
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde 
CURSO: Fisioterapia Período: 4º  
DISCIPLINA: Cinesioterapia i  Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 80 horas 
SEMANAL: 4 horas TOTAL: 80 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
 

EMENTA 
Introdução à Cinesioterapia. Aspectos históricos e conceituação. Recursos cinesioterapêuticos.  
Alongamento muscular; Fortalecimento muscular; Mobilizações articulares; Estabilização e 
propriocepção articular. Avaliação cinesioterapêutica. 
 
 

OBJETIVOS 
Proporcionar ao aluno a aquisição de competências e habilidades referentes ao conhecimento 
teórico prático necessários a elaboração de diagnóstico, objetivo e planos de tratamento 
cinesioterapêuticos através de suas modalidades, como: mobilização articular, alongamento, 
fortalecimento e reeducação proprioceptiva, para pacientes com comprometimentos ortopédico, 
traumatológicos, reumatológicos, neurológicos e respiratórios. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1 – Introdução  
Definição, histórico, avaliação, objetivos e plano de tratamento cinesioterapêutico 
Unidade 2 – Fisiologia articular 
Tipos de articulação, modelos de nutrição articular, artrocinemática e osteocinemática, abertura e 
fechamentos articulares (loose e closed packed position), end feel e patologias associadas. 
Unidade 3 – Mobilização articular 
Definição, considerações fisiológicas, técnica de aplicação, efeitos terapêuticos, indicações e 
contra-indicações. Estudo prático das articulações sinoviais do corpo humano; recursos 
cinesioterapêuticos utilizados e avaliação articular. 
Unidade 4 – Alongamento 
Definição, considerações fisiológicas, técnicas de aplicação, efeitos terapêuticos, indicações e 
contra-indicações do alongamento. Prática abordando alongamento da musculatura do corpo 
humano; recursos cinesioterapêuticos utilizados; avaliação da flexibilidade articular. 
Unidade 5 – Fortalecimento Muscular 
Definição, considerações fisiológicas, técnica de aplicação, efeitos terapêuticos, indicações e 
contra-indicações. Estudos práticos abordando formas de fortalecer músculos e grupamentos 
musculares; recursos cinesioterapêuticos utilizados; avaliação muscular. 
Unidade 6 – Reeducação Proprioceptiva 
Definição, considerações fisiológicas, técnica de aplicação, efeitos terapêuticos, indicações e 
contra-indicações; recursos cinesioterapêuticos utilizados e avaliação proprioceptiva. 
Unidade 7 – estabilização articular 
Definição, considerações fisiológicas, técnica de aplicação, efeitos terapêuticos, indicações e 
contra-indicações. Estudos práticos envolvendo técnicas de equilíbrio estático e dinâmico; 
recursos cinesioterapêuticos utilizados. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
O programa constará de aulas teóricas e práticas, sendo o aluno avaliado através de provas 
teóricas e práticas, participação nas aulas, e resenhas de artigos científicos. 
 
 



 

 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Serão utilizados:  datashow, quadro negro, tatames, macas e peças ósseas. 
 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Trabalhos em grupos e pesquisas. 
 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em 1 prova teórica e 1 prática. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em1 prova teórico-prática de 20 pontos, e entrega de 
trabalho no valor de 10 pontos. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em 1 prova teórica de 20 pontos e a realização da ADA no 
valor de 20 pontos 
Avaliação Suplementar – 40pts  
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