
 

 

EDITAL NEAD Nº 04/2021 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES CONTEUDISTAS PARA AS 

DISCIPLINAS OFERTADAS VIA AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO GRUPO 

UNIFACEAR 

 

O Núcleo de Educação a Distância, com o apoio da Direção Pedagógica dos Campi Curitiba, Araucária e 

Fazenda Rio Grande, faz saber a todos os interessados, que estão abertas as inscrições para o processo seletivo 

simplificado, destinado ao preenchimento de vagas para professores-autores ou conteudistas para a elaboração de 

materiais didáticos das disciplinas que integram o Projeto Pedagógico dos Cursos da Unifacear, conforme descrito no 

Anexo I, nos seguintes termos: 

 

1. Dos requisitos:   

 

1.1 DO PÚBLICO-ALVO E REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

 O edital do processo seletivo simplificado busca atingir o seguinte público-alvo:   

 

a) Profissionais com experiência em produção de material didático EAD; 
b) Professores do Grupo Unifacear, 
c) Professores de outras instituições de ensino. 

 

 Quanto aos critérios para a inscrição, o candidato deve: 

   

a) Ser especialista na área da disciplina/vaga ofertada; 
b) Residir, preferencialmente, em Curitiba e/ou região metropolitana, 
c) Possuir currículo lattes atualizado. 

 

 1.2 REQUISITOS RELATIVOS À PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO   

 

Ao se inscrever, o candidato declara atender os seguintes requisitos:  

 

a) Disponibilidade para participar de reuniões online com a equipe durante a fase de produção de conteúdo;   
b) Disponibilidade para o cumprimento das atividades e dos prazos estabelecidos, tanto neste edital como em 

contrato de prestação de serviço posterior;  
c) Disponibilidade para se deslocar até o estúdio da Unifacear, localizado no Campus Kennedy para gravação 

das videoaulas para os professores que residem em Curitiba e região metropolitana. 
d) Capacidade de produzir conteúdo, atendendo as normas e orientações da Instituição;   
e) Capacidade de aceitar e incorporar as sugestões da equipe de Revisão do NEAD e dos Coordenadores de 

curso (quando for o caso).  
 

2. Da inscrição e seleção:   

 

2.1 As inscrições serão realizadas de 10 de junho a 16 de junho de 2021. 

 

2.2 A inscrição constará do preenchimento online do currículo do candidato em formulário:  

https://forms.gle/4576fsZPsowx8U9G6 

 

2.3 Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas neste Edital.   

2.4 A etapa única de seleção é classificatória, podendo o candidato ser excluído do processo, caso não cumpra 

com os requisitos descritos neste Edital.  

2.5 O processo de análise e seleção dos candidatos será conforme descrito no item 3.  

 



 

 

3. Da etapa única de seleção:   

 

3.1 Por meio da análise do Curriculum Lattes, será verificado o preenchimento do item 1, ou seja, “Requisitos 

mínimos e obrigatórios deste Edital”.  

   

 3.2 A análise do currículo lattes será classificatória, levando-se em consideração os seguintes requisitos:  

 

  a) Titulação de pós-graduação, mestrado e/ou doutorado; 

  b) Atuação profissional na área específica da disciplina ofertada, 

  c) Experiência em EAD. 

 

4. Do resultado:  

 

 Após a análise do Curriculum Lattes, descrito no item 3, será divulgado o resultado do concurso por meio de e-

mail aos candidatos selecionados até o dia 30 de junho de 2021. 

 

5. Do conteúdo a ser produzido (pacote completo de produção de conteúdo), caso o(a) professor(a) seja 

selecionado(a), e das atividades a serem realizadas:    

 

5.1 O pacote de produção de conteúdo para as disciplinas Tipo 1 (6 tópicos) compreende: elaborar o plano 

 de ensino, preenchendo os itens do modelo a ser enviado e conforme ementa do Anexo III.  Elaborar o texto 

das orientações gerais de cada tópico. Elaborar, um mapa mental, gráfico, esquema ou figura para o subtópico 

“Fique por dentro”, de cada tópico. Elaborar, no mínimo, onze (11) páginas por tópico, atendendo os requisitos 

do modelo a ser enviado. Selecionar e indicar, para cada tópico do “Texto complementar”, um capítulo dos 

livros da biblioteca online Pearson ou artigo científico atualizado. Elaborar 54 questões (padrão ENADE), com 

o gabarito comentado da resposta correta. Sendo que o total das questões será dividido em seis tópicos, ou seja, 

nove questões de múltipla escolha para cada tópico. Elaborar vinte (20) questões de múltipla escolha para prova 

(abarcando todos os tópicos), com o gabarito comentado da resposta correta. Postar essas 20 questões no AVA. 

