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APRESENTAÇÃO 
 O curso de Fisioterapia da ESRC é uma aspiração da mantenedora - 

Associação de Escolas Reunidas já que o curso tem papel não somente para com a 

formação do profissional, atualizado e comprometido com a construção de novos 

conhecimentos na área de Fisioterapia, mas também para com a formação do cidadão 

ético, crítico, reflexivo, generalista e humanista. O curso objetiva a capacitação do 

aluno em todos os níveis de atenção à saúde, habilitado a atuar multi, inter e 

transdisciplinarmente, embasados no rigor científico e intelectual, e comprometidos 

com princípios éticos, sociais e culturais do indivíduo e da coletividade, conscientes 

de sua responsabilidade social.  

 Criado em 2008, o curso foi autorizado pela Portaria Nº 1276 de 19 de agosto 

de 2009 e reconhecido pela Portaria Nº 1036 de 23 de dezembro de 2015, publicadas 

no Diário Oficial da União. O curso teve sua primeira turma em 2010 com matriz 

curricular que vem sendo alterada a fim de atender as legislações para o ensino 

superior, bem como os avanços tecnológicos da área da saúde e da Fisioterapia e as 

demandas regionais. O curso apresenta proposta curricular que estimula a busca de 

novos conhecimentos, integração teoria e prática e compromisso com o avanço da 

Fisioterapia em suas diferentes especialidades. 

Desde o início, o curso vem sendo constantemente revisto e atualizado por 

uma equipe de docentes do curso representados pelo Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) e Colegiado de Curso, cujas instâncias têm papel consultivo e deliberativo no 

direcionamento do Curso, além da constante comunicação da coordenação de curso 

com os egressos e comunidade de Rio Claro e região.  

A matriz curricular foi renovada em 2013 e 2017, para o ano de 2018 pretende-

se nova alteração da grade, com o objetivo de inserir disciplinas de neurociências e 

dor, de acordo com sugestões de órgãos e sociedades importantes e renomadas na 

área da saúde. 

 No ano de 2017, o curso de Fisioterapia, realizou cursos de extensão para 

incentivar a busca de conhecimento e as novas perspectivas da área, além de iniciar 

turma da pós graduação latu senso em Reabilitação Ortopédica Avançada.  

 Acreditamos nos valores da educação, ética, solidariedade, cultura nacional e 

na importância do conhecimento científico como forma de investimento no 

desenvolvimento regional, responsabilidade social e sucesso de nossos alunos. O 



interesse pelo curso e a procura pelos serviços prestados à comunidade tem crescido, 

o que constitui um fator positivo para a manutenção e a constante melhoria da 

proposta pedagógica.  

 Queremos crescer e nos tornar necessários aos olhos do município e região, 

bem como pretendemos avançar em conhecimentos teóricos e práticos para o 

crescimento da Fisioterapia, por meio de pesquisas, projetos de extensão e iniciação 

científica. Creio que temos conseguido pelas parcerias e demandas que chegam a 

cada dia e isto ocorre devido à dedicação e esforço continuo de todos que compõem 

a Instituição.  

Profª Drª. Kelly Cristina dos Santos Berni 
Coordenadora do Curso de Fisioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
1.1. Missão Institucional 
 

A Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro foi concebida 

com a missão de contribuir para o desenvolvimento sustentado da região onde 

está inserida e para o bem estar e a qualidade de vida da sociedade, através 

da formação de recursos humanos de alta competência, empreendedores, 

promotores de mudança e socialmente responsáveis; pelo desenvolvimento e 

a disseminação dos conhecimentos em um ambiente dinâmico de pesquisa e 

de criação. 

 

1.2. Inserção política e social 
 

Desde o início de suas atividades, a ESRC assumiu a conformação de 

uma instituição com o objetivo de aprofundar estudos nas questões locais e 

regionais, a fim de contribuir para o desenvolvimento integrado e sustentado 

da cidade e da região onde está inserida, para o bem estar e para a qualidade 

de vida da sociedade. Para tanto, busca primar pela formação de recursos 

humanos de alta competência, formando pessoas empreendedoras, 

promotoras de mudança e socialmente responsáveis, visando o 

desenvolvimento e a disseminação de conhecimento num ambiente dinâmico 

de criação e de pesquisa. 

O Planejamento Estratégico, explicado com detalhes no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), estabelece indicativos do desempenho da 

ESRC na conquista de seus objetivos: gestão ágil, democrática e 

descentralizada, recursos humanos qualificados e compromissados, 

planejamento sistêmico e estratégico, gestão financeira sustentável, marketing 

institucional disseminado e praticado, infraestrutura adequada e otimizada e, 

finalmente, ensino qualificado e aprendizagem efetiva. No mesmo documento 

está colocado que a Missão Institucional consiste em "produzir e difundir 

conhecimentos que promovam a melhoria da qualidade de vida e formar 



cidadãos competentes, com postura crítica, ética e humanista, preparados 

para atuarem como agentes transformadores", onde a instituição estabelece 

como prioridade "a busca do desenvolvimento da sociedade através da 

formação de recursos humanos, do desenvolvimento e da difusão de 

conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, configurando-se como um 

centro de excelência, com vistas ao aprimoramento da sociedade". 

Na realização dessa missão, a instituição coloca os estudantes no 

centro de suas preocupações e interesses, oferecendo-lhes ensino objetivo, 

criativo, crítico e com fundamentação científica, proporcionando-lhes 

oportunidades de formação continuada e de permanente atualização. Para 

tanto, incentiva a criação artística e cultural e a pesquisa científica e 

tecnológica, facilita a integração com o seu meio, mediante parcerias e 

colaborações, utilizando os seus recursos e as suas competências para a 

solução de problemas e demandas sociais, promove a consciência e a prática 

da excelência e da qualidade acadêmicas, observando em todas as suas 

atividades e em relação a todos os seus membros, os princípios da integridade 

intelectual.  

A ESRC assegura o cumprimento da sua Missão Institucional através 

do seu Regimento, que está disponível no site oficial para os alunos e a 

comunidade em geral. Tal documento enumera os objetivos da Instituição, 

indica os órgãos colegiados que deliberam e encaminham as questões 

acadêmicas e administrativas, procura garantir uma estrutura administrativa 

adequada, com um conjunto de funcionários de competência comprovada, 

busca um corpo docente bem formado, qualificado e atualizado, provê 

infraestrutura completa e compatível com suas propostas, indicando 

preocupação com a qualidade do ensino e, por fim, visa manter o compromisso 

com a comunidade através de suas atividades de extensão.  

De acordo com o seu Regimento, a ESRC tem os seguintes objetivos: 

“I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; II - formar recursos humanos nas áreas de 

conhecimento que atuar, aptos para a inserção em setores profissionais e para 

a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, promovendo ações 

para sua formação continuada; III - incentivar o trabalho de pesquisa e 



investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia 

e da criação e difusão da cultura e o entendimento do homem e do meio em 

que vive; IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 

através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; V - 

suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; VI - estimular o conhecimento dos problemas 

do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade; e VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição”. 

A política institucional constante do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) estabelece como princípio a indissociabilidade entre ensino 

e extensão, e interrelação à pesquisa, com o objetivo de tornar-se referência 

nas atividades desenvolvidas, firmando-se como instituição capaz de interagir 

na busca de soluções para o desenvolvimento do cidadão, da sociedade e da 

região em que está inserida.  

Pretende também, cada vez mais, buscar como Instituição uma efetiva 

inserção na comunidade, através da prestação de serviços especializados e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; promover a extensão, 

aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 

na instituição; promover, no exercício de suas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, o desenvolvimento harmônico e integrado de sua comunidade e 

da comunidade local e regional; preservar os valores éticos, morais, cívicos e 

cristãos, contribuindo para aperfeiçoar a sociedade, na busca do equilíbrio e 

bem estar do homem e ser uma instituição aberta à sociedade, contribuindo 

para o desenvolvimento de todas as faculdades intelectuais, físicas e 

espirituais do ser humano. 



A relação da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro 

com a sociedade é estabelecida por meio de parcerias com diversas entidades 

e instituições locais, como as secretarias municipais, entidades filantrópicas, 

instituições de saúde, além de diversas empresas do ramo do design de 

interiores, de arquitetura e urbanismo e da construção civil, para a viabilização 

de estágios, pesquisas, projetos de extensão e outras atividades práticas.  

Dentre as políticas de ensino, pesquisa e extensão estabelecidas pelo 

PDI, o curso buscará o aprimoramento do ensino de graduação através da 

atualização constante do seu Projeto Pedagógico, cuja proposta inicial de 2009, 

com revisões em 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018. Os órgãos do Curso 

estão atentos as  determinações do MEC, Conselho Nacional de Saúde e 

Associações de Fisioterapia, como a ABENFISIO (Associação de Ensino em 

Fisioterapia), visando aprimorar os padrões de qualidade de ensino.  

Como princípio institucional e para atender aos princípios da normativa 

vigente (Lei nº 9.394, de 20/12/1996; Lei nº 10.639, de 09/01/2003; Lei nº 

11.645, de 10/03/2008 e Parecer CNE/CP 003/2004, de 10/03/2004), que 

estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira e Indígena, a ESRC oferece em todos os cursos de graduação 

disciplina obrigatória específica com 36h/a, denominada “Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”. 

Segundo sua ementa, a disciplina objetiva discutir as relações étnico-raciais 

em diversos setores, os direitos sociais na sociedade moderna e as ações 

afirmativas, buscando compreender os espaços e a aliança negro-branco-

indígena contra a discriminação étnica e racial no Brasil. Na sala de aula e em 

diversas atividades de extensão (como nas apresentações de trabalhos e na 

“Mostra Científica”), envolvendo alunos de diversos cursos, simultaneamente, 

são apresentados e discutidos os seguintes assuntos Educação para as 

relações étnico-raciais; Conceitos de raça e etnia, mestiçagem, racismo e 

racialismo, preconceito e discriminação; Configurações dos conceitos de raça, 

etnia e cor no Brasil: abordagens acadêmicas e sociais; Reflexões sobre os 

aspectos caracterizadores da formação cultural brasileira: história e memória 

dos povos afro-brasileiros e indígenas; As diversidades culturais delineadas 



através das singularidades nas línguas, nas religiões, nos símbolos, nas artes 

e nas literaturas. 

Além da disciplina que aborda exclusivamente o tema, na sua 

expressiva transversalidade, a Instituição reforça que esse assunto seja 

abordado nas disciplinas específicas dos PPCs de cada curso, adotando 

estratégias pedagógicas que respeitem a diversidade e valorizem culturas 

diversas com atitudes positivas e inclusivas. Na elaboração dos PPCs dos 

cursos reforçamos a importância de tratar de temas como o direito à igualdade 

de condições de vida e de cidadania, considerando as diversas histórias e 

culturas que compõem a identidade da nação brasileira, de acordo com as 

diferentes fontes e formas de expressão, sempre ampliando o foco para a 

diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. Nossas estratégias 

pedagógicas devem articular essas questões ao longo do tempo, construindo 

coletivamente a compreensão e a interpretação das diferentes formas de 

expressão e de organização de raciocínios no passado e no presente, 

promovendo oportunidade de comunicação e de diálogo entre diferentes 

sistemas simbólicos e estruturas conceituais, bem como se busquem formas 

de convivência respeitosas e inclusivas. 

No curso de Fisioterapia, todas as disciplinas específicas e 

profissionalizantes, especialmente os estágios supervisionados priorizam essa 

temática, por meio da compreensão das patologias e respostas biológicas 

diferentes entre os indivíduos, respeito às diferenças interpessoais, sejam de 

qualquer âmbito e a priorização da qualidade de vida e saúde 

indiscriminadamente.  No Estágio Supervisionados e Trabalho de Conclusão 

de Curso, o atendimento às demandas sociais, na amplitude deste tema, é 

princípio fundamental. 

Orientados pela normativa em vigor (Decreto Federal nº 5.296/2004, 

CF/88, Art.205, 206 e 208, NBR 9050/2004 da ABNT, Lei nº 10.048/2000, 

Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e Portaria nº 

3.284/2003), que estabelece as Condições de acesso para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, adequamos nossos prédios para 

acessibilidade e estamos em constante aperfeiçoamento para eliminar as 

barreiras físicas que impedem o deslocamento e o conforto dos nossos 



colaboradores, alunos e visitantes com mobilidade reduzida. Implantamos a 

sinalização de solo para orientar o deslocamento nos pontos principais da 

Instituição (salas de aula, secretaria acadêmica, biblioteca, laboratórios, 

banheiros, etc.); construímos rampas e instalamos elevadores e plataformas 

elevatórias com acesso aos pavimentos elevados e estamos em constante 

aquisição de mobiliário adaptado para salas de aula e laboratórios. 

Além das barreiras físicas, estamos sempre trabalhando para eliminar 

as barreiras de comunicação e de informação que restringem a participação 

por portadores de necessidades especiais nas atividades acadêmicas e sociais 

promovidas pela Instituição. Umas das iniciativas, que já está implementada, 

refere-se à Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) que, atendendo ao 

Decreto Federal nº 5.626/2005, é disciplina optativa (36h/a) como forma de 

promover a inclusão dos portadores de deficiência auditiva nos processos 

seletivos e na rotina acadêmica. Além disso, em diversos momentos, nesses 

anos de atividade, a Instituição promoveu cursos de Extensão de LIBRAS para 

docentes e discentes.  

Como parte do processo educativo mais amplo, objetivando a promoção 

de ações integradas às disciplinas, de modo transversal e permanente, a 

Educação Ambiental na ESRC obedece aos princípios estabelecidos na Lei 

Federal nº 9.795, de 27/04/1999 e no Decreto Federal nº 4.281, de 25/06/2002 

(Regulamenta a Lei no 9.795, de 27/04/1999), que tratam da Política Nacional 
de Educação Ambiental. Neste sentido, entendemos por educação ambiental 

“os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 

para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial 

à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (art.1, Lei nº 9.795/1999). 

Com enfoque humanista, holístico, democrático e participativo, a Instituição 

orienta que as práticas pedagógicas abordem o meio ambiente em sua 

totalidade, articulando as questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais, considerando a interdependência entre os meios natural, 

socioeconômico e cultural, sob o enfoque da sustentabilidade e em análises 

críticas que gerem ações permanentes em educação ambiental. 



