
 

 

SOBRE O CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA EM UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Faculdade de Educação Social da Bahia – FAESB 

Credenciada pela Portaria MEC nº 316/2019 – D.O.U. de 04/07/2019. 

 

 

Endereço: 

Rua José Ricardo Alves, s/n, Bairro Novo Horizonte, Valença-BA. CEP 45.400- 000 

 

 

Coordenador do curso Tarcísio Meira de Sousa das Neves 

 

2. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

O presente curso de pós-graduação em nível lato sensu será criado com o 

intuito de abarcar a área de saúde, preparando profissionais fisioterapeutas para 

atuação em unidade de terapia intensiva, propondo uma visão técnica e humanizada 

que diálogo entre os profissionais que compõe as equipes de unidade de terapia 

intensiva. Visando uma proposta de interdisciplinaridade que promova a 

complementação de áreas e aperfeiçoamento profissional. Para tal, o curso contará 

com uma construção de conhecimento integrada, de forma que conteúdos das 

disciplinas sirvam de apoio ao aprendizado umas das outras, além de propormos a 

vivência prática compondo grande parte da carga horária, propiciando assim a 

expansão do conhecimento. 

A Especialização Fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva Adulto tem a 

duração de 18 meses e tem como público-alvo  portadores  de  diploma  do  Ensino  

Superior, Fisioterapeutas, profissionais graduados e estudantes graduando de 

fisioterapia. 

 

3. ORGANIZAÇÃO E NORMAS DE FUNCIONAMENTO DOCURSO 

 

3.1. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

 



 

 

 Início e Término: O curso tem a duração de 18 meses, com semestres 

independentes. 

 Prazo final para entrega do Trabalho de Conclusão de Curso: Após 

a disciplina (Trabalho de Conclusão de Curso), os alunos terão 90 

(noventa) dias para entrega e apresentação do Artigo. 

 Horário e dias de funcionamento do curso: Sábados e domingos, 
manhã e tarde. 

 

4. DOCUMENTOS A SER ENVIADO NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO: 

 

 Diploma ou certificado de conclusão de curso; 

 RG (Carteira de Identidade);  

 CPF;  

 Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;  

 01 foto 3X4;  

 Título de Eleitor;  

 Reservista (homens); 

 Comprovante de pagamento da matrícula. 

 

 