Gravar seis videoaulas (uma por tópico) com duração, no mínimo, de quarenta a quarenta e cinco minutos, para 

a disciplina selecionada. A gravação não deve ser lida em nenhum momento e sim explicada com exemplos 

práticos. Elaborar slides, conforme modelo a ser enviado, para cada videoaula gravada. O slide não deve conter 

textos longos, ou seja, deve ser curto e objetivo. Inserir o conteúdo produzido diretamente na plataforma do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), conforme orientações da equipe do NEAD. Aos professores que 

residem em Curitiba ou região metropolitana será necessário comparecer ao estúdio da Unifacear para gravar as 

videoaulas. 

 

5.2 O pacote de produção de conteúdo para as disciplinas Tipo 2 (10 tópicos) compreende: elaborar o plano 

 de ensino, preenchendo os itens do modelo a ser enviado e conforme ementa do Anexo III. Elaborar o texto das 

orientações gerais de cada tópico. Elaborar, um mapa mental, gráfico, esquema ou figura para o subtópico “Fique 

por dentro”, de cada tópico. Elaborar, no mínimo, onze (11) páginas por tópico, atendendo os requisitos do 

modelo a ser enviado. Selecionar e indicar, para cada tópico do “Texto complementar”, um capítulo dos livros 

da biblioteca online Pearson ou artigo científico atualizado. Elaborar 90 questões (padrão ENADE), com o 

gabarito comentado da resposta correta. Sendo que o total das questões será dividido em dez tópicos, ou seja, 

nove questões de múltipla escolha para cada tópico. Elaborar vinte (20) questões de múltipla escolha para prova 

(abarcando todos os tópicos), com o gabarito comentado da resposta correta. Postar essas 20 questões no AVA. 

Gravar dez videoaulas (uma por tópico) com duração, no mínimo, de quarenta a quarenta e cinco minutos, para 

a disciplina selecionada. A gravação não deve ser lida em nenhum momento e sim explicada com exemplos 

práticos. Elaborar slides, conforme modelo a ser enviado, para cada videoaula gravada. O slide não deve conter 

textos longos, ou seja, deve ser curto e objetivo. Inserir o conteúdo produzido diretamente na plataforma do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), conforme orientações da equipe do NEAD. Aos professores que 

residem em Curitiba ou região metropolitana será necessário comparecer ao estúdio da Unifacear para gravação 

das videoaulas. 

 



 

 

6. Dos prazos para realização e entrega das atividades: 

 

 O prazo final de entrega do material aqui disposto, caso o candidato seja selecionado e devidamente contratado 

por meio da modalidade de prestação de serviço, é o dia 23 de agosto de 2021, com entregas parciais. 

 

7. Da autoria e dos direitos autorais: 

 

7.1 Todo conteúdo será submetido à comprovação de autoria mediante software análise de plágio e, sendo 

constatada a não autoria, a produção não será aceita, ficando a instituição isenta de qualquer compromisso 

financeiro e vínculo, de acordo com contrato firmado entre as partes. 

  

 7.2 O professor selecionado dará a concessão total dos direitos autorais e de imagem à Instituição conforme 

contrato de prestação de serviços a ser assinado quando da contratação.   

 

8. Da remuneração: 

 

Os valores brutos da remuneração variam de R$ 800,00 a R$ 2.400,00, conforme previsto no contrato de 

prestação de serviços. Os Anexos I e II apresentam os valores referentes à produção disponível neste Edital.  

As gravações das videoaulas serão remuneradas por hora/aula de acordo com a titulação do professor 

selecionado, sendo 1 hora/aula a partir da seguinte tabela: 

 

 
 

9. Da contratação e das disposições finais e transitórias  

 

9.1 Os candidatos selecionados por este Edital, caso contratados pela IES e por meio do contrato de prestação de 

serviços, deverão produzir todos os materiais para as disciplinas às quais foram selecionados, conforme 

descrito no item 5.1 e 5,2, em consonância com a orientação da equipe do NEAD.  
 