No curso de Fisioterapia, a temática ambiental é trabalhada 

especificamente na disciplina de Saúde e Sustentabilidade, cuja ementa trata 

o Desenvolvimento do meio sustentável através do movimento humano. Papel 

das políticas públicas no desenvolvimento sustentável. Programas de 

atividades físicas orientadas. Saúde e qualidade de vida. Sustentabilidade - 

Políticas de educação ambiental - Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e 

Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002, além disso os objetivos da disciplina 

são Desenvolver no aluno a visão crítica da saúde e sustentabilidade com 

interface para a área do movimento humano. Identificar as consequências das 

ações de instituições e de políticas públicas para o desenvolvimento da saúde 

sustentável. Planejar e atuar na prevenção, tratamento e/ou reabilitação das 

doenças crônico-degenerativas. Outras disciplinas, como Cinesioterapia, 

Exames complementares aplicados à Fisioterapia, Mecanoterapia e 

Hidroterapia e os Estágios Supervisionados abordam a temática ambiental, por 

meio da educação do descarte correto de materiais, estímulo a reciclagem e 

criatividade (desenvolvimento de materiais e equipamentos de Fisioterapia 

com recicláveis).  

Orientada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 30/05/2012, baseada no 

Parecer CNE/CP nº8, de 06/03/2012 - Diretrizes Nacionais para a Educação 

em Direitos Humanos, a ESRC determina que suas ações pedagógicas e 

práticas educativas estejam fundadas nos Direitos Humanos, prezando pelos 

princípios da igualdade, da defesa da dignidade humana, do reconhecimento 

e da valorização das diferenças e das diversidades, da laicidade do Estado e 

da democracia na educação. Com ações sistemáticas promovidas por todos 

os envolvidos no processo educacional, a ESRC preocupa-se com a formação 

integral do discente, incentivando posturas comprometidas com os princípios 

da Educação em Direitos Humanos, que extrapolem seu ambiente 

institucional e contribuam para a formação para a vida e para a convivência 

dentro da organização social, política, econômica e cultural, nos níveis local, 

regional, nacional e planetário, adequadas às necessidades, às características 

biopsicossociais e culturais dos diferentes sujeitos e a seus contextos. 

De modo transversal, na ESRC a Educação em Direitos Humanos 

está considerada na construção do Regimento da Instituição, do Plano de 



Desenvolvimento Institucional (PDI) e dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPCs), assim como está contemplada nos processos de avaliação interna e 

externa, na produção dos materiais didático-pedagógicos, dos planos de 

ensino das disciplinas e nas iniciativas de pesquisa e extensão, de forma 

específica e geral, neste caso combinando transversalidade e disciplinaridade, 

em diálogo com os segmentos sociais em situação de exclusão social e 

violação de direitos, assim como com os movimentos sociais e a gestão pública.  

Sensibilizada pela questão e em atendimento à normativa federal (Lei 
nº 12.764, de 27/12/2012) que trata da proteção dos direitos da pessoa com 
transtorno de espectro autista, a ESRC trabalha no sentido de buscar 

estratégias para melhorar o desenvolvimento da qualidade de vida dos alunos 

autistas, oferecendo apoio psicopedagógico e psicológico aos que porventura 

apresentem problemas de ordem cognitiva ou emocional. Além disso, a 

Instituição promove todos os anos, ciclos de palestras sobre a temática, 

atividade aberta a comunidade, discentes e docentes. De forma geral, numa 

visão de futuro próximo, considerando a vigência do PDI, a instituição pretende 

tornar-se referência nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e prestação 

de serviços firmando-se como instituição capaz de interagir na busca de 

soluções para o desenvolvimento do cidadão, da sociedade e da região em 

que está inserida. 

Para viabilizar estas concepções, o currículo do curso de Fisioterapia 

contempla, além da carga horária mínima em disciplinas, as Atividades 

Complementares (AC), Atividades Integralizadoras (AI), o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) e os Estágios Supervisionados, momentos em que 

o aluno envolve-se com atividades de pesquisa, de extensão e de inserção 

profissional, direcionadas à comunidade local, a partir de iniciativas voltadas 

às organizações diversas. 

 

2.  CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

2.1.  Justificativa para a criação do Curso 
 



 A proposta para criação de um Curso de Graduação em Fisioterapia na 

ESRC  surgiu da própria Missão Institucional da Mantenedora. Em documentos 

da instituição identifica-se a vontade política em produzir e difundir 

conhecimentos de forma a promover a melhoria da qualidade de vida e formar 

cidadãos competentes, com postura crítica, ética e humanista, preparados 

para atuarem como agentes transformadores. A implementação de cursos e 

programas na cidade de Rio Claro – SP e região permitiria o estabelecimento 

de prioridades na busca do desenvolvimento da sociedade por meio da 

formação de recursos humanos, do desenvolvimento e da difusão de 

conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, configurando-se como um 

centro de excelência, com vistas ao aprimoramento da sociedade. 

 Além disso, a identificação de condições locais favoráveis para a 

criação do curso de Fisioterapia na ESRC como o relato de alunos para as 

excelências dos Cursos de Graduação ministrados na ESRC; a existência de 

Curso de Graduação na área de saúde: Educação Física e Nutrição; a 

demanda pelos cursos na área de saúde no exame vestibular permitindo a 

criação do curso de Fisioterapia; a disponibilidade de recursos humanos na 

área de Fisioterapia; a disponibilidade de diversas linhas de pesquisa nas 

áreas e especialidades da Fisioterapia; a disponibilidade de espaços para a 

realização dos estágios curriculares obrigatórios e a existência, localização do 

curso no município e as inúmeras possibilidades de acesso ao curso. Além de 

Rio Claro, ser o maior centro produtor de próteses e implantes metálicos da 

América Latina, o que desencadeia demanda de profissionais na área da 

saúde, especialmente Fisioterapeutas.   

O desenvolvimento da Fisioterapia como área de conhecimento tem 

proporcionado expansão das possibilidades do campo de atuação profissional, 

tornando o mercado de trabalho para o fisioterapeuta vasto, mas, da mesma 

forma, exigente quanto à qualificação ética, técnica e científica do futuro 

profissional.  

Criado dentro desta perspectiva, o Curso de Graduação em 

Fisioterapia da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro - 

ESRC, tem como missão oferecer ao aluno uma formação universitária 

condizente com as necessidades mercadológicas e sociais existentes tanto na 

micro e macro região de Rio Claro, como no país; contribuir para o crescimento 



da profissão, atualização dos alunos e a compreensão de que o campo da 

Fisioterapia deve atuar nas diversas áreas de especialização, não somente 

com processos curativos ou da reabilitação, mas com atenção especial nos 

aspectos preventivos.  

A filosofia educacional do curso de Fisioterapia estará, portanto, 

centrada nas ações de manutenção, preservação e restabelecimento da saúde 

e de prevenção de doenças, possibilitando a construção de profissionais 

ajustados com as exigências sociais. O curso de Fisioterapia tem por objetivo 

proporcionar formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, tornando os 

profissionais capazes de intervir no processo da prevenção, promoção, 

preservação e recuperação das disfunções do movimento e de trabalhar em 

equipes interprofissionais de saúde.  

 
2.2. Objetivos do Curso 

O Curso de Fisioterapia da Escola Superior de Tecnologia e Educação de 

Rio Claro buscará formar um profissional tecnicamente preparado, atualizado 

e comprometido com a construção de novos conhecimentos nas áreas da 

Fisioterapia, visando à promoção, à proteção e à recuperação da saúde 

humana. A proposta da sequencia curricular busca atender o disposto nas 

diretrizes curriculares do MEC, bem como as necessidades do mercado de 

trabalho do futuro profissional e a convergência de sugestões dos órgãos e 

associações de Fisioterapia.  

Assim sendo, e com a proposta de oferecer vagas em período noturno 

para uma parcela maior de trabalhadores de Rio Claro e região, como forma 

de possibilitar maior inclusão educacional e social àqueles que têm 

necessidade de manter seus empregos/trabalhos em horário comercial. 

 

2.2.1 Objetivo Geral  

 

O curso de Fisioterapia da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio 

Claro buscará formar profissionais Fisioterapeutas cidadãos, com domínio dos 

conhecimentos, competências  e habilidades gerais de atenção à saúde, tomada 



de decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação 

permanente. Fatores indispensáveis ao exercício profissionais na reflexão e 

atuação com autonomia intelectual, de forma generalista, humanistas, ética e 

cidadã, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. Os futuros 

Fisioterapeutas deverão estar capacitados a atuar individualmente ou a integrar 

equipes multidisciplinares, agindo de forma interdisciplinar, com possibilidades 

concretas de interferir e modificar a realidade, quando necessário. 

O curso se propõe a formar profissionais aptos a atuar na realidade social do 

país e da região, buscando diagnósticos e soluções para diferentes problemas que 

interferem na qualidade de vida e de saúde de indivíduos e populações; a 

desenvolver atividades e a ocupar seu espaço profissional nas diferentes 

especialidades da Fisioterapia, tanto no setor público, como privado.  

O curso de Fisioterapia visa produzir e disseminar conhecimentos nas 

diferentes áreas do saber e nas áreas da Fisioterapia, contribuindo com o exercício 

da ética e cidadania, mediante formação crítica, reflexiva, humanista de seus 

alunos, preparando os futuros profissionais de forma competente e atualizada para 

as necessidade do mercado de trabalho. Ao preparar os alunos para atuar dessa 

forma, o curso – corpo docente e discente – busca garantir, no município e na 

região, a confiabilidade e a visibilidade necessárias ao permanente crescimento 

profissional da categoria. 

 

2.2.2  Objetivos Específicos 

 
O Fisioterapeuta dedica-se à prevenção, manutenção, desenvolvimento ou 

restauração da integridade de órgãos, sistemas corporais ou funções, visando à 

melhoria da saúde e da qualidade de vida. Seu campo de trabalho se estende aos 

hospitais, asilos, clínicas, consultórios, ambulatórios, centros de saúde, empresas, 

instituições de pesquisa, universidades. 

O Fisioterapeuta é um profissional da área de Saúde, com formação 

acadêmica Superior, habilitado a construção do diagnóstico dos distúrbios 

cinéticos funcionais, a prescrição das condutas fisioterapêuticas, bem como, o 

acompanhamento da evolução do quadro funcional e a sua alta do serviço. 



 Neste sentido,  O curso de Fisioterapia de Rio Claro, em acordo com o 

disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), tem como objetivos: 

 a) formar profissionais aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde de indivíduos ou grupos nas diferentes áreas 

da Fisioterapia; b) oferecer formação para a realização de serviços com 

qualidade e dentro dos princípios éticos e humanísticos, pautados na cidadania 

e solidariedade; c) desenvolver atuação visando a avaliação, sistematização e 

decisão de condutas adequadas, baseadas em evidencias cientificas; d) 

capacitar o aluno para a comunicação e a liderança de equipes 

multiprofissionais, visando o bem estar da comunidade; e) estimular o aluno 

quanto à responsabilidade pelo processo de aprendizagem e atualização 

contínua; f) proporcionar relação entre teoria e prática, fornecendo a 

construção de conhecimento, raciocínio clínico, senso crítico, habilidade e 

competências necessárias à atuação fisioterapêutica; g) proporcionar a 

integração multidisciplinar; h) incentivar a participação em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão em saúde; i) proporcionar conhecimento para a 

compreensão dos fatores psicosocioeconômicos, políticos e culturais que 

influenciam no processo saúde-doença, bem como da importância da atuação 

do paciente no processo de reabilitação. 

Desta forma, o perfil do Curso de Fisioterapia esperado pelas DCN 

corrobora com o da Instituição a fim de buscar formar profissionais 

tecnicamente preparados, atualizados, cidadãos comprometidos com a 

construção de novos conhecimentos, conceitos éticos e ambientas, visando a 

promoção, a proteção e a recuperação da saúde humana. Para tanto, o 

domínio das competências e habilidades é indispensável ao exercício 

profissional para se tornarem aptos a refletir e atuar com autonomia intelectual, 

de forma ética, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. 

Os futuros fisioterapeutas deverão estar capacitados a atuar individualmente 

ou a integrar equipes multidisciplinares, agindo de forma interdisciplinar, com 

possibilidades concretas de interferir e modificar a realidade, quando 

necessário, prevenir, promover e restaurar a saúde de seus pacientes, 

indiscriminadamente quanto à raça, etnia, cultura, religião, capacidade física.  

 



2.3. Perfil do Curso  

O Curso de Fisioterapia espera que o profissional fisioterapeuta 

formado pela ESRC esteja atento às questões  da realidade social, econômica, 

cultural, política e tecnológica presente na população. Para tanto, o egresso 

terá uma formação generalista, humanística, crítica e reflexiva para estar apto 

a atuar em todos os níveis de atenção à saúde e a compreender e traduzir as 

necessidades dos indivíduos, grupos sociais e comunidades para a melhoria 

da qualidade de vida pautada em princípios da ética profissional. A estrutura 

curricular com seu elenco de disciplinas em suas relações e por meio de 

atividades diferenciadas integram a teoria e a prática ao conteúdo específico 

das diversas áreas de conhecimento presentes no curso.  De acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o Curso de Fisioterapia as 

disciplinas encontram-se organizadas de forma a permitir que os egressos 

possam ser capazes de desenvolver as principais competências e habilidades: 

Competências e habilidades gerais: I - Atenção à saúde: os profissionais 

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde tanto em nível individual quanto coletivo. Os profissionais 

devem realizar seus serviços com qualidade e dentro dos princípios da ética; 

II - Tomada de decisões: o trabalho deve estar fundamentado na capacidade 

de tomar decisões para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas; III - Comunicação: os 

profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais e o público em geral; IV - Liderança: no trabalho em equipe 

multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar aptos a assumirem 

posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da comunidade; V 

- Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração como empreendedores, 

gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; VI - Educação 

permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente.  

Competências e habilidades específicas: I - respeitar os princípios 

éticos inerentes ao exercício profissional; II - atuar em todos os níveis de 



atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção, 

prevenção, proteção e recuperação da saúde; III - atuar multiprofissionalmente, 

interdisciplinarmente e transdisciplinarmente, exercendo sua profissão de 

forma articulada ao contexto social; IV - reconhecer a saúde como direito e 

condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a integralidade da 

assistência; V - contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade 

de vida das pessoas, famílias e comunidade; VI - realizar consultas, avaliações 

e reavaliações do paciente que permitam elaborar um diagnóstico cinético-

funcional, para eleger e quantificar as intervenções e condutas 

fisioterapêuticas apropriadas; VII - elaborar criticamente o diagnóstico cinético 

funcional e a intervenção fisioterapêutica; VIII - desempenhar atividades de 

planejamento, organização e gestão de serviços de saúde públicos ou privados, 

além de assessorar, prestar consultorias e auditorias no âmbito de sua 

competência profissional; IX - emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 

X - prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o indivíduo e os seus 

familiares; XI - encaminhar o paciente, quando necessário, a outros 

profissionais; XII - manter controle sobre à eficácia dos recursos tecnológicos 

pertinentes à atuação fisioterapêutica garantindo sua qualidade e segurança; 

XIII - conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos. Em consonância com as DCN a formação do 

fisioterapeuta deve contemplar as necessidades sociais da saúde, com ênfase 

no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 O profissional formado pela ESRC deverá estar apto a contribuir com a 

manutenção e recuperação da saúde, bem estar e qualidade de vida das 

pessoas., atuar em equipes multiprofissionais e desenvolver o raciocinio clinico, 

senso critico, investigador e autonômico necessários para a pratica profissional 

consistente, adequada e eficiente.  

