
Disciplina OP/OB Créditos Professor/CH Dia da Semana Horário Vagas

CRE806 - Seminários de Mestrado (M) OB 2 Thales Rezende 5ª feira 14:00 às 17:00 25

CRE803 - Systematic Reviews and Meta-

analyses (D)
OP 4

Aline Alvim e Rafael 

Zambelli
2ª feira 13:30 - 17:30 12

CRE802 - Metodologia da Pesquisa II (D) OB 4
Fernanda Lanza,  

Luciano Fonseca  
3ª feira 08:00 às 11:00 12

EST814 - Princípios da Bioestatística 

(M/D)
OB 4

Disciplina será ofertada 

na Faculdade de 

Farmácia

3ª e 5ª feira 10:00 às 11:40 15

CRE809 - Bases Teóricas para o Estudo 

do Movimento Humano (M/D)
OP 5 Juliana Ocarino 4ª feira 8:00 - 11:40 10

CRE812 - Atualização em Reabilitação 

Cardiorrespiratória (M/D)
OP 4

Marcelo Velloso e 

Danielle Gomes 
4ª Feira 07:30 - 11:30 10

CRE822 - Tópicos Especiais III: 

Experiência Profissiional e 

Desenvolvimento Acadêmico - Parte I 

(M/D) 

CRE822 - Tópicos Especiais III: 

Experiência Profissiional e 

Desenvolvimento Acadêmico - Parte II 

(M/D) 

CRE817 - Iniciação a docência I (M/D)  

Apenas para grade nova -2019
OB 2 A definir 

CRE818 - Iniciação a docência II (M/D) 

Apenas para grade nova - 2019

OP (M)      

OB (D)
2 A definir 

CRE819 - Estágio em Docência       

Apenas para Doutorado, na grade nova - 

2019

OP 2 A definir 

CRE806 - Seminários de Mestrado (M)

CRE803 - Systematic Reviews and Meta-

analyses (D)

CRE802 - Metodologia da Pesquisa II (D)

EST814 - Princípios da Bioestatística 

(M/D)

CRE809 - Bases Teóricas para o Estudo 

do Movimento Humano (M/D)

CRE812 - Atualização em Reabilitação 

Cardiorrespiratória (M/D)

CRE822 - Tópicos Especiais III: 

Experiência Profissiional e 

Desenvolvimento Acadêmico - Parte I e II 

(M/D) 

OFERTA DE DISCIPLINAS 2022/1

Marco Túlio de Mello 6OP
2ª a 6ª feira 

(condensada)

06 (Reabilitação) 

+ 02 (Esportes)
13:50 às 16:20h

Remoto 

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial 

Presencial

Estudo aprofundado do conhecimento científico recente sobre a avaliação e abordagem de indivíduos com disfunções cardiorrespiratórias e 

análise crítica das intervenções estudadas em programas de condicionamento cardiorrespiratório.

A presente disciplina visa ampliar o conhecimento acadêmico baseado na troca de experiência profissional. O repasse de informação entre 

profissionais de referencia na área do esporte, pesquisa, ensino, saúde e administração para os alunos matriculados será de grande valia para 

o encaminhamento profissional dos futuros mestres e doutores. Os interessados devem cursar obrigatoriamente a "Parte I" e "Parte II" ao 

mesmo tempo 

M = Mestrado / D = Doutorado / OP = optativa / OB = obrigatória 

Esta disciplina visa propiciar ao aluno a experiência com as fases de elaboração do projeto de pesquisa, desde a elaboração da pergunta 

científica e dos métodos de investigação até a defesa individual do projeto de pesquisa por cada discente para uma banca composta por dois 

docentes ou pesquisadores. Essa experiência busca desenvolver habilidade de elaboração de argumentação do projeto, bem como de 

apresentação oral do mesmo.

In this unit of study, the focus is to provide an overview about the role of systematic reviews in the context of Evidence-Based Practice. More 

specifically, we aim to guide the students in the process of how to appraise, interpret and apply the results of systematic reviews and help them 

perform search strategies in electronic databases and conduct meta-analyses

Estudo aprofundado dos delineamentos analíticos e experimentais e análise crítica das validades interna, externa e estatística desses 

delineamentos. Espera-se que essa disciplina instrumentalize o aluno a realizar uma leitura crítica refinada de artigos científicos , bem como 

propor e desenvolver estudos com esses delineamentos.

Estatística descritiva. Elementos de probabilidade. Inferência estatística: intervalo de confiança e testes de hipótese. Testes estatísticos 

clássicos: qui-quadrado, “t” para uma e duas amostras, regressão linear simples e correlação. Análise de variância.

Estudo das teorias de controle e organização do movimento humano. Busca a compreensão dos pressupostos e princípios filosóficos de cada 

abordagem teórica e reflexão sobre suas implicações e aplicações no contexto da reabilitação. Leitura e discussão crítica de livros texto e 

artigos clássicos e atuais publicados em diferentes áreas de conhecimento.

Presencial 

Formato 

EMENTAS

Disciplinas de capacitação de discentes para realização de atividades relacionadas à 

prática docente em disciplinas de graduação dos cursos de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional. A distribuição é feita pela chefia de Departamento e Coordenação do 

colegiado, mediante disponibilidade de dias e horários.