9.2 É de responsabilidade do candidato, caso não receba qualquer informação dos prazos citados neste edital, 

verificar eventuais problemas de comunicação e retorno de informação, por meio do e-mail: 

producao.ead@unifacear.edu.br 
 

9.3 O processo de seleção será organizado pelos representantes da Direção Geral da IES, da Coordenação do 

NEAD, da Coordenação Pedagógica dos Campi Unifacear, dos coordenadores de curso da área em que o 

candidato escolheu para a seleção, constituindo uma comissão de Avaliação Docente, composta de 05 (cinco) 

membros, responsáveis pelo julgamento, classificação dos candidatos e revisão das disciplinas.   
 

9.4 Fica o candidato selecionado, obrigado a fornecer, tempestivamente, toda a documentação necessária para a 

contratação, prevista na regulamentação da mantenedora, a ser divulgada por e-mail aos selecionados.   
 

9.5 Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação faculta-se à Direção Geral da IES e a 

Coordenação do NEAD, a convocação de novos candidatos com classificações posteriores para provimento 

das vagas previstas neste Edital. 
 



 

 

9.6 Em caso de desistência do professor-autor que tiver produzido o material didático, será descontado o valor 

de 50% do valor total pago por tópico aproveitável. 
 

9.7 Em caso de atraso na entrega final do material didático, o professor-autor estará sujeito a um desconto diário 

de R$ 10,00, a partir de 24 de agosto de 2021. 
 

9.8 A inscrição no processo de seleção implica no conhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas 

no presente Edital, bem como nas instruções específicas que o acompanham, não podendo, portanto, o 

candidato alegar desconhecê-las.   
 

9.9 Os casos omissos serão decididos pela comissão designada para seleção.   
 

 

Curitiba, 10 de junho de 2021. 

 

 

 

 

________________________________________________ 

DARINY CHRISTINA DUTRA SCHODER BONATO 

COORDENADORA NEAD 
 

 

 

 
 

  



 

 

ANEXO I 

Disciplinas disponíveis Tipo 1 (6 tópicos) 

 
 

ANEXO II 

Disciplina disponível Tipo 2 (10 tópicos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

Ementas 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
Pronunciamentos Contábeis 

Ementa: Tópicos emergentes, contemporâneos e avançados na área da contabilidade societária. Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC) e Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) não alcançados por outras 

unidades curriculares em função da sua atualidade. 

 

DESIGN DE PRODUTO 

 
Metodologia do projeto 

Ementa: Evolução e importância do emprego de metodologias de projeto em design; A importância do registro das 

etapas de projeto, características e funções; diagrama de rede e gráfico de Gantt aplicado em design; Coleta de 

informações - Briefing; Matriz de Decisão: critérios para escolha das melhores opções de alternativas; Memorial 

Descritivo: conceitual, técnico e comercial; Metodologia e desenvolvimento de projeto segundo referências do design; 

Técnicas de exploração do processo lógico no design. 

 

DESIGN GRÁFICO 
 

Estética aplicada ao Design gráfico 

Ementa: Definição dos conceitos básicos para compreender o fenômeno estético no contexto cultural dos diferentes 

períodos históricos. Abordagens de como os elementos da estética foram trabalhados ao longo da História. Relações 

interdisciplinares entre a Estética e o Design. Trabalhar conceitos da estética e Gestalt tais como Harmonia, Equilíbrio, 

Ritmo, Contraste, Proporção, Centros de Interesse, Variedade, e outros. Análise da estética nos interiores de ambientes 

de design. 

 

Fotografia Digital 

Ementa: Fundamentos da fotografia - filtros, fotometria, metering; Métodos para criar assuntos a serem fotografados. 

Regra dos terços, emolduramento, figura e fundo; Fundamentos de Fotografia: mecanismo de ajuste da sensibilidade 

luminosa da câmera fotográfica; Câmera e Tipos de focagem; Fluxo fotográfico; Processo para gerenciamento de fluxo 

fotográfico. 

