser, com o 
apoio de tutores, mate-
riais disponíveis 24 horas 
por dia, você se prepara 
da melhor maneira para 
encontrar a sua turma e 
eexercitar exatamente o 
que o mercado de traba-
lho exige.

Clinica no adulto em condições transmissiveis e 
traumáticas
Prática Baseada em Evidências
Indicadores e medições usados   globalmente para 
o status e risco de saúde da população
Medidas de resultado e escalas de avaliação fun-
cional
Intervenção fisioterapêutica elaborando o plano 
de intervenção fisioterapêutica
Projeto de Pesquisa em fisioterapia 

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

1 encontro de integração do conhecimento e 
1 de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Clinica no adulto em condições transmissiveis e 
traumáticas
Prática Baseada em Evidências
Indicadores e medições usados   globalmente 
para o status e risco de saúde da população
Medidas de resultado e escalas de avaliação 
funcional
InterIntervenção fisioterapêutica elaborando o plano 
de intervenção fisioterapêutica
Projeto de Pesquisa em fisioterapia

Co
nh
ec
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Conhecer as principais doenças, lesões e dis-
túrbios que colocam em risco a saúde do jovem 
adulto, bem como identificar as principais mani-
festações clínicas para essas condições. 

Estabelecer objetivos terapêuticos, a partir da 
avaliação e reavaliação, elaborando o plano de 
intervenção fisioterapêutica pertinente a condi-
ção clínica do paciente.

PlanejaPlanejar, organizar e executar a assistência 
fisioterapêutica nos diferentes níveis de inter-
venção, integrando-se em programas de pro-
moção, manutenção, prevenção, proteção e 
recuperação da saúde, sensibilizados e com-
prometidos com o ser humano, respeitando-o e 
valorizando-o.

Desenvolver, participar e aplicar pesquisas, 
serviços e/ou outras formas de produção de 
conhecimento ou produção que objetivem a 
qualificação da prática profissional.
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ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA DO JOVEM ADULTO  | 470h

Clinica em neonatologia e pediátrica
Prática Baseada em Evidências
Indicadores e medições usados   globalmente 
para o status e risco de saúde da população
Medidas de resultado e escalas de avaliação 
funcional
InterIntervenção fisioterapêutica elaborando o 
plano de intervenção fisioterapêutica
Projeto de Pesquisa em fisioterapia

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

1 encontro de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Clinica em neonatologia e pediátrica
Prática Baseada em Evidências
Indicadores e medições usados   globalmente 
para o status e risco de saúde da população
Medidas de resultado e escalas de avaliação 
funcional
InterIntervenção fisioterapêutica elaborando o plano 
de intervenção fisioterapêutica
Projeto de Pesquisa em fisioterapia

Co
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Conhecer as principais doenças, lesões e distúr-
bios que colocam em risco a saúde do recém-
-nascido e criança, bem como identificar as princi-
pais manifestações clínicas para essas condições. 

Estabelecer objetivos terapêuticos, a partir da 
avaliação e reavaliação, elaborando o plano de 
intervenção fisioterapêutica pertinente a condi-
ção clínica do paciente.

PlanejaPlanejar, organizar e executar a assistência fisio-
terapêutica nos diferentes níveis de intervenção, 
integrando-se em programas de promoção, ma-
nutenção, prevenção, proteção e recuperação da 
saúde, sensibilizados e comprometidos com o 
ser humano, respeitando-o e valorizando-o.

Desenvolver, participar e aplicar pesquisas, servi-
ços e/ou outras formas de produção de conheci-
mento ou produção que objetivem a qualificação 
da prática profissional.
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ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA DO RECÉM-NASCIDO E CRIANÇA | 470h 



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para estudar a 
hora e onde quiser, com o 
apoio de tutores, mate-
riais disponíveis 24 horas 
por dia, você se prepara 
da melhor maneira para 
encontrar a sua turma e 
eexercitar exatamente o 
que o mercado de traba-
lho exige.

Clinica no idoso
Prática Baseada em Evidências
Indicadores e medições usados   globalmente para 
o status e risco de saúde da população
Medidas de resultado e escalas de avaliação fun-
cional
Intervenção fisioterapêutica elaborando o plano 
de intervenção fisioterapêutica
Projeto de Pesquisa em fisioterapia

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

1 encontro de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Clinica no idoso
Prática Baseada em Evidências
Indicadores e medições usados   globalmente para 
o status e risco de saúde da população
Medidas de resultado e escalas de avaliação fun-
cional
Intervenção fisioterapêutica elaborando o plano 
de intervenção fisioterapêutica
Projeto de Pesquisa em fisioterapia

Co
nh
ec
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Conhecer as principais doenças, lesões e dis-
túrbios que colocam em risco a saúde do idoso, 
bem como identificar as principais manifesta-
ções clínicas para essas condições. 

Estabelecer objetivos terapêuticos, a partir da 
avaliação e reavaliação, elaborando o plano de 
intervenção fisioterapêutica pertinente a condi-
ção clínica do paciente.

PlanejaPlanejar, organizar e executar a assistência 
fisioterapêutica nos diferentes níveis de inter-
venção, integrando-se em programas de pro-
moção, manutenção, prevenção, proteção e 
recuperação da saúde, sensibilizados e com-
prometidos com o ser humano, respeitando-o e 
valorizando-o.

Desenvolver, participar e aplicar pesquisas, 
serviços e/ou outras formas de produção de 
conhecimento ou produção que objetivem a 
qualificação da prática profissional.
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ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA DO IDOSO | 470h

Clinica no adulto em condições crônicas e insi-
diosas
Prática Baseada em Evidências
Indicadores e medições usados   globalmente 
para o status e risco de saúde da população
Medidas de resultado e escalas de avaliação 
funcional
Intervenção fisioterapêutica elaborando o 
plano de intervenção fisioterapêutica
Projeto de Pesquisa em fisioterapia

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

1 encontro de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Clinica no adulto em condições crônicas e insi-
diosas
Prática Baseada em Evidências
Indicadores e medições usados   globalmente 
para o status e risco de saúde da população
Medidas de resultado e escalas de avaliação 
funcional
Intervenção fisioterapêutica elaborando o plano 
de intervenção fisioterapêutica
Projeto de Pesquisa em fisioterapia

Co
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Conhecer as principais doenças, lesões e distúr-
bios que colocam em risco a saúde do adulto de 
meia idade, bem como identificar as principais 
manifestações clínicas para essas condições. 

Estabelecer objetivos terapêuticos, a partir da 
avaliação e reavaliação, elaborando o plano de 
intervenção fisioterapêutica pertinente a condi-
ção clínica do paciente.

PlanejaPlanejar, organizar e executar a assistência fisio-
terapêutica nos diferentes níveis de intervenção, 
integrando-se em programas de promoção, ma-
nutenção, prevenção, proteção e recuperação da 
saúde, sensibilizados e comprometidos com o 
ser humano, respeitando-o e valorizando-o.

Desenvolver, participar e aplicar pesquisas, servi-
ços e/ou outras formas de produção de conheci-
mento ou produção que objetivem a qualificação 
da prática profissional.
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ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA DO ADULTO MEIA IDADE | 470h 