 

2. 4. Campo de atuação profissional 

 



A profissão de Fisioterapeuta teve sua regulamentação pela Lei nº 938 

de 13 de outubro de 1960. Essa lei assegura o exercício do Fisioterapeuta na 

execução de métodos e técnicas fisioterapêuticas com a finalidade de 

restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. O 

profissional Fisioterapeuta está apto a dirigir serviços em órgãos públicos e 

privados, prestar assessoria técnica, exercer magistério em nível médio e 

superior e supervisionar profissionais e alunos em trabalhos técnicos e práticos.  

O Fisioterapeuta formado pelo ESRC poderá atuar em ambulatórios, 

consultórios, centros de reabilitação, hospitais, clínicas e unidades de saúde 

pública e privadas.  

 

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO DE 
FISIOTERAPIA  

 

3.1. Matriz Curricular 

 

Disciplina  Período PR AD EC ESTÁGIO 

ANATOMIA HUMANA 1 72       

CITOLOGIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 1 72       

RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS 1 72       

METODOLOGIA DE TRABALHO CIENTÍFICO 1 0 36     

INTRODUÇÃO À FISIOTERAPIA  1 36       

BIOQUÍMICA 1 36       
RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS E CULTURA AFRO BRASILEIRA E 
INDIGENA 1 0 36     

FISIOLOGIA 2 72       

TERAPIAS ALTERNATIVAS 2 36       

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA 2 36       

ÉTICA E DEONTOLOGIA 2 36       

GENÉTICA 2 36       

IMUNOLOGIA 2 36       

LÍNGUA PORTUGUESA 2 36 36     

ANATOMIA MÚSCULO ESQUELÉTICA 3 72       

BIOMECÂNICA E CINESIOLOGIA I 3 72 36     

BASES, MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVAL. FUNCIONAL 3 72       

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 3 36       

FISIOTERAPIA PREVENTIVA 3 36       



HOME CARE 3 36       

NEUROANATOMIA 4 72       

POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE 4 36       

PATOLOGIA GERAL 4 36 36     

FARMACOLOGIA 4 36       

MECANOTERAPIA E HIDROTERAPIA 4 72       

BIOMECÂNICA E CINESIOLOGIA II 4 72       

CINESIOTERAPIA 5 72       

RECURSOS ELETROFOTOTERAPÊUTICOS  5 108       

PATOLOGIA E ÓRGÃOS E SISTEMAS 5 0 36     

PRIMEIROS SOCORROS 5 36       

BIOESTATÍSTICA 5 36       

ADMINISTRAÇÃO E MARKETING 5 36       

SAÚDE E SUSTENTABILIDADE 5 36       

FISIOTERAPIA TRAUMATO ORTOPÉDICA FUNCIONAL 6 108 36     

SAÚDE DO TRABALHADOR E ERGONOMIA 6 72       

EXAMES COMPLEMENTARES APLIC. A FISIOTERAPIA 6 36       

FISIOTERAPIA EM ONCOLOGIA 6 36       

FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA 6 72       

FISIOTERAPIA CARDIO FUNCIONAL 7 72       

FISIOTERAPIA NEURO FUNCIONAL 7 108 36     

FISIOTERAPIA DESPORTIVA 7 36       

PRÓTESE E ÓRTESE 7 36       

FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL 7 72       

FISIOTERAPIA GERIÁTRICA E GERONTOLÓGICA 8 72       

FISIOTERAPIA PNEUMO FUNCIONAL 8 108       

FISIOTERAPIA REUMATO FUNCIONAL 8 0 36     

FISIOTERAPIA APLIC. À SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM 8 72       

PSICOLOGIA RELAÇÃO TERAPEUTA PACIENTE 8 36       

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I 8 36   100   

ESTÁGIO SUPERV. EM FISIOTERAPIA EM SAÚDE COLETIVA 9 36     100 
ESTÁGIO SUPERV. EM FISIO GERIÁTRICA E GERONTOLÓGICA E 
FISIO REUMATO FUNC. 9 36     100 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA EM DERMATO 
FUNCIONAL E SAÚDE DA MULHER 9 36     100 
ESTAGIO SUPERVISIONADO  EM FISIOTERAPIA EM TRAUMATO, 
ORTOPÉDICA E DESPORTIVA 9 72     140 

TÓPICOS ESPECIAIS 9 36       

ATIVIDADES INTEGRALIZADORAS MULTIDISCIPLINARES FISIO 9 9 36 36     
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIO CARDIO E PNEUMO 
AMBULATORIAL E HOSPITALAR 10 72     140 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA EM ONCOLOGIA  10 36     100 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA NEURO FUNCIONAL 10 36     100 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA EM PEDIATRIA 10 36     100 

DISCIPLINA OPTATIVA 10 36       

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - TCC II 10 36   100   
 



 
 

Composição da Carga Horária Total 
 

 

 50 minutos (h/a) 60 minutos (h) 
Disciplinas 3096 h/a 2580h 
Estágio Supervisionado  1180h 
Atividades Integralizadoras  200h 
Atividades Complementares  200h 

   
CARGA HORÁRIA TOTAL  4160h 

 

 

 

 

3.3 Coerência da matriz curricular com perfil do egresso 
 

O currículo foi concebido visando formar profissionais que contribuirão 

para a promoção e manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das 

pessoas e comunidade, pautados em aspectos éticos, políticos, sociais, 

econômicos, ambientais e biológicos; deverá estar apto a trabalhar em equipe 

multiprofissional; desenvolver raciocínio clínico e o senso crítico, investigador 

e conquistar autonomia pessoal e intelectual necessária para empreender 

contínua formação na sua prática profissional; exercer sua profissão de forma 

integrada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de participação e 

contribuição social. 

 

Curso: Fisioterapia  
PERFIL DO 
EGRESSO ATIVIDADES ACADÊMICAS RELACIONADAS 

COMPETÊNCIAS E 
HABILIDADES 
GERAIS: 

Componentes curriculares e/ou atividades 
acadêmicas que trabalham as competências e 
habilidades gerais 

Atenção à Saúde 

Todas as disciplinas específicas da Fisioterapia 
Estágios supervisionados  
Participação em Projetos e Atividades de Extensão 
(conforme observado nos relatórios do Núcleo de 
Iniciação Científica e Extensão – NICE) 
Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP).  



Tomada de Decisões 

Todas as disciplinas específicas da Fisioterapia. 
Estágios supervisionados  
Estágio voluntário extracurricular e práticas 
observatórias. 
Participação em Projetos e Atividades de Extensão 
(conforme observado nos relatórios do Núcleo de 
Iniciação Científica e Extensão – NICE) 
Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 
Participação em Projetos de Iniciação científica - NICE 

Comunicação 

Atividades Complementares 
Disciplinas: Língua portuguesa, Saúde do trabalhador e 
ergonomia e Trabalho de Conclusão de Curso I e II. 
Atividades de monitoria 
Estágios supervisionados  
Participação em Projetos e Atividades de Extensão 
(conforme observado nos relatórios do Núcleo de 
Iniciação Científica e Extensão – NICE) 
Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 
Participação em Projetos de Iniciação científica - NICE 

Liderança 

Disciplina de Políticas públicas em Saúde, Admnistração 
e Marketing.  
Atividades de monitoria 
Estágios supervisionados 
Participação em Projetos e Atividades de Extensão 
(conforme observado nos relatórios do Núcleo de 
Iniciação Científica e Extensão – NICE) 
Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 
Participação em Projetos de Iniciação científica - NICE 

Administração e 
Gerenciamento 

Disciplinas de Introdução à Fisioterapia; Políticas 
públicas em Saúde, Administração e Marketing, Saúde e 
sustentabilidade.  
Atividades de monitoria 
Estágios supervisionados. 

Educação Permanente 

Atividades complementares. 
Trabalho de Conclusão de Curso I e II. 
Monitorias. 
Estágios supervisionados 
Participação em Projetos, Cursos e Atividades de 
Extensão (conforme observado nos relatórios do Núcleo 
de Iniciação Científica e Extensão – NICE). 



Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 
Participação em Projetos de Iniciação científica – NICE. 
Atividades Complementares. 

COMPETÊNCIAS E 
HABILIDADES 
ESPECÍFICAS: 

Componentes curriculares ou atividades acadêmicas 
que trabalham as competências e habilidades 
específicas 

Respeitar os princípios 
éticos inerentes ao 
exercício profissional. 

Disciplinas: Introdução à Fisioterapia; Ética e 
deontologia. Sociologia e antropologia, Psicologia da 
relação terapeuta/paciente. Fisioterapia preventiva. 
Disciplinas voltadas à prática clínica. 
Estágio Supervisionado. 
Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 

Atuar em todos os 
níveis de atenção à 
saúde, integrando-se 
em programas de 
promoção, 
manutenção, 
prevenção, proteção e 
recuperação da saúde. 

Disciplinas: Introdução à Fisioterapia, Políticas Públicas 
em Saúde, Saúde e sustentabilidade. Fisioterapia 
preventiva. 
Disciplinas específicas da Fisioterapia 
Estágio Supervisionado. 
Atividades Complementares. 
Participação em Projetos, Cursos e Atividades de 
Extensão (conforme observado nos relatórios do Núcleo 
de Iniciação Científica e Extensão – NICE) 
Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 

Atuar 
multiprofissionalmente, 
interdisciplinarmente e 
transdisciplinarmente, 
exercendo sua 
profissão de forma 
articulada ao contexto 
social. 

Disciplinas: Introdução à Fisioterapia, Ética e 
deontologia, Políticas Públicas em saúde, Psicologia da 
relação terapeuta/paciente, Primeiros socorros, 
Fisioterapia preventiva e Oncologia.  
Disciplinas específicas da Fisioterapia 
Estágio supervisionado. 
Participação em Projetos, Cursos e Atividades de 
Extensão (conforme observado nos relatórios do Núcleo 
de Iniciação Científica e Extensão – NICE) 
Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 

Reconhecer a saúde 
como direito e condição 
digna de vida e atuar de 
forma a garantir a 
integralidade da 
assistência. 

Disciplinas: Ética e deontologia, Sociologia e 
antropologia, Políticas Públicas em Saúde, Fisioterapia 
preventiva. 
Disciplinas específicas da Fisioterapia 
Estágio Supervisionado 



Participação em Projetos, Cursos e Atividades de 
Extensão (conforme observado nos relatórios do Núcleo 
de Iniciação Científica e Extensão – NICE) 
Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 

Contribuir para a 
manutenção da saúde, 
bem estar e qualidade 
de vida das pessoas, 
famílias e comunidade.  

 

Disciplinas: Introdução à Fisioterapia, Ética e 
deontologia, Políticas Públicas em Saúde. Fisioterapia 
preventiva. 
Disciplinas específicas da Fisioterapia 
Práticas Clínicas Supervisionadas. 
Estágio Supervisionado 
Atividades Complementares 
Participação em Projetos, Cursos e Atividades de 
Extensão (conforme observado nos relatórios do Núcleo 
de Iniciação Científica e Extensão – NICE) 
Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 

Realizar consultas, 
avaliações e 
reavaliações do 
paciente que permitam 
elaborar um 
diagnóstico cinético-
funcional, para eleger e 
quantificar as 
intervenções e 
condutas 
fisioterapêuticas 
apropriadas 

Disciplinas: Biomecânica e Cinesiologia I e II. Bases, 
métodos e técnicas de avaliação. Tópicos especiais. 
Estágio Supervisionado 
Atividades Complementares 
Participação em Projetos, Cursos e Atividades de 
Extensão (conforme observado nos relatórios do Núcleo 
de Iniciação Científica e Extensão – NICE) 
Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 

Elaborar criticamente o 
diagnóstico cinético 
funcional e a 
intervenção 
fisioterapêutica 

 

Disciplinas: Biomecânica e Cinesiologia I e II. Bases, 
métodos e técnicas de avaliação. Fisioterapia preventiva 
e Saúde do trabalhador e ergonomia. Disciplinas 
voltadas as práticas clínicas. 
Estágio Supervisionado 
Atividades Complementares 
Participação em Projetos, Cursos e Atividades de 
Extensão (conforme observado nos relatórios do Núcleo 
de Iniciação Científica e Extensão – NICE) 
Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 

Desempenhar 
atividades de 
planejamento, 
organização, gestão de 

Disciplinas: Introdução à Fisioterapia, Políticas Públicas 
em Saúde e Administração e marketing. 
Estágio Supervisionado 
Atividades Complementares 



serviços de saúde, 
assessoras,  prestar 
consultorias, 

Participação em Projetos, Cursos e Atividades de 
Extensão (conforme observado nos relatórios do Núcleo 
de Iniciação Científica e Extensão – NICE) 
Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 

Emitir pareceres, 
laudos e relatórios 

Fisioterapia preventiva e Saúde do trabalhador e 
ergonomia 
Disciplinas voltadas as práticas clínicas. 
Estágio Supervisionado 
Atividades Complementares 
Participação em Projetos, Cursos e Atividades de 
Extensão (conforme observado nos relatórios do Núcleo 
de Iniciação Científica e Extensão – NICE) 

Prestar esclarecimento 
e orientar o indivíduo e 
seus familiares 

Disciplinas: Home Care e Fisioterapia preventiva 
Disciplinas voltadas as práticas clínicas 
Estágio Supervisionado 
Atividades Complementares 
Participação em Projetos, Cursos e Atividades de 
Extensão (conforme observado nos relatórios do Núcleo 
de Iniciação Científica e Extensão – NICE) 
Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 

Encaminhar paciente, 
quando necessário 

Disciplinas: Psicologia da relação terapeuta/paciente. 
Tópicos especiais. 
Disciplinas voltadas as práticas clínicas. 
Estágio Supervisionado 
Atividades Complementares 
Participação em Projetos, Cursos e Atividades de 
Extensão (conforme observado nos relatórios do Núcleo 
de Iniciação Científica e Extensão – NICE) 
Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 

Manter controle sobre 
à eficácia dos recursos 
tecnológicos 
pertinentes à atuação 
fisioterapêutica 
garantindo sua 
qualidade e segurança; 

Disciplinas: Recursos eletrofototerapêuticos, 
Mecanoterapia e Hidroterapia, Recursos Terapêuticos 
Manuais, Terapias Alternativas, Cinesioterapia,  Prótese 
e órtese. Tópicos especiais. 
Disciplinas voltadas as práticas clínicas. 
Estágio Supervisionado. 
Participação em Monitorias  
Atividades Complementares 
Participação em Projetos, Cursos e Atividades de 
Extensão (conforme observado nos relatórios do Núcleo 
de Iniciação Científica e Extensão – NICE) 



Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 

Conhecer métodos e 
técnicas de 
investigação e 
elaboração de 
trabalhos acadêmicos 
e científicos; 
 

Disciplinas: Metodologia do trabalho científico, 
Bioestatística, Trabalho de Conclusão de Curso I e II. 
Participação em Monitorias. 
Estágio Supervisionado. 
Participação em Monitorias  
Atividades Complementares 
Participação em Projetos, Cursos e Atividades de 
Extensão (conforme observado nos relatórios do Núcleo 
de Iniciação Científica e Extensão – NICE) 
Participação nas ações sociais, ambientas e esportivas 
desenvolvidas pela instituição (conforme observado nos 
relatórios do Núcleo de Atenção Psicopedagógica – 
NAP). 