 

DESIGN DE INTERIORES 
 

Representação gráfica 

Ementa: Normas de representação gráfica do desenho arquitetônico, conforme à ABN; técnicas básicas da 

representação gráfica das edificações, focalizando o domínio da leitura de projetos arquitetônicos. Visão especial para 

planejamento e organização de espaços, análise e identificação dos elementos básicos para concepção de projetos de 

interiores, execução de desenhos arquitetônicos e de interiores, aplicação dos métodos de representação gráfica 

utilizando o instrumento necessário.  Níveis bidimensionais do projeto de desenho e procedimentos de adequação do 

projeto arquitetônico; conhecer e distinguir as características de instalações elétricas, hidráulicas e tubulações nos 

projetos. 

 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

 
Avaliações e Perícias 

Ementa: Inspeção, análise e avaliação de conformidade técnica instalações elétricas, em edificações comerciais, 

industriais e hospitalares, máquinas e equipamentos industriais de média e baixa tensão. Inspeção e análise de 

equipamentos eletrônicos analógicos e digitais. Avaliação de danos a equipamentos causados por interrupção no 

fornecimento de energia ou da sua qualidade. 

Eletrônica de Potência 



 

 

Ementa: Semicondutores de potência (diodos e tiristores): características estáticas e dinâmicas, cálculo térmico; 

retificadores a diodo; retificadores a tiristor e inversores não-autônomos; estudo da comutação; conversores duais e 

princípios de cicloconversores; gradadores; circuitos básicos para controle de fase. Transistor bipolar de potência; 

MOSFET de potência; IGBT de potência; GTO de potência; conversor CC-CC abaixador de tensão; conversor CC-CC 

elevador; conversor CC-CC a acumulação de energia; reversibilidade dos conversores CC-CC diretos; conversores CC-

CA de tensão; conversores CC-CA de corrente; controle de tensão nos conversores CC-CA. 

 

Instalações Elétricas Industriais 

Ementa: Instalação elétrica industrial e seus componentes; Dimensionamento e especificação de circuitos; Proteção, 

dimensionamento e especificação de subestações; Correção do fator de potência; Cargas especiais e fontes de 

emergência. 

 

Sistemas de Potência 

Ementa: Circuitos trifásicos. Frequência complexa e funções de rede. Resposta em frequência. Transformadores. 

Teorema da Máxima Transferência de Potência. Conceituação de Potência e Energia, Modelos de Componentes de 

Sistemas Elétricos  Sistemas em Por Unidade (PU), Fluxo de Potência em Grandes Redes Elétricas. Fluxo de Potência 

Ótimo. Princípios e conceitos técnicos de sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica. Planejamento da 

expansão e da operação de distribuição e transmissão de energia elétrica. Configuração dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica o. Subestações. Alimentadores. Redes subterrâneas. Modelos de previsão espacial de 

demanda. Análise de cargas: curvas típicas, fatores de carga e de diversidade. Regulação de tensão. Normas. Proteção 

de circuitos de distribuição. Operação de Sistemas de Distribuição e transmissão de energia elétrica. Confiabilidade. 

Análise de perturbações e soluções técnicas. Alocação de capacitores. Ações de chaveamentos. Automação da 

Distribuição. Parametrização das linhas de distribuição e transmissão de energia elétrica. Cálculo Elétrico das linhas de 

distribuição e transmissão de energia elétrica. 

 

GESTÃO (NÚCLEO COMUM) 

 
Soluções e Ferramentas de Gestão de Recursos  

Ementa: Introdução à informática. Computador: unidades básicas, CPU, periféricos, meios de armazenamento e 

funcionamento geral. Programas: o que são e o que fazem; conceitos básicos de sistemas operacionais; processadores 

de texto; planilhas de cálculo e programas de elaboração de slides. Conceitos básicos de rede de computadores e Internet. 

 

LICENCIATURA (NÚCLEO COMUM) 

 
Avaliação da Aprendizagem e dos Sistemas de Ensino  

Ementa: Concepções, tendências e perspectivas de avaliação. Função pedagógica da avaliação. Implicações das 

práticas avaliativas e dos instrumentos de avaliação. Análise, acompanhamento e registro dos resultados. Avaliação: 

formativa, contínua, diagnóstica e processual na construção do conhecimento durante o processo ensino-aprendizagem. 

