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I – Material das tarefas prévias à oficina:

A tarefa prévia à oficina a ser realizada pelos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) e

pelo próprio eixo comum foi a reflexão a partir da questão:  Qual a importância do eixo O ser

humano em sua dimensão biológica na formação do egresso dos cursos de graduação?

E ainda suas considerações em relação a carga horária, conteúdo e método das unidades

curriculares do eixo o ser humano e sua dimensão biológica.

Segue então a transcrição na íntegra do material enviado por cada grupo para atender a

estas tarefas.

1. Eixo Biológico

a) Módulo do átomo a célula (MAC)

Docentes: Prof Dr Marcos L D Gazarini, Profa Dra Glaucia M. Castro, Profa Dra Marcia R

Nagaoka, Prof Dr Odair Aguiar Jr e Prof Genética (a concursar).

Carga horária: 240 hs, no 1o termo dos cursos.

Conteúdos  abordados  de  forma  interdisciplinar:  Biologia  Celular,  Biologia  Molecular,

Genética, Bioquímica.

Objetivos gerais: Compreender a CÉLULA como unidade organizativa dos tecidos, órgãos

e sistemas. Entendendo que os atributos genéticos, bioquímicos e celulares determinam aspectos

fisiológicos  NORMAIS  e  ALTERADOS  do  organismo  como  um  todo,  além  de  capacitar  o

indivíduo a TRANSMITIR características para as próximas gerações.

Método geral: a viagem para dentro da célula (4 “Estações”):

Estação 1 – Componentes e Membrana

 Objetivo: Entendimento  da  organização  geral  das  células,  suas  moléculas

constituintes e processos bioquímicos e genéticos fundamentais.

 Conteúdos: A célula  (unidade da vida);  Biomoléculas I  (carboidratos  e  lipideos);

Biomoléculas II (aminoácidos e proteínas); Biomembranas I; Enzimas + ATP; Núcleo

(envoltório, nucléolos e RNAs); Cromatina, cromossomos e genes; Replicação, reparo e

mutações.

 Método: Aulas  teóricas  e  práticas;  Situação  Integradora  1  (Alzheimer);  Jogos

Pedagógicos (Trilhando MAC, Batalha MAC e Carteando o MAC).

Estação 2 – Citosol e organelas

 Objetivos: Entendimento de processos de biossíntese, vias de produção de energia e

de desintoxicação celular, além de mecanismos básicos de herança genética.

 Conteúdos: Citoesqueleto;  Ciclo celular (mitose e meiose);  Herança monogênica;

Síntese de proteínas; Alterações cromossômicas; Via biossintética (retículo e golgi); Via



endocítica (lisossomos); Glicólise; Peroxissomos e via das pentoses.

 Método: Aulas  teóricas,  Situação  Integradora  2  (Hipercolesterolemia),  Situação-

Problema, Jogos Pedagógicos

Estação 3 – Mitocôndria/energia e Sinalização celular

 Objetivos: Entendimento de como as células se comunicam e se relacionam no seu

contexto tecidual e sistêmico, bem como mantém a homeostase energética.

 Conteúdos: Fisiologia da membrana; Herança multifatorial;  Comunicação celular;

Determinação sexual; Motilidade celular; Sinalização celular; Adesão celular; Potencial

de ação e contração; Ciclo de Krebs e cadeia respiratória; Controle da glicemia.

 Método: Aulas  teóricas,  Situação  Integradora  3,  Situação-Problema,  Jogos

Pedagógicos

Estação 4 – Integração metabólica e modificações 

 Objetivos: Entendimento  de  como  as  células  integram  suas  vias  metabólicas

principais e regulam mecanismos de diferenciação e morte.

 Conteúdos: Epigenética; Matriz extracelular; Metabolismo de lipídeos; Metabolismo

de  proteínas;  Erros  inatos  de  metabolismo;  Diferenciação;  Controle  da  expressão

gênica; Integração metabólica; Morte celular.

 Método: Aulas teóricas, Situação Integradora 3, Jogos Pedagógicos

Estratégias de Ensino e de Avaliação:

– Embasamento teórico básico com Aprofundamento/Discussões específicas

– Aulas práticas em laboratórios didáticos de Microscopia

– Jogos pedagógicos (revisão do conteúdo interdisciplinar)

–  Situações  problemas  (visão  do  conteúdo  interdisciplinar  aplicado  a  um tema  atual;

interprofissionais)

– Situações integradoras

–  Trabalho  de  conclusão  de  módulo  (TCM;  específico  por  curso;  visão  do  conteúdo

interdisciplinar  aplicado  a  um tema da  área  de  atuação  profissional  específica,  criatividade  do

aluno).