 

 
3.5. Estágios Curriculares 
 

O Estágio Curricular é concebido como conteúdo curricular obrigatório 

e está definido como conjunto de atividades de formação, programado e 

diretamente supervisionado por membros do corpo docente e assegura a 

consolidação e a articulação das competências estabelecidas no projeto 

pedagógico do curso de Fisioterapia, integrando atividade pré 

profissionalizante exercida em situações reais de trabalho, sem vínculo 

empregatício. 

O estágio tem como objetivo a participação em situações que permitam 

aliar conhecimentos teóricos com a prática e tem como objetivos específicos: 

viabilizar a prática necessária à integração de conhecimentos, instrumentos e 

ferramentas técnico-científicos e ético-sociais, para a consecução do processo 

de profissionalização do estudante como fisioterapeuta generalista, apto a 

enfrentar os desafios resultantes do avanço atual; introjetar a abordagem 

multidisciplinar; consolidar a responsabilidade social sobre questões relativas 

ao processo de reabilitação, recuperação e promoção de saúde, além da 

prevenção de afecções. 

O Estágio Curricular materializa-se nas disciplinas "Estágio 

Supervisionado", oferecida no último ano de curso - 9º e 10° período do curso, 

com carga horária de 1180h, representando 28,3% da carga total do curso de 



Fisioterapia, distribuídas em áreas de atuação: Saúde coletiva (130h), Geriatria, 

gerontologia e reumato funcional (130h), Dermatofuncional e saúde da mulher 

(130h), Traumato, ortopedia e despotiva (200h), Cardio e pneumofuncional 

(200h), Oncologia (130h h), Neurofuncional (130h h) e Pediatria (130h h). Cabe 

ressaltar, que todos os campos de estágio tiveram carga horária aumentada, 

conforme discussões do NDE e aprovação do Colegiado de Curso, esse fato 

ocorreu devido às exigências do mercado de trabalho, demandas municipais 

sinalizadas por documentos do Conselho Municipal de Saúde, modificações 

da Fisioterapia e percepção dos supervisores que o estágio contribui 

rapidamente com o amadurecimento do aluno, delineamento de objetivos e 

condutas terapêuticas. Para 2018, serão iniciadas discussões nos órgãos do 

curso, com a finalidade de verificar métodos de intensificar o estágio 

observatório desde de o início do curso, melhorando a relação entre os alunos, 

conjunção teoria e prática e estimulando do processo ensino-aprendizagem.  

O estágio é  parte integrante da carga horária total do curso e respeita 

os critérios da ESRC para aprovação em disciplinas. Todas as áreas de estágio 

estão celebradas mediante a documentação que rege a Lei do Estágio n° 

11.788/2008. Os estágios acontecem no período vespertino com supervisão 

de um ou dois docentes por disciplina. Há pré requisitos para ser realizado o 

estágio.  

As orientações sobre a dinâmica do estágio ocorrem por volta do 8º 

periodo mas a sistemática de organização e da execução propriamente dita 

ocorre no 9º periodo como a rotina, supervisão, avaliação e validação do 

Estágio Curricular Supervisionado.  

Para caracterização do estágio supervisionado é necessário a 

existência de instrumentos jurídicos entre a instituição de ensino e a instituição 

concedente. No curso de Fisioterapia o instrumento "Convênio" é celebrado 

com a finalidade de realização de atividades práticas de ensino, é regido por 

cláusulas e condições elencadas no documento. O outro documento 

necessário é o "Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio", 

sendo que o primeiro tem por objetivo formalizar as condições básicas para a 

realização de estudantes da instituição de ensino junto à Unidade Concedente. 

O Termo de Compromisso é estabelecido em decorrência do Acordo e 

constitui-se comprovante da inexistência de vínculo empregatício. A vigência 



dos instrumentos é acordada por no mínimo um ano (01) e revisada sempre 

que o tempo expirar. Uma claúsula importante na vigência do Termo de 

Compromisso é a inclusão por parte da instituição de ensino do certificado 

individual de seguro fornecido ao estagiário. 

Para realização do estágio supervisionado o curso de Fisioterapia da 

Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro firmou parcerias com 

as seguintes instituições: Lar Bethel (asilo), Rede de Combate ao Câncer 

“Carmem Prudente”, Secretaria Municipal de Saúde de Santa Gertruges (PSF 

Jequitibás e PSF São Joaquim), Hospital Unimed e Centro de Equoterapia de 

Rio Claro. A Clínica-Escola de Fisioterapia está localizada na faculdade, nos 

locais onde funcional os laboratórios específicos do curso, e atende a 

população de Rio Claro e região. Os estágios são em regime de supervisão 

direta, onde docentes fisioterapeutas contratados com experiência clínica e/ou 

didática acompanham os alunos, seguindo o regulamento aprovado em 

colegiado.  

O estágio supervisionado é constituído pelo coordenador de curso, 

supervisor, estudante e instituição concedente. Cabe a coordenação à busca 

das instituições concedentes, a concretização da documentação e ao 

supervisor de cada área de estágio a organização, orientação, supervisão, 

avaliação das atividades em campo de estágio. 

 Para ser considerado válido, o aluno deve realizar e documentar a 

avaliação dos pacientes, elaborar plano de tratamento, registrar a evolução 

diária dos pacientes, registrar atendimento realizado em livro, essas atividades 

são verificadas pelo supervisor. Os supervisores controlam a frequência dos 

alunos e o número de pacientes atendidos para posterior confecção de 

relatório com todas as informações pertinentes ao estágio. Os relatórios finais 

são realizados pelo supervisor de estágio e constam de informações como 

número de atendimentos, diversidade de patologias, relação 

aluno/atendimento e dificuldades encontradas. Os relatórios e livros de 

escrituração são encaminhados para a coordenação do curso. 

As atividades de estágio supervisionado seguem o Regulamento de 

Estágio próprio do curso, discutido no Núcleo Docente Estruturante (NDE) e 

aprovado no Colegiado de Curso (Anexo 1). 
  



3.6. Atividades curriculares 

 As atividades curriculares são representadas pelas Atividades 

Complementares (AC), Atividades Integralizadoras (AI) e as Atividades de 

Extensão (AE).  

 

3.6.1. Atividades complementares (AC) 

 Integram o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) em atendimento à 

determinação do Ministério da Educação. São caracterizadas pela sua 

natureza social, cultural, artística, científica e tecnológica, e possibilitarão a 

complementação da formação do graduando, tanto no âmbito do 

conhecimento de diferentes áreas do saber, quanto no âmbito de sua 

preparação ética, humanística e em saúde. Para a sua integralização curricular, 

o aluno deverá cursar, 200 horas de atividades complementares ao longo do 

curso.  

Uma das atividades que pode ser desenvolvida pelo aluno, é o Programa 

de Monitoria de Ensino, programa institucional de apoio às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito das IES, sob a 

responsabilidade do Núcleo de Apoio Pedagógico a Docentes e Discentes – 

NAP. Ao NAP juntamente com o NICE cabe a organização e acompanhamento 

da seleção, realização, avaliação e renovação do quadro de monitores de 

ensino. Os relatórios e o processo de seleção podem ser observados no 

arquivo do NICE. 

O NAP e NICE promovem cursos de extensão para atender a solicitação 

dos cursos existentes na IES. Muitos cursos nascem da necessidade de 

disciplinas que observam que seria fundamental maior tempo para aprofundar 

determinados assuntos ou até mesmo revisar conteúdos para proporcionar aos 

alunos um melhor desempenho. Praticamente todos os cursos têm adotado e 

sugerido cursos de curta duração que atendam a demanda dos alunos.  

Pretende-se também possibilitar a liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, a cultura e o saber, o educar para 

a conservação e a preservação da natureza, inclusive através de projetos de 

desenvolvimento sustentável; o desenvolver ações permanentes de modo que, 



um segmento cada vez maior da comunidade de Rio Claro e região possa 

usufruir, em todos os campos e níveis do saber, dos benefícios das atividades 

desenvolvidas pela Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro. 

Objetiva-se também, manter a indissociabilidade da tríplice-função: 

pesquisa, ensino e extensão, sem perder de vista sua função social; promover 

e facilitar a cooperação regional e nacional; adotar a flexibilidade como 

característica de métodos, critérios e currículos, tendo em vista o atendimento 

das peculiaridades regionais e da necessidade de integração dos 

conhecimentos multidisciplinares. 

O Sistema de Educação Superior da Escola Superior de Tecnologia e 

Educação de Rio Claro, no que diz respeito às políticas de extensão e projetos 

sociais, procurará desenvolver, dentro de suas possibilidades na cidade de Rio 

Claro e Região, suas atividades priorizando as seguintes ações preferenciais: 

Desenvolver programas com a finalidade de reforçar o intercâmbio das 

atividades formais de ensino e de pesquisa com o mundo do trabalho da região 

de Rio Claro; implantar atividades a fim de reforçar a participação dos 

estudantes, funcionários e professores no desenvolvimento de atividades 

extensionistas com a finalidade de um maior afloramento do comprometimento 

da comunidade com a cidadania e a responsabilidade social, principalmente 

na cidade de Rio Claro e região; promover, nas diferentes áreas do 

conhecimento, a oferta de cursos de extensão universitária, especialização 

profissional e aperfeiçoamento visando a melhor formação dos alunos de 

graduação da instituição e da comunidade em geral; oferecer cursos de 

extensão universitária, especialização profissional e aperfeiçoamento, através 

da modalidade de educação à distância; promover, através de sua clínica de 

nutrição, para comunidade da cidade de Rio Claro e Região, cursos na área 

da educação alimentar e também na elaboração de alimentação saudável; 

promover, através de sua clínica de fisioterapia, para a comunidade da cidade 

de Rio Claro e região cursos na área de educação postural; promover através 

de seu Escritório de Projetos, vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismos, 

o desenvolvimento de projetos arquitetônicos e urbanísticos para entidades da 

cidade de Rio Claro e Região. Além disso são ofertador periodicamente 

diversos cursos de extensão universitária com a finalidade de fornecer aos 

estudantes atualizações em diversas áreas do conhecimento. 



 Para que as políticas de extensão e de projetos sociais do Sistema de 

Educação Superior da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro, 

possam ser concretizadas, procuraremos desenvolver as atividades 

priorizando preferencialmente as seguintes diretrizes preferenciais: Funcionar 

como agente de inovação, implantando incubadoras de projetos tecnológicos, 

em Rio Claro e região, a fim de reforçar a cooperação com o mundo do trabalho; 

comprometer a comunidade acadêmica: alunos, professores, funcionários e 

administração superior da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio 

Claro, com o desenvolvimento social do País e, em especial, com o do 

município de Rio Claro; aumentar, progressivamente, respeitando as 

recomendações do Ministério da Educação, a oferta de cursos de graduação, 

para melhor atender às expectativas dos estudantes da cidade de Rio Claro e 

da região; aumentar, progressivamente, a oferta de cursos de extensão 

universitária, especialização profissional e aperfeiçoamento visando a melhor 

formação dos alunos de graduação da IES e da comunidade em geral e 

oferecer, em um futuro próximo, cursos de extensão universitária, 

especialização profissional e aperfeiçoamento, através da modalidade de 

educação à distância. 

As atividades complementares visam estimular a participação do aluno 

em diversas esferas da vida universitária. Estas deverão ser incrementadas ao 

longo do curso, devendo a instituição, curso e disciplinas criar mecanismos e 

critérios de aproveitamento de conhecimentos e de experiências vivenciadas 

pelo aluno, por meio de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou à 

distância, sob a forma de monitorias, estágios extracurriculares, programas de 

iniciação científica, projetos de extensão à comunidade, participação em 

congressos, seminários, e cursos, atividades de representação estudantil, 

visitas técnicas, artigos publicados e/ou apresentados em evento cientifico ou 

revista da área. Essas atividades, podem ser apresentadas em evento 

científico interno, a Mostra de Iniciação científica e Semana do conhecimento, 

neste evento, os alunos apresentam trabalhos desenvolvidos em disciplinas, 

em atividades de extensão ou trabalhos de conclusão de curso, o que 

evidencia a relação entre ensino, pesquisa e extensão da faculdade, além de 

promover relação multidisciplinar, estímulo à publicação, participação em 



evento científico, comunicação, autonomia e educação continuada, pontos 

importantes das habilidades e competências requeridas as Fisioterapeuta. 

Estas atividades são monitoradas por um docente e seguem 

Regulamento de Atividades Complementares próprio do curso, discutido no 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) e aprovado no Colegiado de Curso (Anexo 

2).  

 

3.6.2. Atividades Integralizadoras 

Integram o PPC e são definidas como atividades curriculares do  Curso, 

realizadas em horários diversos das “atividades em sala” diretamente 

orientada pelo corpo docente, realizadas na própria instituição, em empresas, 

outras instituições escolares e não-escolares, públicas e privadas. Constituem-

se de estudos e/ou como atividades práticas em fisioterapia e áreas afins, são 

previstas 200 h e o não cumprimento implica a não integralização da carga 

horária do curso.  Estão vinculadas as disciplinas especificas: Trabalho de 

Conclusão de Curso I (100h) e Trabalho de Conclusão de Curso II (100h), 

essas horas são referentes a elaboração do projeto de TCC e o 

desenvolvimento da pesquisa para a confecção do trabalho final. O aluno pode 

optar, junto ao orientador, pelo trabalho como forma de revisão bibliográfica ou 

pesquisa experimental. O objetivo é ampliar os ambientes de aprendizagem 

pelo maior contato do discente com a realidade social econômica, ética e 

cultural, contribuindo para o exercício da cidadania e da comunidade na qual 

está inserido.  