Avaliação na Educação Infantil, no Ensino Fundamental: contexto pedagógico, político e legal. As políticas de avaliação 

educacional no Brasil. Avaliação institucional e dos sistemas federal, estadual e municipal de ensino. 

 
Currículos e Programas 

Ementa: O campo curricular educacional, origem e desenvolvimento como uma construção pedagógica, cultural, 

histórico-social, política e econômica; Teoria e prática no campo do currículo, concepções pedagógicas e curriculares e 

tendências curriculares contemporâneas; Fundamentos teórico-metodológicos na organização curricular da educação 

básica e suas modalidades; Currículo em ação na educação escolar e não escolar: mediações e interpretações, destacando 

as relações entre currículo, cultura, poder e formação do sujeito. Tendências contemporâneas de educação sobre 

currículo e políticas curriculares para a Educação Básica, com ênfase na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental; Prática docente orientada, reflexão da docência baseada na diversidade e no exercício de sua prática; 

Articulação do processo de produção de conhecimentos e realidade cultural da educação para a formação do educador. 
 
Didática  



 

 

Ementa: Estudo da Didática: retrospectiva histórica, suas relações e pressupostos. Proposta atual da Didática numa 

perspectiva crítico - social da educação e a formação teórico-prática dos professores, a multidimensionalidade e a 

interdisciplinaridade do processo educativo na escola básica envolvendo planejamento - execução, subsidiadas pela 

avaliação, com vistas a transformação do educando - educador. Aspectos metodológicos, técnicos, sociais e políticos 

envolvidos nas ações didáticas educador – educando. A pesquisa no ensino da didática. 
 
Fundamentos da Educação Infantil  

Ementa: Aspectos fundantes da educação infantil. Concepção de infância: concepção de educação infantil e os 

profissionais da educação infantil. Institucionalização da educação infantil no Brasil. Desenvolvimento infantil: o 

brinquedo e o desenvolvimento, aquisição do conhecimento na primeira infância: o gesto, brinquedo, desenho, a 

oralidade. A natureza do trabalho educativo na educação infantil, conteúdos, tempos e espaços. Especificidades da 

prática pedagógica na educação infantil: funções de cuidar e educar, concepções do Projeto Político Pedagógico e 

construção do Currículo na Educação Infantil pautado no planejamento de práticas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil e demais documentos legais e normativos vigentes. A documentação pedagógica na educação 

infantil. 

 

Fundamentos e Metodologia da História 
Ementa: Historicização das diferentes concepções de História. Pressupostos teórico-metodológicos do ensino de 

História. Elementos e conceitos que organizaram o ensino de História no século XX. Perfil do professor de História nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Organização dos conteúdos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Avaliação 

em História. 

 

SAÚDE (NÚCLEO COMUM) 

 
Bases Farmacológicas 
Ementa: Conceitos e princípios gerais. Interação medicamentosa. Formas farmacêuticas e dosagem. Farmacologia do 

sistema nervoso central, sistema nervoso, aparelhos cardiovascular, respiratório e digestório.  Antitérmicos. 

Antibióticos. 

 

Bioética, Espiritualidade e Cuidados Paliativos 
Ementa: Conceitos sobre tanatologia, aspectos históricos e culturais acerca da morte. A visão da morte no contexto 

contemporâneo. O processo da morte e do morrer nas diversas fases da vida. Luto: conceitos, tipos e fases. Questões 

éticas e legais em cuidados paliativos. Aplicação dos princípios da bioética no campo dos cuidados paliativos. Diretivas 

antecipadas de vontade. Dilemas éticos: eutanásia, distanásia e ortotanásia. Atuação multiprofissional na assistência ao 

paciente e família no processo de luto. Conceito de espiritualidade versus religiosidade. Importância da espiritualidade 

na prática dos cuidados paliativos. Comunicação: aspectos conceituais, tipos e estratégias utilizadas no contexto dos 

cuidados paliativos. Comunicação de más notícias. 

 

Biofísica  
Ementa: Os fenômenos físicos e suas relações com o mundo biológico.  Princípios de Bioenergética. Transporte através 

de membranas celulares: filtração e diálise.  Termodinâmica. Estudo das trocas gasosas e dos mecanismos de 

manutenção do pH. Mecânica respiratória e trocas gasosas pulmonares. Equilíbrio ácido-básico. Biofísica da contração 

muscular. Noções de Radiologia. Efeitos Biológicos das radiações ionizantes e não ionizantes. 