Com as diferentes ferramentas de ensino e avaliação o aluno é estimulado a:

 Pensar interdisciplinarmente;

 Aplicar o conteúdo básico em diferentes situações, do normal ao patológico;

 Aprender junto com outras profissões e portanto, ver os diferentes aspectos de um

tratamento multiprofissional;



 Entender  o  processo  biológico  relacionado  a  diferentes  situações  da  sua  área

específica;

 Fazer pesquisa bibliográfica;

 Trabalhar em grupo.

b) Módulo dos tecidos aos sistemas I e II (MTS I e II)

Docentes: Profa Dra Alessandra Mussi Ribeiro, Profa Dra Camila Aparecida Machado de

Oliveira, Profa Dra Carolina Prado de França Carvalho, Prof Dr Cristiano Mendes da Silva, Profa

Dra Débora Estadella, Profa Dra Flávia de Oliveira, Profa Dra Isabel Cristina Céspedes, Profa Dra

Regina Célia Spadari e 1 vaga a concursar.

Carga horária: MTS 160 hs, no 2o termo dos cursos; MTS II 200 hs, no 3o termo dos cursos

Os cursos da área da Saúde do campus Baixada Santista da UNIFESP, representados pela

graduação em Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Educação Física e Psicologia, têm em

comum o objeto de estudo e de trabalho: o ser humano.

Em cada um dos  cursos  citados,  o  treinamento  necessário  para  a  atuação profissional

depende da aquisição de um conjunto específico de conhecimento, organizado didaticamente em

disciplinas  que  abordam  o  ser  humano  sob  seus  diferentes  aspectos:  biológico,  psicológico  e

sociocultural.  As  disciplinas  do  Eixo  Biológico,  como  o  Módulo  dos  Tecidos  aos  Sistemas,

contribuem  com uma  parcela  de  conhecimento  que,  integrada  ao  conteúdo  dos  demais  eixos,

possibilita que o aluno de graduação adquira visão ampla do ser humano e possa abordá-lo como ser

biopsicossocial quando em exercício de sua atividade profissional.

Desse modo, a proposição de atividades físicas, a aplicação de recursos fisioterápicos, a

adaptação  das  atividades  de  vida  diária,  a  orientação  nutricional  ou  o  diagnóstico  de  uma

psicopatologia, por exemplo, devem estar fundamentados em conteúdos dos diferentes eixos, que

contribuem,  cada  qual  dentro  de  determinado  aspecto,  para  uma  formação  de  excelência  em

ciências  da  saúde.  Como  resultado,  o  egresso  da  UNIFESP  poderá  trabalhar  em  equipes

multiprofissionais e promover a integralidade das ações em saúde.

A seguir,  descreveremos sucintamente os temas abordados no Módulo dos Tecidos aos

Sistemas,  com ênfase na aplicação do conteúdo ministrado neste módulo pelos profissionais de

Fisioterapia,  Terapia Ocupacional,  Nutrição,  Educação Física e Psicologia.  Vale mencionar  que,

embora cada sistema de órgãos esteja apresentado isoladamente, o entendimento da organização e

da  função do organismo como um todo baseia-se  no conhecimento  de  todos os  sistemas  e  da

interação entre eles. Sendo assim, a divisão do MTS em blocos (Locomotor, Nervoso, Digestório,

Cardiovascular,  Respiratório,  Urinário,  Endócrino  e  Reprodutor)  é  um  recurso  exclusivamente

didático  e  nenhum  dos  blocos  pode  ser  privilegiado  ou  suprimido  na  formação  de  um  bom



profissional. Isso é o desejamos de nossos alunos e o que devemos oferecer à sociedade.

Conteúdos dos dois módulos:

MTS  I  –  Sistema  Locomotor;  Sistema  Nervoso;  Sistema  Digestório  e  Sistema

Cardiovascular

 Sistema Locomotor: estudo do aparelho locomotor e sua relação com a motricidade

humana, o exercício das funções diárias e a expressão corporal das emoções. Inclui o

estudo  das  estruturas  ósseas,  articulares  e  musculares  do  corpo  humano,  além das

estruturas neurais envolvidas com o movimento.  Conhecimentos prévios necessários:

tipos de fibras musculares, mecanismo de contração muscular (MAC).