Estas atividades seguem o Regulamento de Atividades Integralizadoras 

próprio do curso, discutido no Núcleo Docente Estruturante (NDE) e aprovado 

no Colegiado de Curso (Anexo 3).  

 

3.6.3. Atividades de Extensão 

Desenvolvidas pelo curso, fazem parte da política extramuros da 

instituição e integram as atividades voltadas para atender a demanda de saúde 

no município e região. São centradas para os esclarecimentos da população 

sobre assuntos relacionados à área da saúde e fisioterapia. 



Essas atividades são desenvolvidas por docentes, alunos, parceiros 

externos e tem como objetivo proporcionar contato com a realidade de saúde 

da população, conscientização sobre a educação em saúde e reflexão em sala 

de aula sobre a atividade desenvolvida. Entre as preocupações com o contexto 

social, ético e fisioterapêutico o Curso de Fisioterapia da ESRC tem o olhar 

para o grupo de idosos, mãe e as crianças com necessidade especiais, 

pacientes com alterações oncológicas, nos quais são realizados projetos de 

Extensão. Além disso, a instituição desenvolve ações sociais frequentes de 

atendimento à comunidade (Dia da Saúde, Feira da Saúde, Espaço da Saúde, 

Sacode à Praça, Parceria com equipe de Doação de sangue e medula óssea, 

Semana da Mulher, Suporte em eventos de corrida e caminhada, entre outras), 

o curso de Fisioterapia em específico conta com os Estágios Supervisionados 

em diferentes áreas que são caracterizadas como atividade de Extensão. 

A política de responsabilidade social da Escola Superior de Tecnologia 

e Educação de Rio Claro é definida a partir das características e das ações 

construídas ao longo de sua trajetória histórica e está registrada nos inúmeros 

documentos institucionais. O aspecto central a ser considerado para a 

definição de políticas e ações no âmbito da responsabilidade social é a missão 

da instituição, qual seja, “produzir e difundir conhecimentos que promovam a 

melhoria da qualidade de vida e formar cidadãos competentes, com postura 

crítica, ética e humanista, preparados para atuarem como agentes 

transformadores”. A fim de cumprir a missão da instituição, estabelece-se 

como prioridade “a busca do desenvolvimento da sociedade através da 

formação de recursos humanos e do desenvolvimento e da difusão de 

conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, configurando-se como um 

centro de excelência, com vistas ao aprimoramento da sociedade”. 

Neste sentido, a IES busca executar diversas ações que atendam esses 

requisitos. É sabido que o contexto mundial contemporâneo vem ocorrendo 

um redimensionamento das exigências das empresas/instituições com relação 

à sua inserção social e às suas responsabilidades frente às necessidades da 

sociedade em que estão inseridas. Responsabilidade social é conceito ainda 

amplo e que somente gradativamente vai se definindo com maior consistência 

no âmbito, tanto das exigências legais, quanto no das concepções das 



diversas modalidades institucionais. As características, os objetivos e as 

prioridades de cada instituição são fundamentais na construção de uma 

definição específica a cada caso. 

Deste modo, ocorrem inúmeras discussões sobre a questão do 

compromisso social e da identidade acadêmica, inclusive pelo viés da 

importância das ações no campo da extensão universitária e comunitária, 

possibilitando às IES o compromisso de contribuir, de forma decisiva, para um 

novo projeto de desenvolvimento nacional, pautado por um crescimento 

sustentável, equidade e justiça social. 

Para corroborar essa contextualização, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) analisa que nas últimas décadas têm crescido a 

mobilização e a preocupação da sociedade com temas associados à cidadania, 

à ética, aos direitos humanos, ao desenvolvimento econômico, ao 

desenvolvimento sustentável e à inclusão social. Nesse sentido, organizações 

de todos os tipos estão cada vez mais preocupadas em atingir e demonstrar 

desempenhos ambientais, econômicos e sociais adequados, controlando os 

impactos de suas relações, processos, produtos e serviços na sociedade, de 

forma consistente com sua política e com seus objetivos de responsabilidade 

social. Diante de uma legislação cada vez mais exigente, cresce o número de 

empresas e de instituições que têm implantado ou ampliado os programas e 

políticas de responsabilidade social e avaliações de seu desempenho 

ambiental, econômico e social. É importante que as políticas e programas 

criem um sistema de gestão estruturado e integrado na instituição. 

A Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro vem 

refletindo e debatendo ao longo de sua história, em espaços democráticos e 

de participação da comunidade universitária, questões que direta ou 

indiretamente estão relacionadas à responsabilidade social e inclusão social. 

As atividades de extensão buscam a todo momento fazer essa 

interlocução com a comunidade e fortalecer espaços de responsabilidade e 

inclusão social. A escola conta com uma agenda permanente de eventos que 

abordam essa questão (campanha da páscoa; trote solidário, campanha do 

agasalho; descarte correto de pilhas, baterias, óleo de fritura e medicamentos 

vencidos; campanha do Dia do Ensino Superior Responsável, campanhas de 

doação de sangue, parcerias na execução do MC dia Feliz, feira de livro, 



oficinas de perucas, projetos de contação de histórias, atividades relacionadas 

aos cursos de saúde como orientações nutricionais, posturais, atividades 

físicas, grupo de reeducação alimentar, natal solidário entre outros. 

Assim, o oferecimento de ações extensionistas em diversas áreas de 

formação profissional estabelecem vínculos estreitos entre a instituição e a 

comunidade regional, atendendo as propostas elencadas no PDI.  

Foram e estão sendo implantados programas considerados básicos nas 

áreas de administração e educação com políticas para a extensão, concebidos 

como princípio científico-educativo e como mecanismo de difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos à comunidade regional.  

A política de responsabilidade social está então alicerçada, além de na 

sua própria trajetória histórica, nas novas exigências relacionadas ao ensino 

superior e em suas modalidades de avaliação da qualidade com destaque. A 

lei nº. 10.861/2004 dá um indicativo sobre como a responsabilidade social 

deverá ser observada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior: “A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente 

no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social; ao 

desenvolvimento econômico e social; à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural – contempla o 

compromisso social da instituição na qualidade de portadora da educação 

como bem público e expressão da sociedade democrática e plural, de respeito 

pela diferença e de solidariedade, independentemente da configuração jurídica 

da IES”. 

O papel da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro no 

desenvolvimento social local/regional e, por conseguinte, na 

institucionalização da política de responsabilidade social implica demarcar o 

lugar que a instituição ocupa na prestação de serviços educacionais e sociais. 

Enfatiza-se a condição da instituição constituir-se como participante 

interessada e compromissada no enfrentamento dos problemas sociais, o que 

a diferencia da responsabilização integral, pelo acesso da população aos 

direitos sociais e pelo desenvolvimento local-regional. 

Os processos de instauração da política de responsabilidade social têm 

como elemento o estabelecimento e o aperfeiçoamento do vínculo com a 



comunidade e suas perspectivas de desenvolvimento social, econômico e 

ambiental. 

Essas atividades são relatadas anualmente em documentos 

institucionais como: Relatório de atividade de Extensão do curso de 

Fisioterapia, Relatório do Núcleo de Iniciação Científica e Extensão – NICE, 

Relatório do Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP e relatório de atividades 

da Comissão Própria de Avaliação – CPA, os quais mostram as atividades 

desenvolvidas pelo curso e pela instituição, incentivando o aluno à participação 

de eventos culturais, científicos, assistência à comunidade e responsabilidade 

social, o que promove relação entre teoria e prática, estímulo ao 

comportamento generalista, ético e responsável social e ambientalmente, 

conforme missão institucional e objetivos gerais e específicos do curso de 

Fisioterapia.  

 

3.7. Trabalho de Conclusão de Curso   (TCC) 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular 

obrigatório e tem a finalidade aprimorar a formação acadêmica e profissional 

dos alunos, no que diz respeito ao rigor metodológico e cientifico em 

investigações nas áreas da Fisioterapia. Consiste no desenvolvimento, por 

parte do aluno, de um trabalho teórico e/ou prático elaborado individualmente 

ou em dupla, sobre tema de sua livre escolha, que deve ser apresentado como 

revisão de literatura, trabalho de campo, estudo de caso, entre outros.  

Os objetivos do TCC são: a) dar ao formando do Curso de Fisioterapia 

a oportunidade de revisão, aprofundamento, sistematização e integração de 

conteúdos estudados durante o curso, assim como a sua inserção na atividade 

de pesquisa; b) dar ao estudante a oportunidade de elaboração de um trabalho 

de pesquisa fundamentado em bibliografia adequada e em observações e 

análises de situações, hipóteses, dados e outros aspectos contemplados pela 

prática e pela teoria do estudo da Fisioterapia; c) contribuir para o 

aperfeiçoamento técnico, profissional e científico do formando do Curso de 

Fisioterapia, tendo em vista o desenvolvimento de competências pessoais e a 

formação permanente; d) familiarizar o aluno com as exigências metodológicas 



da elaboração de pesquisa científica; e) estimular a produção e participação 

científica na forma de envio para congressos, mostras científicas e periódicos 

dos trabalhos desenvolvidos no escopo de TCC. 

O processo de desenvolvimento do Trabalho envolve as disciplinas de 

TCC I (7° periodo) e TCC II (9° periodo) sendo o TCC I pré-requisito para o 

TCC II. 

As atividades de TCC I, resumem-se a 36 h/a teórica e tem como 

objetivo levar o aluno desenvolver e apresentar um projeto sobre a questão 

proposta, definindo objetivos, justificativa, metodologia, cronograma, recursos 

necessários, resultados esperados e termo de consentimento no caso de 

trabalho envolvendo seres humanos. Esta etapa é avaliada pelo professor da 

disciplina de TCC I, no entanto, o orientador já é definido neste semestre. Ao 

final do semestre, os alunos apresentam o projeto do TCC à banca avaliadora. 

Essa apresentação ocorre no formato oral, durante a Mostra de Iniciação 

Científica e Semana do conhecimento da instituição, promovendo estímulo à 

publicação, participação de evento científico, comunicação, autonomia e 

educação continuada, pontos importantes das habilidades e competências 

requeridas as Fisioterapeuta. 

Em TCC II, são destinados 36 h/a e o aluno deve apresentar o trabalho 

final para uma banca de avaliadores, considerando o objeto de estudo, o 

trabalho final esperado, com discussão dos resultados obtidos no caso de 

trabalho de campo e desenvolvimento bibliográfico no caso de trabalhos de 

revisão. Nesta fase o aluno é avaliado pela banca examinadora, no final do 

semestre, pelo professor orientador e por dois professores convidados, que 

podem ser da casa ou externos. A banca avaliará o trabalho escrito e a 

apresentação de painel com arguição e esclarecimentos finais, considerando 

o aluno aprovado ou não e poderá indicar reformulação parcial ou total do TCC. 

Essa apresentação ocorrerá novamente durante a durante a Mostra de 

Iniciação Científica e Semana do conhecimento da instituição, promovendo 

estímulo à publicação, participação de evento científico, comunicação, 

autonomia e educação continuada, pontos importantes das habilidades e 

competências requeridas as Fisioterapeuta. 



 Cabe ressaltar que tanto para o projeto de pesquisa, desenvolvido no 

TCC I, como o trabalho final, desenvolvido no TCC II, o aluno apresentará o 

trabalho na a Mostra de Iniciação Científica e Semana do conhecimento da 

instituição, entretanto em formatos diferentes, oral (TCC I) e painel (TCC II), o 

que possibilita ao aluno vivências diferentes.  

Rotineiramente vinculado com a Mostra de Científica e Semana do 

Conhecimento desta mesma instituição as atividades acadêmicas de destaque 

são, palestras, seminários, minicursos  além das apresentações de trabalhos 

dos discentes e docentes.  

Assim, em números a Mostra Cientifica se mostra extremante 

importante, em 2014 a Mostra Científica e Semana do Conhecimento teve a 

apresentação de 83 resumos nas diversas áreas dos cursos de graduação da 

faculdade, incluindo Nutrição, Pedagogia, Sistema de Informação, 

Administração, Educação Física, Fisioterapia e Pedagogia. Em razão dos 

trabalhos acadêmicos dos alunos se darem no final do ano, optou-se no ano 

de 2015 por se criar duas edições, uma no meio do ano intitulada V Mostra 

Científica e Workshop e outra ao final do ano denominada VI Mostra Científica 

e Semana do Conhecimento. Assim, no primeiro semestre de 2015, 60 

resumos foram aprovados e selecionados para os anais do III Workshop e 

Mostra Científica e 97 resumos foram selecionados para os anais da VI Mostra 

de Iniciação Científica e Semana do Conhecimento — totalizando 157 resumos 

apresentados no final de 2015.  

No primeiro semestre de 2016 foram submetidos 196 trabalhos, dos 

quais participaram os seguintes cursos: Bacharelado em Fisioterapia, 

Bacharelado em Nutrição, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em 

Educação Física, Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, Bacharelado em 

Engenharia de Produção, Bacharelado em Administração, Bacharelado em 

Farmácia, Tecnólogo em Design de Interiores, Bacharelado em Sistemas de 

Informação, Bacharelado em Engenharia Civil e Bacharelado em Educação 

Física. O processo de envio e avaliação de resumos foi realizado por meio de 

um sistema desenvolvido pelo Curso de Bacharelado em Sistema de 

Informação denominado Portal Eventos ASSER.  



No segundo semestre de 2016 ocorreu a VIII Mostra de Iniciação 

Científica e Semana do Conhecimento nos dias 24, 25 e 28 de novembro de 

2016 reuniu um total de 285 resumos que estão divididos em formato de 

apresentação painel ou comunicação oral. Do total de 285 trabalhos 

apresentados vale ressaltar as principais contribuições para os cursos: 

Bacharelado em Fisioterapia (7,7%), Bacharelado em Nutrição (14%), 

Licenciatura em Pedagogia (18,2%), Licenciatura em Educação Física (6,3%), 

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (8,8%), Bacharelado em Engenharia 

de Produção (15,1%), Bacharelado em Administração (20%), Bacharelado em 

Farmácia (2,5%), Tecnólogo em Design de Interiores (1%), Bacharelado em 

Sistemas de Informação (3%), Bacharelado em Engenharia Civil (2,5%) e 

Bacharelado em Educação Física (1%). 

Em síntese, do ano de 2014 para o ano de 2016 pode-se inferir que 

houve um crescimento médio de cerca de 83% em relação aos anos anteriores 

- vide prefácio edição de 2016 (ANTONIO, 2016) do evento, disponível no 

endereço eletrônico. Nesse caso, sugerindo a importância do evento diante da 

comunidade e também dos discentes e docentes. 