 

Ética e Deontologia em Fisioterapia 
Ementa: Ética Fisioterapêutica como ramo da ética profissional. Direitos e deveres do Fisioterapeuta. As leis e o código 

de ética que regem a profissão de Fisioterapia. Refletir sobre os princípios éticos, direitos e deveres, código de ética e 

legislação específica da Fisioterapia e a importância de adotar procedimentos, atitudes e comportamentos condizentes 

com uma conduta profissional adequada e competente, nas dimensões técnica, ética e humana. 

 

Microbiologia e Imunologia  
Ementa: Microbiologia: Introdução à Microbiologia. Microbiologia Aplicada. Estudo das características gerais e 

identificação geral das bactérias. Patogenicidade. O laboratório de Bacteriologia no diagnóstico e controle de prevenção 



 

 

de doenças. Agentes bacterianos e testes de sensibilidade. Características gerais de vírus. Características gerais de 

fungos. Imunologia: Introdução a Imunologia. Estudo dos mecanismos específicos de defesa do organismo. Noções 

sobre antígenos e anticorpos. Sistema Complemento. Órgãos Linfóides. Imuno-hematologia. Imunidade com relação às 

bactérias, vírus e fungos. 
 

Neurofisiologia 
Ementa: Apresenta os mecanismos neurofisiológicos da célula nervosa: Potencial de membrana e ação; 

Neurotransmissores; Transmissão sináptica; Condução e propagação dos impulsos nervosos; Músculo esquelético e 

placa motora; As vias aferentes e eferentes; A importância das informações sensoriais na formação da percepção do 

indivíduo (somestesia, audição, paladar, olfato e visão); Apresenta os Mecanismos neurais de Aprendizagem e Memória. 

 

Nutrição aplicada à saúde  
Ementa:  Conceitos básicos em alimentação e nutrição. Hábitos e práticas alimentares. Necessidades e recomendações 

nos diferentes ciclos da vida. Macro e micronutrientes – função, fontes e recomendações. Segurança alimentar. 

Avaliação nutricional. Alimentação na promoção da saúde e prevenção de doenças. Dietas com consistência modificada. 

Dietoterapia nas doenças crônicas não transmissíveis. Nutrição enteral e parenteral. 

 

Parasitologia  
Ementa: Conceito de parasitismo: Associações biológicas; Noções de toxonomia; Ações parasitárias e reações dos 

hospedeiros; Estudo dos agentes parasitários e suas inter-relações com os hospedeiros, nas unidades protozoárias, 

Helmintologia; Artropodologia e Noceozoologia. Atividades teóricopráticas sobre os assuntos estudados.  
 

Tecnologia em Saúde  
Ementa: A disciplina possibilita ao aluno o desenvolvimento de estudos e a reflexão de temas importantes e atuais na 

área de gestão e informática em saúde. Fornece habilidades necessárias para entender as diversas aplicações clínicas, os 

sistemas computadorizados em saúde desenvolvidos nacional e internacionalmente e ferramentas de desenvolvimento e 

avaliação tecnológica. Aspectos conceituais. Tipos de tecnologias e sua utilização na área de saúde. Tecnologias 

assistenciais. Desenvolvimento de tecnologias e a repercussão nos serviços de saúde. 
 

Terapias Aquáticas 
Ementa: Legislação da vigilância sanitária sobre as normas e técnicas e os principais fatores a serem considerados para 

construção do local apropriado para um atendimento de hidroterapia. Efeitos físicos e fisiológicos da água, suas 

indicações, contra-indicações e equipamentos utilizados. Hidroterapia como recurso terapêutico na promoção, 

prevenção e reabilitação fisioterapêutica nas mais diversas patologias. Técnicas de reabilitação aquática (Bad ragaz, 

Halliwick, Watsu). Associar os conhecimentos de biofísica, anatomia, patologia e fisiologia com as ações terapêuticas 

da água. Mostrar aos alunos os recursos terapêuticos da Hidroterapia, abordando seus efeitos, indicação e contra-

indicação. 