 Sistema Nervoso: estudo do sistema nervoso e suas diversas dimensões orgânicas

como o controle do movimento, das funções endócrinas, cardiovasculares, digestórias,

respiratórias,  urinárias  e  reprodutivas,  além  dos  aspectos  cognitivo-emocionais  do

indivíduo.  Inclui  o  estudo  dos  sentidos  especiais  e  a  relação  do  indivíduo  com  o

ambiente. Conhecimentos prévios: potencial de repouso da membrana neuronal, canais

iônicos,  composição  do  líquido  intracelular  e  extracelular,  conceitos  de  difusão  e

transporte facilitado.

 Sistema Digestório*: estudo das funções digestivas e do comportamento alimentar.

Inclui os aspectos metabólicos e neuroendócrinos envolvidos na digestão, absorção e

armazenamento do alimento e sua relação com aspectos motivacionais e emocionais.

Conhecimentos  prévios:  bioquímica,  enzimas  e  coenzimas,  difusão,  mecanismos  de

transporte através da membrana (MAC).

 Sistema Cardiovascular*:  estudo dos aspectos morfofuncionais cardiovasculares e

sua relação com o metabolismo geral e estado emocional, ou seja, com as condições

respiratórias, digestivas, urinária se neuroendócrinas. Conhecimentos prévios: biologia

da célula muscular estriada, unidades sarcoméricas, citoesqueleto, cálcio intracelular,

retículo sarcoplasmático, Ca2+ ATPase, trocador sódio-cálcio.

* sistemas também trabalhados no MTS II.

MTS II – Sistema Digestório*; Sistema Cardiovascular*; Sistema Respiratório; Sistema

Urinário; Sistema Endócrino e Sistema Reprodutor

 Sistema  Respiratório:  estudo  dos  aspectos  morfofuncionais  respiratórios  e  sua

relação com o movimento, atividades diárias, condições neuroendócrinas, emocionais e

ambientais. Conhecimentos prévios: transporte de oxigênio e dióxido de carbono pela

hemoglobina,  efeito  Bohr,  matriz  extracelular  (conceitos  de  elasticidade  e

complacência), contração muscular, (MAC), músculos da respiração, neurônio motor,

tronco encefálico. 



 Sistema Urinário: estudo dos aspectos morfofuncionais urinários e sua relação com

manutenção  do  equilíbrio  corporal,  principalmente  em  relação  às  funções

cardiovasculares, endócrinas e cognitivas.  Conhecimentos prévios: transporte através

da membrana, difusão simples, difusão facilitada, transporte passivo, ativo primário e

secundário (MAC), pressão coloidosmótica, pressão hidrostática. 

 Sistema Endócrino:  aborda a  regulação e  integração dos  sistemas cardiovascular,

urinário, digestório, reprodutor, respiratório, além da influência no metabolismo e no

comportamento humano. Conhecimentos prévios: transcrição gênica, síntese proteica,

sinalização celular, bioquímica (MAC). 

 Sistema  Reprodutor:  estudo  dos  aspectos  morfofuncionais  das  estruturas

reprodutoras.  Inclui  o  estudo  dos  mecanismos  envolvidos  na  concepção,

desenvolvimento  humano na vida  uterina,  nascimento  e  amamentação.  Estuda  ainda

métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, reprodução assistida, além

da  influência  de  aspectos  nutricionais  e  emocionais  envolvidos  na  reprodução.

Conhecimentos  prévios:  conceito  de  hormônio  e  função  dos  principais  hormônios,

transporte  e  troca  gasosa,  conceitos  de  sistema  cardiovascular  (débito  cardíaco,

pressão arterial).

Métodos de Ensino e Formas de Avaliação:

– Aulas expositivas teóricas;

– Aulas práticas de Anatomia, Histologia e Fisiologia;

– Dinâmicas de grupo: Estudos de caso.

– Provas teóricas e práticas;

– Atividade “A glândula mais importante é”;

– Atividade “O MTS1 e 2 em uma abordagem profissional”.

– Monitoria de Histofisiologia e Anatomia: estudo dirigido, blog, encontros para revisão do

conteúdo de histofisiologia e anatomia.

c) Módulo do Aparelho Locomotor (MAL)

Unidade  curricular  ofertada  apenas  para  os  cursos  de  Educação  Física,  Fisioterapia  e

Terapia Ocupacional, no segundo termo com carga horária de 120 horas semestrais.

Importância  do  Módulo  do  Aparelho  Locomotor  para  os  cursos  de  Educação  Física,

Fisioterapia e Terapia Ocupacional:

O Módulo do Aparelho Locomotor apresenta conceitos básicos sobre a forma e função das

estruturas que compõem o Aparelho Locomotor. 