Em 2017 a "IX Mostra de Iniciação Científica e Semana do 

Conhecimento da Faculdade ASSER de Rio Claro" consolidou o amplo 

engajamento e direcionamento de atividades voltadas para a prática da 

pesquisa e extensão. 

 

4.8.  Metodologia de Avaliação do curso de Fisioterapia 

 

4.8.1. Metodologia 

O processo de formação dos profissionais Fisioterapeutas para a ESRC 

tem ênfase na apreciação das metodologias ativas de ensino-aprendizagem. 

Desde o início do curso os alunos são levados a serem sujeitos da produção 

de conhecimento com apoio do professor, este facilitador para a leitura de uma 

sociedade dinâmica e em constante transformação. Neste sentido, é desejável 

uma compreensão da relação entre teoria e prática como uma interface. Os 

caminhos a serem trilhados devem estar associados as diversas atividades em 



sala de aula e fora da sala de aula como as atividades complementares, 

práticas observatórias, os estágios curriculares sob supervisão docente e o 

trabalho de conclusão de curso, permitindo que o aluno vivencie, questione e 

elabore novos conhecimentos e sentidos para a realidade de saúde.  

Cabe a cada docente a seleção de atividades e metodologias para as 

disciplinas sob sua responsabilidade com aprovação do Colegiado de Curso. 

Ao longo do curso o aluno desenvolve a consciência humanística, crítica, 

reflexiva, criativa e autônoma diante das situações problemas e as disciplinas 

devem permitir o estabelecimento de relações entre - teoria e prática e 

elementos novos – e o anteriormente aprendido.  

Desta forma, o processo de formação do aluno se dá de forma integrada 

e interdisciplinar, permitindo um maior envolvimento por parte do corpo 

discente, com aulas dinâmicas, incentivo para o hábito da pesquisa e leitura 

com uso do acervo bibliográfico disponível, postura critica perante as 

pesquisas. As disciplinas do curso possuem diversas metodologias – aulas 

expositivas, práticas, atividades individuais e em grupo como a resolução de 

exercicios, casos clínicos, leitura e discussão de artigos científicos, palestras, 

discussão de textos, seminários e outras formas. 

As aulas práticas (laboratórios, trabalho de campo e estudos de caso) 

são organizadas mediante roteiro com itens de execução e objetivos bem 

definidos e apoiados nos conteúdos teóricos trabalhados. 

Estimula-se a resolução e discussão de casos clínicos como forma de 

integrar conteúdos, visando a autonomia profissional e intelectual 

 

4.8.1. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

A autoavaliação do curso ocorre pelo desenvolvimento do Plano de 

Avaliação da ESRC cujo foco essencial é a análise da congruência entre as 

diferentes funções, áreas e atividades acadêmicas existentes e a missão 

definida pela Instituição. 

O processo adotado envolve um amplo conjunto de estudos e um 

trabalho constante de discussão em grupo de resultados e de tendências 

detectadas, conduzindo progressivamente a uma plena autoconsciência 

institucional, elemento indispensável para fundamentar qualquer propósito de 



mudança ou aperfeiçoamento. 

A lógica deste procedimento é a de desenvolver, com os instrumentos 

básicos aceitos e reconhecidos pelos mais respeitados sistemas 

contemporâneos de avaliação institucional, uma análise compreensiva que, 

garantindo a obtenção de resultados objetivos e comparáveis, capte os 

esforços e tendências em ação na ESRC e expresse adequadamente a visão 

que a instituição tem de si própria e de suas aspirações.  

Para proceder à avaliação institucional da ESRC são consideradas duas 

grandes dimensões institucionais - as básicas e as estratégicas, e em cada 

uma delas proceder-se- à análise de ampla diversidade de itens. A análise das 

dimensões básicas compreende o exame dos seguintes pontos: a) cursos: 

currículos, administração acadêmica, corpo docente, corpo discente, seleção 

e fluxo dos alunos; b) serviços oferecidos aos estudantes: condições de 

aprendizagem, programas especiais e acompanhamento de egressos; c) 

recursos humanos e gestão de pessoal; d) recursos e gestão financeira; e) 

infraestrutura física, instalações e gestão de serviços gerais; f) organização, 

direção e planejamento; g) integridade e transparência, e h) missão e objetivos. 

A análise das dimensões estratégicas tem como foco a avaliação do 

nível de integração da Instituição com seu contexto, da autoconsciência da 

missão e da compatibilidade entre recursos/condições e a visão e 

desenvolvimento projetados. O que se busca é a identificação e caracterização 

do “ambiente externo relevante” e a identificação das oportunidades que 

oferece ou pode oferecer, bem como das ameaças correntes ou em potencial. 

Isso feito tornar-se-á possível um juízo objetivo sobre a necessidade de 

estabelecer ou redesenhar a rede de relações institucionais existente, para 

cultivar ou monitorar o ambiente e dar conta das necessidades estratégicas de 

ordem acadêmica e de planejamento. 

Os cursos da ESRC também são avaliados semestralmente, por meio 

de ações de avaliação institucional realizados pelo Núcleo de Avaliação 

Continuada (NAC–ASSER), mantido pela Associação das Escolas Reunidas. 

Segundo este plano, elaborado nos moldes do PAIUB (Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras), a avaliação institucional envolve 

todos os serviços prestados nas atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão) 

e nas “atividades-meio” (apoio técnico, operacional e administrativo). Todos os 



setores são avaliados, desde a direção geral e seus integrantes até a zeladoria 

e os setores de conservação, limpeza e segurança patrimonial.  

Na ESRC o Programa de Avaliação Continuada tem por principais 

ações a “Avaliação de Disciplinas e Desempenho Docentes” e a “Avaliação de 

Qualidade do Curso de Graduação pelos Discentes”.  

O curso de Fisioterapia conta com a avaliação integradora, que é 

elaborada pelo NDE com auxílio de todos os professores do curso e aprovada 

pelo Colegiado de Curso. Esta avaliação conta com regulamento específico, 

elaborado pelo NDE e aprovado pelo Colegiado de Curso (Anexo 5). É aplicada 

semestralmente em cada período do curso e abrange questões das disciplinas 

já cursadas, o que permite identificar possíveis deficiências de aprendizagem 

das turmas, que são discutidas em reuniões do NDE e Colegiado, permitindo  

correçoes ao longo do curso ou durante a disciplina de Tópicos especiais.  

 

4.8.2. Tecnologias de informação e comunicação no processo ensino-
aprendizagem 

Consciente dos benefícios proporcionados pela tecnologia de 

informação e das mudanças que tal tecnologia provoca na sociedade, a Escola 

Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro (ESRC) vê a necessidade do 

uso dessa tecnologia em auxílio ao processo de ensino-aprendizagem. Dessa 

forma, a ESRC faz uso de sistemas informatizados e outros recursos de 

tecnologia de informação que auxiliam o processo de ensino-aprendizagem. 

Um destes sistemas é o “Sistema Moodle”. 

O “Moodle” é um sistema informatizado, desenvolvido para o ambiente 

Web, que proporciona um Ambiente Virtual de Aprendizagem, possibilitando 

promover e gerenciar o processo de ensino e aprendizagem. Ele fornece um 

ambiente no qual é possível disponibilizar materiais, criar e aplicar 

instrumentos de avaliação, criar fóruns de discussão, dentre outras 

funcionalidades que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem.  

Além disso, O Sistema Acadêmico utilizado pela ESRC foi desenvolvido 

pelo Centro de Desenvolvimento de Software da Associação de Escolas 

Reunidas (ASSER), mantenedora da ESRC. Esse sistema é responsável pela 

gestão acadêmica da ESRC e das outras instituições mantidas pela ASSER. 



O sistema disponibiliza diversos recursos que são utilizados pela comunidade 

acadêmica e distribuídos de acordo com o perfil do utilizador (diretor, 

coordenador, professor, aluno). Entre as suas funcionalidades estão a gestão 

de planos de ensino, disciplinas, alunos, professores e matrículas. 

A ESCR disponibiliza aos seus docentes uma área virtual em seu 

servidor, no qual é disponibilizado, também, o serviço que dá acesso às 

páginas Web do servidor. Dessa forma, o docente pode manter, nessa área, 

uma página web pessoal na qual pode disponibilizar informações e materiais 

relacionados às atividades que desempenha na instituição. Para que o docente 

possa manter a sua página web pessoal, a ESRC disponibiliza, em seu 

servidor, o serviço de transferência de arquivos.  

A instituição conta, também, com um sistema bibliotecário informatizado 

o qual possibilita a sua gestão. Ele permite que o acervo esteja disponível na 

Internet para realização de consultas. A biblioteca da instituição oferece o 

serviço COMUT (Comutação Bibliográfica) através do site: www.ibict.br 

acessando o Catálogo Coletivo Nacional para busca da pesquisa desejada. 

Tem disponível, também, o site: www. HYPERLINK "http://www.bireme.br/" 

HYPERLINK "http://www.bireme.br/" HYPERLINK 

"http://www.bireme.br/"bireme.br onde permite ao usuário consultar a base de 

dados www.medline.com.br, www.lilacs.com.br e www.scielo.com.br podendo 

solicitar o pedido na integra. A biblioteca e o site do curso contam com acesso 

direto a revistas de acesso online. Além dessas bases, o usuário tem acesso 

livre à consulta de outras bases, disponível no www.asser.edu.br. 

A IES dispõe de cinco laboratórios de informática onde se desenvolvem 

as atividades acadêmicas dos seus cursos de graduação. Os laboratórios 

dispõem de equipamentos modernos, que atendem qualitativa e 

quantitativamente às demandas dos cursos.  

Os laboratórios de informática estão integrados à rede local, gerenciada 

por servidor próprio, e dispõem de terminais, sendo estes distribuídos da 

seguinte forma: 

O Laboratório 1 está localizado no andar térreo do Bloco A em uma sala de 

aproximadamente 55.00m2 onde estão instalados 24 terminais, sendo 17 

computadores com processador AMD Sempron 2300, 01 SEMPRON 902, 01 

SEMPRON 2800, 02 AMD DURON 952, 03 AMD CELERON, com placas de 



rede Ethernet, monitores de 15”, mouse e teclado, disponíveis aos alunos e 01 

terminal exclusivo para uso do docente. O Laboratório 2 está localizado no 

andar térreo do Bloco A em uma sala de aproximadamente 55.00m2 onde 

estão instalados 24 terminais com processador MMX PENTIUM 2200, 512 Mb 

RAM, HD 40 Gigabites placas de rede Ethernet, monitores de 14”, mouse e 

teclado, disponíveis aos alunos e 01 terminal exclusivo para o uso do docente. 

O Laboratório 4 está localizado no andar térreo do Bloco B em uma sala de 

aproximadamente 30.00m2 O Laboratório de Informática 03 conta com: 15 

terminais AMD Phenom (TM), 2.3GHz, 2Gb de memória, HD de 250Gb, 

monitores LCD Widescreen 17” (para uso dos alunos); 01 terminal AMD 

Phenom, 2.3GHz, 2Gb de memória, HD de 250Gb, monitor CRT 17” (para uso 

do professor); 02 terminais Athlon 1.58GHz, 1Gb de memória, HD de 80Gb 

(desempenha função de servidor para simulações); 01 servswitch KVM com 

monitor CRT de 15” para os terminais que desempenham funções de 

servidores; 01 ponto de acesso wireless, 02 switches 24 portas; 01 rack 

fechado, 01 gabinete fechado suspenso, ferramentas para manutenção dos 

terminais e da rede; duas mesas redondas para a elaboração de trabalhos e 

pesquisas; 01 tela de projeção. Os terminais contêm as ferramentas 

necessárias para as práticas do curso de Sistemas de Informação. O 

Laboratório 5 está localizado no primeiro andar do Bloco A em uma sala de 

aproximadamente 25.00m2 onde estão instalados 3 terminais com 

processador AMD Athlon X4 630, 04 GB de memória Ram, HD de 500 GB, 

placas de rede Ethernet, monitores de 14”, mouse e teclado, 1 impressora 

Epson Stylus office T1110 e 1 Scanner HP Scanjet G2410. Todos os terminais 

de todos os laboratórios estão conectados à rede Internet. Além dos 

laboratórios de informática a instituição disponibiliza para seus estudantes os 

seguintes Laboratórios:  

Todos os laboratório dispõe de iluminação e ventilação adequadas e 

recursos de segurança. 

O Laboratório de Anatomia – Pecas sintéticas está instalado em um espaço 

estimado é de 60 m2, em um único ambiente com boa ventilação, boa 

iluminação onde estão instaladas 04 mesas de madeira de 3.00m x 1.00m com 

tampa de granito, 40 banquetas de maneira almofadadas, ventiladores, 



equipamento de proteção contra incêndio 02 armários para o 

acondicionamento das peças. 

O Laboratório Multidisciplinar de Microscopia está instalado em um 

espaço estimado de 60 m2, em um único ambiente com boa ventilação, boa 

iluminação onde estão instaladas 04 bancadas de madeira de 3.00m x 1.00m 

com tampa de granito e armários com gavetas e dispositivos de tomadas, 40 

banquetas de maneira almofadadas, ventiladores, equipamento de proteção 

contra incêndio e sistema de água. Dispõe de 16 microscópios destinados às 

aulas práticas de disciplinas específicas da área de saúde.  

O Laboratório Multidisciplinar de Química e Bromatologia está instalado 

em um espaço estimado é de 65 m2, onde estão distribuídas as bancadas, 

instrumentos, equipamentos e o mobiliário. O ambiente acomoda 30 alunos 

simultaneamente para a realização dos experimentos. O laboratório dispõe de 

iluminação e ventilação adequadas e recursos de segurança. 

Laboratório possui área específica destinada ao condicionamento de produtos 

químicos.  

A Clínica de Fisioterapia está instalada em um espaço estimado é de 

200 m2, onde estão distribuídas as bancadas, instrumentos, equipamentos e 

o mobiliário. O ambiente acomoda 30 alunos simultaneamente para a 

realização dos experimentos. O laboratório dispõe de iluminação e ventilação 

adequadas e recursos de segurança. 

Para a realização de sua missão, a Instituição coloca os estudantes no 

centro de suas preocupações, oferecendo-lhes uma educação científica, 

objetiva, criativa e crítica, proporcionando-lhes formação continuada e de 

permanente atualização; desenvolve e incentiva a criação artística, cultural e 

a pesquisa científica e tecnológica; promove e facilita a integração com o seu 

meio, utilizando os seus recursos e competências para a solução de problemas 

e a satisfação das demandas sociais; desenvolve e incentiva a consciência e 

a prática da qualidade acadêmica, observando em todas as suas atividades e 

em relação a todos os seus membros os princípios do rigor e o da integridade 

intelectual. 

