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Programa de Pós-graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional

O programa de mestrado acadêmico PPGReab é recomendado pela CAPES e está em
funcionamento desde 2015 com nota 3. O programa visa a formação de docentes e
pesquisadores independentes em Reabilitação e Desempenho Funcional, com conhecimentos
inter-relacionados nas diferentes linhas de pesquisa. Neste programa os alunos serão capazes
de produzir conhecimento científico sólido, sustentado e crítico para a região e para o país na
avaliação, intervenção e no conhecimento dos processos biológicos e fisiopatológicos da
reabilitação e do desempenho funcional.
Os objetivos do programa são:
- 1. Qualificar a formação do profissional da saúde que atua junto à reabilitação e
desempenho funcional, por meio da formação de mestres capacitados técnica, ética e
pedagogicamente;
- 2. Desenvolver a ciência da reabilitação e desempenho funcional por meio da produção
de conhecimentos que envolvam processos, métodos e avaliação sobre ações do cuidado;
- 3. Qualificar as intervenções do desempenho motor e funcional humano em diferentes
populações, e entender os aspectos biológicos e fisiopatológicos da reabilitação dos sistemas
neuromusculoesquelético e/ou cardiorrespiratório e do desempenho funcional;
- 4. Contribuir para a formação docente por meio da qualificação da atuação em pesquisa e
do exercício da docência;
- 5. Proporcionar articulação entre ensino de graduação e pós-graduação e pesquisa
científico-tecnológica;
- 6. Contribuir para o desenvolvimento regional por meio da formação de profissionais
altamente qualificados.

GESTÕES

2015 - 2017 _ Professora Ana Cristina Rodrigues Lacerda
2017 - 2017 _ Professor Murilo Xavier Oliveira
2017 - 2019 _ Professora Luciana De Michelis Mendonça
2019 - 2019 _ Professora Luciana De Michelis Mendonça
2019 - 2021 _ Professor Vinícius Cunha de Oliveira

Contatos:

Programa de Pós-graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional E-mail: ppgreab@u
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fvjm.edu.br
Ramal: 8998
Conheça mais sobre o programa no link http://www.sgppg.com.br/sites/index.php?idp=Mg==

Programa de Residência em Fisioterapia na Saúde Coletiva – REFISC
O programa de pós graduação lato sensu objetiva a articulação entre ensino, pesquisa e
extensão na formação de especialistas fisioterapeutas, para atuação em áreas estratégicas do
Sistema Único de Saúde-SUS e em regiões prioritárias do país, definidos em comum acordo
com os gestores de saúde dos municípios envolvidos no projeto, incluindo em sua
programação atividades teóricas e práticas em treinamento de serviços, possibilitando
atendimento da demanda regional em saúde pública com excelência profissional, bem como a
integração das atividades da Universidade às dos serviços municipais de saúde, para a
implementação de uma rede de assistência resolutiva e efetiva.

O curso é realizado em 24 meses, com carga horária total de 5.760 horas divididas em duas
etapas:

• 1° ano (R1) os ingressantes atuam com serviços em saúde, dentro da atenção primária no
município de Presidente Kubtscheck/MG.

• 2° ano (R2) em Diamantina/MG, com serviços de gestão em saúde e atividades teóricas.

PRINCIPAIS OBJETIVOS DO CURSO:
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• Capacitação de fisioterapeutas na atuação em Saúde Coletiva.

• Fortalecer a atuação do fisioterapeuta na atenção primária e seu papel como agente promotor
da saúde.

• Estabelecer vivência ao fisioterapeuta no contexto da multi e interdisciplinaridade à promoção
da saúde.

• Promover a produção científica relevante a partir dos serviços em saúde prestados à
comunidade.

GESTÕES

2010 - 2013 _ Professor Peterson Marco de Oliveira Andrade

2013 - 2017 _ Professor Cláudio Heitor Balthazar

2017 - 2019 _ Professora Débora Fernandes de Melo Vitorino

CONTATO:

Programa de Residência em Fisioterapia na Saúde Coletiva.
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E-mail: refiscufvjm@yahoo.com.br

Conheça mais sobre o programa pelo link: https://nessaoliveiraferna.wixsite.com/meusite/singl
e-post/2017/04/17/Resid%C3%AAncia-em-Fisioterapia-na-Sa%C3%BAde-Coletiva
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