
Disciplina OP/OB
Carga 

Horária
Professor/CH Dia da Semana Horário

CRE801 - Metodologia I (M/D) OB 60
Hércules e Luciana de 

Michelis 
3ª feira 8:00 - 12:00h

CRE804 - Etica em Pesquisa (M/D) OP 30 Marcella 2ª feira 8:00 - 12:00h

CRE805 - Desenvolvimento e Análise de Instrumentos 

de Medida (M/D)
OP 60

Daniele Sirineu, Marcelo 

Velloso
4ª feira 13:30 - 17:30h

CRE808 - Modelos de Função e Disfuncão Humana  

(D)  Apenas para Doutorado
OB 60 Daniela Vaz 5ª feira 13:30 - 17:30h

CRE810 - Abordagem Ecológica à Percepção e Ação 

(D)  Apenas para Doutorado
OP 60 Sérgio Fonseca 5ª feira 08:00 - 12:00h

CRE815 - Atualização em Reabilitação Neurológica 

(M/D)
OP 60

Aline Alvim e Christina 

Faria 
4ª feira 13:30 - 17:30h

CRE816 - Sistemas avançados de análise do 

movimento e da funçao muscular (M/D)
OP 75 Renan e Thales 2ª feira 13:30 - 17:30h

CRE820 - Tópicos I: Redação de Produção Científica 

(apenas para alunos da linha Cardiorrespiratória - 

M/D)

OP 15 Cristino Carneiro 

3ª (23/08, 06/09, 

20/09, 04/10 e 

18/10

14:00 - 17:00h

Tópicos IV: Atualidades em Sono e Sociedade: 

modelos de intervenções - PARTE I (M/D)

Tópicos IV: Atualidades em Sono e Sociedade: 

modelos de intervenções - PARTE II (M/D)

CRE817 - Iniciação a docência I (M/D)  Apenas para 

grade nova -2019
OB 30 A definir 

CRE818 - Iniciação a docência II (M/D) Apenas para 

grade nova - 2019

OP (M)      

OB (D)
30 A definir 

CRE819 - Estágio em Docência  Apenas para 

Doutorado, na grade nova - 2019
OP 30 A definir 

Tópicos IV: Atualidades em Sono e Sociedade: 

modelos de intervenções: Parte I e II (M/D)

Tópicos I: Redação de Produção Científica (apenas 

para alunos da linha Cardiorrespiratória)

Esta disciplina utilizará, com base na lógica da redação científica, o texto científico com 

suas características e especificidades, técnicas de redação e estrutura, aspectos éticos na 

escrita, autoria e direito autoral. Serão discutidos aspectos teóricos do texto: conceituação 

e elementos fundamentais; sequências textuais; características específicas do artigo 

científico; o texto e seus componentes (título, resumo, introdução, material e métodos, 

resultados, discussão, conclusão e referências bibliográficas). Elementos pós-textuais: 

apresentação dos dados em figuras e tabelas, apêndices e anexos. Os tipos de artigos 

(artigo original, revisão narrativa e sistemática, comunicações breves, etc.) serão 

discutidos seguidos das normas necessárias para a sua apresentação, incluindo 

recomendações para descrição de ensaios clínicos randomizados (CONSORT), estudos 

observacionais (STROBE) e revisões sistemáticas (PRISMA), entre outros. Normas de 

redação e publicação de periódicos nacionais e internacionais serão discutidas, assim 

como suas métricas como fator de impacto, sistema qualis, indexação e fator H.

A presente disciplina visa ampliar o conhecimento acadêmico na área do sono, distúrbios 

do sono e modelos de intervenções para minimizar queixas e distúrbios do sono, bem 

como, para melhorar a qualidade e eficiência do sono. Visa repassar e provacar 

discussões e conhecimento quanto ao modelo de intervenções farmacológicas e não 

farmacológicas para intervenções que minimizaem ou melhorem os distúrbios do sono. Os 

interessados devem se matricular obrigatoriamente na "Parte I" e "Parte II".

EMENTAS DA DISCIPLINA TÓPICOS I e IV 

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

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.

Ementa das disciplinas regulares disponível em 
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/ciencias_da_reabilitacao_mestrado__doutorado/estrutura_curricular

OFERTA DE DISCIPLINAS 2022/2

OP
Prof. Marco Túlio (90h), 

Profa Andressa (30h)
120

Condensada 2ª 

a 6ª feira 
13:50 - 15:30h