Diante do exposto, para a gestão da inovação tecnológica e da política 

de propriedade intellectual, a ESRC possui as seguintes estratégias: 



- Procurar estimular os estudantes dos diferentes cursos de graduação 

à participação em eventos de iniciação científica com a apresentação e 

publicação de trabalhos nos respectivos anais. Como ocorre na Semana do 

Conhecimento, por meio do site Eventos ASSER;  

- Buscar aumentar e modernizar, continuamente, o acervo de livros, 

revistas e periódicos da Biblioteca da Escola Superior de Tecnologia e 

Educação de Rio Claro; 

- Reestruturar, periodicamente, os currículos dos cursos de Graduação, 

em face das diretrizes curriculares emanadas pelo Ministério da Educação, 

atentando-se às demandas regionais e a integração dos conhecimentos 

multidisciplinares; 

- Implantar um centro de estágios com a finalidade de aumentar e 

facilitar a empregabilidade dos estudantes; 

- Reestruturar o banco de empregos com o objetivo de promover melhor 

intercâmbio entre as empresas e os estudantes dos diferentes cursos da 

instituição; 

- Ofertar, de acordo com a demanda, cursos de extensão universitária 

e extensão comunitária e de formação pedagógica; 

- Avançar sistematicamente na informatização do Sistema de Educação 

Superior; 

- Orientar quanto a direitos autorais e outras formas de proteção da 

produção intelectual;  

- Desenvolver parcerias público-privado para desenvolvimento de 

projetos de pesquisa inovadores;  

- Renovar e ampliar os recursos e serviços relativos à servidores; 

computação em nuvem; equipamentos de interconexão; estações de trabalho 

de uso individual e de uso coletivo; interconexão com a internet. 

Diante do exposto, observa-se que a ESRC, desenvolve ações desde a 

pesquisa básica e aplicada até o estímulo no desenvolvimento tecnológico, nas 

diferentes áreas de conhecimento dos cursos da Instituição, desta forma, 

aprofunda-se o conhecimento científico, cultural, ambiental, socioeconômico e 

tecnológico dos discentes, docentes e comunidade externa.  

 



4.8.3. Procedimentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem 

O sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem dos 

discentes é definido pela Instituição, em acordo com o Colegiado de Curso. A 

avaliação do desempenho acadêmico do aluno é feita por disciplina, 

abrangendo os aspectos de frequência (75%) e aproveitamento, com média 

final igual ou superior a 6,0. Durante o semestre, no diário de ponto, os 

docentes fazem o controle diário de frequência dos alunos e registram o 

assunto trabalhado em sala de aula.  

Os critérios adotados são prerrogativas de cada docente e são 

submetidos à apreciação do Colegiado de Curso, no início de cada semestre, 

na ocasião da verificação e aprovação dos planos de ensino. Fazem parte 

deste processo: avaliações teóricas, práticas, trabalhos individuais/grupo, 

seminários, práticas, trabalhos de pesquisas, relatórios, apresentação e 

discussão de casos clínicos, leitura e discussão de artigos, visitas técnicas, 

relatórios de aulas práticas, trabalhos em sala de aula exercícios, elaboração 

de projetos, e outras formas. Recomenda-se um mínimo de 02 momentos de 

avaliação e a possibilidade de 01 momento de recuperação.  

No planejamento de cada semestre, e durante a sua ocorrência, de 

forma a garantir que os conteúdos e as atividades sejam efetivamente 

complementares, coordenação e docentes responsáveis pelas disciplinas 

reúnem-se para discutir as ementas e elaborar e ajustar os planos de ensino. 

Uma vez definidos, passam ainda pela aprovação do Colegiado de Curso 

antes de serem cadastrados no sistema acadêmico, onde ficam à disposição 

do aluno para consulta. 

 

5. GESTÃO ACADÊMICA 

 

5.2. Colegiado de Curso 

 O Colegiado do Curso de Fisioterapia é a instância consultiva e 

deliberativa final das decisões de ordem acadêmica referentes ao Curso. 

Conforme consta no Regimento Institucional, o Colegiado do curso de 

Fisioterapia é composto pelo Coordenador do Curso que o preside, três 



representantes do corpo docente do curso, com mandato de dois anos, um 

representante do corpo discente, indicado pelos alunos, com mandato de um 

ano. O Colegiado do curso reúne-se periodicamente. 

Compete ao Colegiado do Curso: 

- Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre os 

professores respeitadas as especialidades; 

- Deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas; 

- Emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão 

que lhe forem apresentados, para decisão final CEPE; 

- Pronunciar-se, em grau de curso, sobre aproveitamento de estudos e 

adaptação de alunos; 

- Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal 

docente; 

- Aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, 

elaborado pelo Coordenador; 

- Exercer as demais competências que sejam previstas em lei e no 

Regimento da Instituição; 

- Estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, 

produção artística e atividades de extensão; 

- Emitir parecer sobre toda a matéria didático-científica, além de aprovar 

medidas para a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão; 

- Regulamentar o desenvolvimento de estágios supervisionados, 

trabalhos monográficos de graduação e atividades complementares. 

 

O Colegiado de Curso é integrado pelos seguintes membros, com 

mandato de 02 (dois) anos: Coordenador de Curso, que o preside; três 

representantes do corpo docente do curso, com mandato de dois anos, 

renováveis, e um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório ou 

Centro Acadêmico do Curso, com mandato de um ano. Respondem 

atualmente (2018) pelo Colegiado do Curso, como presidente a Profa.Dra. 

Kelly Cristina dos Santos Berni; como representantes docentes os Profa Dra 

Silvia Mari Noda Von Zubem, Profa Ms. Marina Petrella e Profa. Raquel 

Cristina Pascon, além da aluna Mayeme Fernanda Rodrigues representante 

discente. 



 
Colegiado	do	Curso	2018	

Docente	 Titulação	 Regime	Trabalho	
Kelly	Cristina	dos	Santos	Berni		 Doutora	 Integral	
Marina	Petrella	 Mestre	 Parcial	
Raquel	Cristina	Pascon	 Mestre	 Parcial	
Silvia	Mari	Noda	Von	Zuben		 Doutor	 Integral		
Mayeme	Fernanda	Rodrigues	 Discente	 ---	
	 Doutor	(2)	

Mestre	(2)	
	

50%	
50%	
100%	

TP		(2)	
TI			(2)	

50%	
50%	
100%	

 

 

5.3. Núcleo Docente Estruturante 

 Visando atender à Resolução MEC nº 01 e Parecer CONAES nº 04, 

ambos de 17/06/2010, foi instituído o Núcleo Docente Estruturante do Curso 

de Fisioterapia da ASSER/ Rio Claro (NDE) em 2011. 

 Segundo Regimento Interno da Instituição, são suas atribuições:  

- contribuir para a concepção e consolidação do perfil profissional do 

egresso do curso;  

- participar efetivamente na elaboração do Projeto Pedagógico do curso 

definindo sua concepção e fundamentos;  

- participar na atualização constante e periódica do projeto pedagógico 

do curso; 

- conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Conselho de Curso, sempre que necessário, conforme a Seção I, dos Cursos 

de Graduação, da Subseção I, da Organização Curricular e seus respectivos 

Artigos previstos no Regimento Geral da ASSER – Rio Claro;  

- supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso 

definidas pelo Conselho do Curso;  

- indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa 

e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso;  

- zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo e pelo cumprimento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais; 



- analisar e avaliar os Planos de Ensino e seus componentes 

curriculares;  

- promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e o Projeto 

Pedagógico dos Cursos;  

- acompanhar a articulação das políticas da gestão institucionais com 

as políticas da gestão do curso; e  

- estimular os discentes na realização de atividades acadêmicas e 

complementares e a participarem de eventos complementares internos e 

externos. 

 O regimento determina que o NDE-ESRC é presidido pelo Coordenador 

do Curso e é constituído por três docentes do curso, indicados pelo Colegiado 

para um mandato de três anos, com possibilidade de recondução, adotando-

se a estratégia de renovações parciais, de modo a haver continuidade no 

processo de acompanhamento do curso. Como sugestão, 60% de seus 

membros devem ter com titulação acadêmica obtida em programas de pós-

graduação “stricto sensu” e ainda 80% dos mesmos devem estar contratados, 

no momento, em regime de trabalho de tempo parcial ou integral. 

 Os professores que compõe o NDE são indicados pelo Colegiado do 

Curso e sua nomeação é feita por ato do Diretor da Escola Superior de 

Tecnologia e Educação de Rio Claro.  

Os professores que compõe o NDE são indicados pelo Colegiado do 

Curso e sua nomeação é feita através de ato do Diretor da ESRC. Está 

constituído pelos seguintes membros: a) o Coordenador do Curso, Profa. Dra. 

Kelly Cristina dos Santos Berni, como presidente; b) quatro professores 

pertencentes ao corpo docente do curso: Profa .Dra. Daniela Cristina Lopes de 

Abreu, Profa. Ms. Giselda de Angela Costa, Profa. Ms. Juliana Lahr, Profa Dra. 

Silvia Mari Noda Von Zubem. Esta composição assegura que 100% de seus 

membros têm titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação 

“stricto sensu” e estão contratados em regime de trabalho de tempo integral e 

tempo parcial. 

 

NDE	–	2018	



Docente	 Titulação	 Regime	Trabalho	
Daniela	Cristina	Lopes	de	Abreu	 Doutora	 Integral	
Giselda	de	Angela	Costa	 Mestre	 Integral	
Juliana	Lahr	 Mestre	 Parcial	
Kelly	Cristina	dos	Santos	Berni	 Doutora	 Integral	
Silvia	Mari	Noda	Von	Zubem	 Doutora	 Integral	
	 Mestre	(2)	

Doutor	(3)	
40%	
60%		
100%	

T.Parcial	(1)	
T.Integral	(4)	

20%	
80%		
100%	

 

7. PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS DISCENTES E DOCENTES 

 

7.1. Programa de Nivelamento Acadêmico 

 As atividades de nivelamento acadêmico são promovidas pelo Núcleo 

de Apoio Pedagógico (NAP) para atender a solicitação dos cursos existentes 

na Instituição. Os cursos nascem da necessidade de disciplinas que observam 

que seria fundamental maior tempo para aprofundar determinados assuntos 

ou até mesmo revisar conteúdos para proporcionar aos alunos um melhor 

desempenho. Praticamente todos os cursos têm adotado e sugerido cursos de 

curta duração que atendam a demanda dos alunos. 

 

7.2. Programa de Apoio Psicopedagógico (NAP) 

 As atividades de apoio a docentes e discentes da Escola Superior de 

Tecnologia e Educação de Rio Claro são abrigadas no Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico (NAP) que está sob a responsabilidade de um Pedagogo e 

um Psicólogo, docentes da Instituição, que tem a missão de motivar e 

coordenar as atividades relacionadas junto à comunidade acadêmica. 

 O Núcleo de Apoio Pedagógico a docentes e a discentes está instalado 

numa sala de aproximadamente 12m² no primeiro andar do Bloco 1 (A). Dispõe 

de mobiliário adequado ao desenvolvimento de suas atividades, com 

equipamento computacional, em rede e com acesso à Internet. 

O Núcleo de Apoio Pedagógico a Docentes e Discentes, 

implementado na ASSER – Rio Claro desde 2007 vem realizando diferentes 

atividades. Deve ser considerado como um espaço investigativo e formativo 



do processo de desenvolvimento profissional docente e discente e de 

reflexão sobre os processos de ensino - aprendizagem. 

O NAP tem como objetivos: 

§ Com relação aos docentes: a implementação e a manutenção de 

espaços de reflexão pedagógica e de formação continuada, oferecendo 

suporte e ferramentas conceituais - metodológicas adequadas para o 

desenvolvimento profissional docente, a revisão e a reformulação das práticas 

educacionais e a melhoria do processo de ensino - aprendizagem; 

§ Com relação aos discentes: a implementação e a manutenção de 

espaços específicos para a conscientização da sua efetiva participação no 

processo de construção de conhecimento, a identificação e acompanhamentos 

das necessidades e possíveis dificuldades encontradas pelos alunos no 

processo de ensino - aprendizagem, especialmente no tocante às formas e 

possibilidades de expressão de suas idéias e conhecimentos prévios; 

§ Com relação à instituição de ensino: o desenvolvimento de 

processos de aprendizagem organizacional, partindo da identificação de 

situações problemáticas por seus membros, questionamento, investigação e 

reflexão envolvendo a própria instituição enquanto organização que aprende.  

 

7.2.1. Programa de Apoio aos Docentes  

 

De modo geral, os objetivos estabelecidos para o NAP implicam não 

apenas uma modificação gradativa e permanente no sistema de crenças e de 

atitudes pessoais e profissionais dos docentes, mudanças qualitativas na 

postura acadêmica dos discentes, como também uma revisão da cultura 

escolar sobre o processo de ensino – aprendizagem e sobre a prática 

pedagógica.  

O NAP da ESRC manteve os objetivos principais quanto aos docentes, 

discentes e a instituição e faz-se necessário ressaltar que o alcance destes 

objetivos, além do tempo envolvido, demanda um trabalho sistemático de 

conscientização, sensibilização, convencimento e estabelecimento de vínculos 

de confiança mútua entre o NAP, na figura da coordenadora, e o seu público-



alvo – docentes, coordenadores e discentes – com o qual o relacionamento 

interpessoal se apresenta como condição essencial para o alcance de efetivos 

resultados. 

As atividades são realizadas tanto com os alunos como também com 

professores da instituição, tendo em vista a formação continuada dos 

professores, capacitação docente, formação discente, integração entre os 

alunos e os cursos, buscando a interdisciplinaridade e multidisciplinariedade, 

entre outras finalidades. Cabe destacar que muitas atividades são realizadas 

para a comunidade da cidade e região, sendo propostas extensionistas. 

O NAP tem promovido encontros de capacitação docente, com os 

professores dos cursos de Administração, Educação Física, Pedagogia, 

Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Sistemas de Informação, Engenharia de 

Produção, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores. 

Todo semestre, são realizadas reuniões para discutir temas da atualidade e 

trocar informações, uma vez que os docentes sempre participam de eventos e 

partilham essas experiências nesses momentos.   

O NAP entrega periodicamente aos docentes textos sobre temas 

gerais e específicos relativos à educação e ao processo de ensino – 

aprendizagem, selecionados de acordo com as necessidades manifestadas 

pelos docentes, além disso, é distribuído a todos os professores um exemplar 

da revista Multiciência organizada pela Unicep.   

É interessante ressaltar que o hábito de leitura dos textos deixados 

nos escaninhos tem feito com que alguns docentes sugiram e, até mesmo, 

tragam seu próprio material para divulgação, vários são afixados na sala dos 

professores para a leitura coletiva. Além disso, o NAP sugere materiais 

específicos de cada curso, o que é veiculado pelos coordenadores aos 

professores. 

No ano de 2017 os professores foram convidados para capacitações 

nos inícios de cada semestre letivo por meio de palestras organizadas por 

profissionais de diversas áreas. 

 

7.2.2. Programa de Apoio aos Discentes 



 

Programa de monitorias de ensino  

O Programa de Monitoria de Ensino é um programa institucional de 

apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito 

das IES, sob a responsabilidade do Núcleo de Apoio Pedagógico a Docentes 

e Discentes – NAP. 

Ao NAP juntamente com o NICE cabe a organização e 

acompanhamento da seleção, realização, avaliação e renovação do quadro de 

monitores de ensino. Os relatórios e o processo de seleção podem ser 

observados no arquivo do NICE. 

No período delimitado deste relatório contamos com monitoria dos 

alunos em diversas disciplinas dos quatrorze cursos oferecidos pela instituição.  

 

Cursos de revisão de conteúdos básicos e extensão 

O NAP promove cursos de extensão para atender a solicitação dos 

cursos existentes na IES. Muitos cursos nascem da necessidade de disciplinas 

que observam que seria fundamental maior tempo para aprofundar 

determinados assuntos ou até mesmo revisar conteúdos para proporcionar aos 

alunos um melhor desempenho. Praticamente todos os cursos têm adotado e 

sugerido cursos de curta duração que atendam a demanda dos alunos.  

Destacamos os principais princípios que norteiam as práticas 

acadêmicas da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro que 

busca fundamentar-se no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 

gerar, transmitir e disseminar o conhecimento, com padrões elevados de 

qualidade; promover a integração entre os diferentes níveis e graus de ensino; 

promover a interação permanente com a sociedade e com o mundo do trabalho. 

Além disso, fazem parte dos princípios norteadores ações que visam contribuir, 

através do processo educacional, para a formação de uma consciência ética 

fundada no aperfeiçoamento intelectual, humanístico e espiritual do cidadão e 

no desenvolvimento de uma capacidade crítica com ações voltadas no sentido 

de contribuir para o desenvolvimento científico-tecnológico, econômico, social, 



artístico, cultural, espiritual e esportivo, calcados na dignidade da pessoa 

humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa, no pluralismo 

político e na solidariedade humana para a construção da sociedade. 

Pretende-se também possibilitar a liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, a cultura e o saber, o educar para 

a conservação e a preservação da natureza, inclusive através de projetos de 

desenvolvimento sustentável; o desenvolver ações permanentes de modo que, 

um segmento cada vez maior da comunidade de Rio Claro e região possa 

usufruir, em todos os campos e níveis do saber, dos benefícios das atividades 

desenvolvidas pela Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro. 

Objetiva-se também, manter a indissociabilidade da tríplice-função: 

pesquisa, ensino e extensão, sem perder de vista sua função social; promover 

e facilitar a cooperação regional e nacional; adotar a flexibilidade como 

característica de métodos, critérios e currículos, tendo em vista o atendimento 

das peculiaridades regionais e da necessidade de integração dos 

conhecimentos multidisciplinares. 

Busca-se também a manutenção da unidade de patrimônio e 

administração, a fim de alcançar níveis superiores de eficácia e eficiência e um 

desenvolvimento harmônico da instituição em todo seu conjunto e a 

racionalidade no uso da infraestrutura física e dos recursos humanos e 

materiais disponíveis, vedada a duplicação de recursos para fins idênticos ou 

equivalentes; 

No que diz respeito à finalidade específica da instituição busca-se 

formar profissionais empreendedores nas diferentes áreas do conhecimento, 

que estejam aptos ao exercício profissional competente e à participação no 

desenvolvimento da sociedade em que interagem; propiciar condições para a 

transformação da realidade da região, visando a justiça social, com 

desenvolvimento sustentável.  

Além disso, a instituição busca funcionar como agente de inovação, com 

a implantação e apoio a centros de serviços, para o desenvolvimento de 

atividades extensionistas na cidade de Rio Claro e região e incentivar e 

participar de projetos sociais da cidade de Rio Claro e região. 

O Sistema de Educação Superior da Escola Superior de Tecnologia e 

Educação de Rio Claro, no que diz respeito às políticas de extensão e projetos 



sociais, procurará desenvolver, dentro de suas possibilidades na cidade de Rio 

Claro e Região, suas atividades priorizando as seguintes ações preferenciais: 

Desenvolver programas com a finalidade de reforçar o intercâmbio das 

atividades formais de ensino e de pesquisa com o mundo do trabalho da região 

de Rio Claro; implantar atividades a fim de reforçar a participação dos 

estudantes, funcionários e professores no desenvolvimento de atividades 

extensionistas com a finalidade de um maior afloramento do comprometimento 

da comunidade com a cidadania e a responsabilidade social, principalmente 

na cidade de Rio Claro e região; promover, nas diferentes áreas do 

conhecimento, a oferta de cursos de extensão universitária, especialização 

profissional e aperfeiçoamento visando a melhor formação dos alunos de 

graduação da instituição e da comunidade em geral; oferecer cursos de 

extensão universitária, especialização profissional e aperfeiçoamento, através 

da modalidade de educação à distância; promover, através de sua clínica de 

nutrição, para comunidade da cidade de Rio Claro e Região, cursos na área 

da educação alimentar e também na elaboração de alimentação saudável; 

promover, através de sua clínica de fisioterapia, para a comunidade da cidade 

de Rio Claro e região cursos na área de educação postural; promover através 

de seu Escritório de Projetos, vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismos, 

o desenvolvimento de projetos arquitetônicos e urbanísticos para entidades da 

cidade de Rio Claro e Região. Além disso são ofertador periodicamente 

diversos cursos de extensão universitária com a finalidade de fornecer aos 

estudantes atualizações em diversas áreas do conhecimento. 

 Com relação às ações sociais destacamos a implantação de processos 

seletivos para, na medida da disponibilidade da instituição, promover a oferta 

de Bolsas de Estudos e ações complementares a alunos com baixos recursos 

financeiros, em todos os níveis de escolaridade e de profissionalização; a 

promoção d atendimento aos portadores de necessidades especiais e também 

para pessoas de baixa renda, através de tratamentos, fisioterapêuticos, 

nutricionais e de educação física; promoção na instituição de programas 

pedagógicos voltados, preferencialmente, para as crianças de escolas da 

periferia utilizando toda a infraestrutura da Brinquedoteca da instituição; 

promoção na Biblioteca da instituição e em outros ambientes fora da instituição, 



programas culturais, como leituras e contos de histórias, preferencialmente, 

para as crianças de escolas de periferia da cidade de Rio Claro. 

 

Além disso, pretende-se dar continuidade à promoção junto aos 

laboratórios de informática da instituição programas de inclusão digital para 

crianças, jovens e adultos, preferencialmente, da periferia e de baixa renda; 

dar continuidade aos programas que atendam aos estudantes, 

comprovadamente de baixa renda, com assistência através de Bolsas de 

Estudos parciais ou totais; dar continuidade aos programas de cursos de 

revisão de conceitos do ensino fundamental e médio para os estudantes 

ingressantes, principalmente nas áreas de Matemática e de Língua Portuguesa. 

Pretende-se também fomentar ainda mais as parcerias junto à 

Entidades de Assistência Social e Órgãos Municipais, no sentido da 

elaboração de Projetos que objetivem a promoção da comunidade mais 

carente da cidade de Rio Claro. 

Para que as políticas de extensão e de projetos sociais do Sistema de 

Educação Superior da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro, 

possam ser concretizadas, procuraremos desenvolver as atividades 

priorizando preferencialmente as seguintes diretrizes preferenciais: Funcionar 

como agente de inovação, implantando incubadoras de projetos tecnológicos, 

em Rio Claro e região, a fim de reforçar a cooperação com o mundo do trabalho; 

comprometer a comunidade acadêmica: alunos, professores, funcionários e 

administração superior da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio 

Claro, com o desenvolvimento social do País e, em especial, com o do 

município de Rio Claro; aumentar, progressivamente, respeitando as 

recomendações do Ministério da Educação, a oferta de cursos de graduação, 

para melhor atender às expectativas dos estudantes da cidade de Rio Claro e 

da região; aumentar, progressivamente, a oferta de cursos de extensão 

universitária, especialização profissional e aperfeiçoamento visando a melhor 

formação dos alunos de graduação da IES e da comunidade em geral e 

oferecer, em um futuro próximo, cursos de extensão universitária, 

especialização profissional e aperfeiçoamento, através da modalidade de 

educação à distância. 

 



Atividades de Responsabilidade Social 

 

A política de responsabilidade social da Escola Superior de Tecnologia 

e Educação de Rio Claro é definida a partir das características e das ações 

construídas ao longo de sua trajetória histórica e está registrada nos inúmeros 

documentos institucionais. O aspecto central a ser considerado para a 

definição de políticas e ações no âmbito da responsabilidade social é a missão 

da instituição, qual seja, “produzir e difundir conhecimentos que promovam a 

melhoria da qualidade de vida e formar cidadãos competentes, com postura 

crítica, ética e humanista, preparados para atuarem como agentes 

transformadores”. A fim de cumprir a missão da instituição, estabelece-se 

como prioridade “a busca do desenvolvimento da sociedade através da 

formação de recursos humanos e do desenvolvimento e da difusão de 

conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, configurando-se como um 

centro de excelência, com vistas ao aprimoramento da sociedade”. 

Neste sentido, a IES busca executar diversas ações que atendam esses 

requisitos. É sabido que o contexto mundial contemporâneo vem ocorrendo 

um redimensionamento das exigências das empresas/instituições com relação 

à sua inserção social e às suas responsabilidades frente às necessidades da 

sociedade em que estão inseridas. Responsabilidade social é conceito ainda 

amplo e que somente gradativamente vai se definindo com maior consistência 

no âmbito, tanto das exigências legais, quanto no das concepções das 

diversas modalidades institucionais. As características, os objetivos e as 

prioridades de cada instituição são fundamentais na construção de uma 

definição específica a cada caso. 

Deste modo, ocorrem inúmeras discussões sobre a questão do 

compromisso social e da identidade acadêmica, inclusive pelo viés da 

importância das ações no campo da extensão universitária e comunitária, 

possibilitando às IES o compromisso de contribuir, de forma decisiva, para um 

novo projeto de desenvolvimento nacional, pautado por um crescimento 

sustentável, equidade e justiça social. 

Para corroborar essa contextualização, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) analisa que nas últimas décadas têm crescido a 



mobilização e a preocupação da sociedade com temas associados à cidadania, 

à ética, aos direitos humanos, ao desenvolvimento econômico, ao 

desenvolvimento sustentável e à inclusão social. Nesse sentido, organizações 

de todos os tipos estão cada vez mais preocupadas em atingir e demonstrar 

desempenhos ambientais, econômicos e sociais adequados, controlando os 

impactos de suas relações, processos, produtos e serviços na sociedade, de 

forma consistente com sua política e com seus objetivos de responsabilidade 

social. Diante de uma legislação cada vez mais exigente, cresce o número de 

empresas e de instituições que têm implantado ou ampliado os programas e 

políticas de responsabilidade social e avaliações de seu desempenho 

ambiental, econômico e social. É importante que as políticas e programas 

criem um sistema de gestão estruturado e integrado na instituição. 

A Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro vem 

refletindo e debatendo ao longo de sua história, em espaços democráticos e 

de participação da comunidade universitária, questões que direta ou 

indiretamente estão relacionadas à responsabilidade social e inclusão social. 

As atividades de extensão buscam a todo momento fazer essa 

interlocução com a comunidade e fortalecer espaços de responsabilidade e 

inclusão social. A escola conta com uma agenda permanente de eventos que 

abordam essa questão (campanha da páscoa; trote solidário, campanha do 

agasalho; descarte correto de pilhas, baterias, óleo de fritura e medicamentos 

vencidos; campanha do Dia do Ensino Superior Responsável, campanhas de 

doação de sangue, parcerias na execução do MC dia Feliz, feira de livro, 

oficinas de perucas, projetos de contação de histórias, atividades relacionadas 

aos cursos de saúde como orientações nutricionais, posturais, atividades 

físicas, grupo de reeducação alimentar, natal solidário entre outros. 

Assim, o oferecimento de ações extensionistas em diversas áreas de 

formação profissional estabelecem vínculos estreitos entre a instituição e a 

comunidade regional, atendendo as propostas elencadas no PDI.  

Foram e estão sendo implantados programas considerados básicos nas 

áreas de administração e educação com políticas para a extensão, concebidos 

como princípio científico-educativo e como mecanismo de difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos à comunidade regional.  



A política de responsabilidade social está então alicerçada, além de na 

sua própria trajetória histórica, nas novas exigências relacionadas ao ensino 

superior e em suas modalidades de avaliação da qualidade com destaque. A 

lei nº. 10.861/2004 dá um indicativo sobre como a responsabilidade social 

deverá ser observada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior: “A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente 

no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social; ao 

desenvolvimento econômico e social; à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural – contempla o 

compromisso social da instituição na qualidade de portadora da educação 

como bem público e expressão da sociedade democrática e plural, de respeito 

pela diferença e de solidariedade, independentemente da configuração jurídica 

da IES”. 

O papel da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro no 

desenvolvimento social local/regional e, por conseguinte, na 

institucionalização da política de responsabilidade social implica demarcar o 

lugar que a instituição ocupa na prestação de serviços educacionais e sociais. 

Enfatiza-se a condição da instituição constituir-se como participante 

interessada e compromissada no enfrentamento dos problemas sociais, o que 

a diferencia da responsabilização integral, pelo acesso da população aos 

direitos sociais e pelo desenvolvimento local-regional. 

Os processos de instauração da política de responsabilidade social têm 

como elemento o estabelecimento e o aperfeiçoamento do vínculo com a 

comunidade e suas perspectivas de desenvolvimento social, econômico e 

ambiental. 

 

Atividades Esportivas 
 

Visam estimular os alunos para a prática de esportes, maior integração 

e a adoção de hábitos saudáveis, através da organização conjunta com o curso 

de Educação Física das atividades a serem oferecidas. Nesse ano, a quadra 

foi bastante utilizada por alunos, funcionários e comunidade. Além disso, a 

equipe de basquete da cidade tem a composição com alunos da ASSER e 

conquistou prêmios para a cidade. 