Tais estruturas são estudadas de maneira topográfica, ou seja, é feito o estudo das partes do

corpo  humano  em regiões:  Ossos,  Articulações  e  Músculos  do  Membro  Superior,  do  Membro

Inferior, do Tórax e Abdome, da Cabeça e do Pescoço. Somado a isso, o módulo contempla ainda o

estudo do Controle Motor das regiões citadas.

Espera-se que a  apreensão desses  conceitos sirvam como base para a  compreensão de

módulos relacionados ao estudo do movimento humano. Dessa maneira, o Módulo do Aparelho

Locomotor  permite  capacitar  o  aluno  para  compreensão  da  prescrição  do  exercício  físico,

reabilitação, diagnóstico de disfunções, retorno das atividades de vida diária e para a prevenção de

doenças. 

Organizado em quatro blocos: 

Bloco I:  O membro superior  = ossos,  articulações  e  músculos  do  cíngulo  do  membro

superior, do braço, do antebraço e da mão.

Bloco II:  O membro inferior  = ossos,  articulações e  músculos do Cíngulo do membro

inferior, da coxa, da perna e do pé.

Bloco  III:  Cabeça,  pescoço  e  tronco  =  ossos,  articulações  e  músculos  da  cabeça,  do

pescoço, do tórax e do abdome.

Bloco  IV:  Controle  motor  =  Estudo  dos  Plexos  Cervical,  Braquial  e  Lombossacral;

Grandes Vias Descendentes; Propriocepção e Equilíbrio; Cerebelo e Núcleos da Base.

Formas de Avaliação:

– Quatro provas teóricas

– Quatro provas práticas

– Atividade: anatomia orientada para a clínica, esporte e atividades de vida diária

d) Módulo Fundamentos Biológicos do Adoecimento Humano (FBA ou FBAH)

Docentes: Daniel Araki Ribeiro e Jose Ronnie Carvalho Vasconcelos

Informações Gerais:

 – Carga horária: 80 horas (Teórica: 64 horas e Prática: 16 horas)

 – Compreende as disciplinas de Patologia e Imunologia (40 horas cada disciplina);

– Unidade curricular ofertada no 4o termo.

Importância para os cursos de graduação do Campus Baixada Santista: Fornece as bases

conceituais  dos  mecanismos  do  processo  saúde-doença.  Esses  temas  constituem  as  bases

fundamentais ao profissional na área clínica, hospitalar ou empresarial uma vez que esses processos

pato-imunológicos  ora  descritos  estão  envolvidos  na  gênese  das  doenças  e  deverão  estar



incorporados à rotina desse profissional da saúde.

Conteúdo de Patologia:

 Tipos de lesão isquêmica

 Morte tecidual patológica

 Inflamação

 Reparação tecidual

 Distúrbios circulatórios

 Neoplasias 

 Outras transformações teciduais

Conteúdo de Imunologia:

 Introdução ao Sistema Imune

 Imunopatologia

 Imunologia dos tumores

 Vacinas

 Imunodeficiências

 Auto-imunidade

 Imunidade contra os agentes infecciosos

Métodos de Ensino e Formas de Avaliação:

 – Aulas expositivas teóricas;



 – Aulas práticas de Patologia e Imunologia;

 – Dinâmicas de grupo: Estudos de caso.

 – Provas teóricas

 – Relatório de aulas praticas.

2. Educação Física

o Núcleo Docente Estruturante (NDE) em reunião realizada em 13/04/2015, que contou

com membros da Comissão de Curso, cumpriu com sua tarefa em refletir sobre duas questões afetas

ao Eixo comum “O ser humano em sua dimensão biológica” (Eixo BIO), que passo a relatar abaixo:

a) Qual a importância do eixo O ser humano em sua dimensão biológica na formação

do egresso dos cursos de graduação?

O percurso proposto pelo Eixo O ser  humano e sua dimensão biológica (Eixo BIO) é

imprescindível para a formação acadêmica dos alunos do curso de Educação Física. Para além de

proporcionar  uma  ampla  compreensão  do  ser  humano  que  perpassa  as  áreas  da  Bioquímica,

Biofísica, Biologia Molecular, Genética, Anatomia, Histologia, Fisiologia, Embriologia, Imunologia

e Patologia em seus desdobramentos para com a saúde e o adoecimento humano, o conhecimento

tratado  por  esse  eixo  ainda  serve  de  base  para  o  desenvolvimento  de  outros  módulos  do  eixo

específico do curso com uma considerável interface direta, a saber:

Eixo específico Referência Interface direta Proporção (%)
Carga horária bruta 2600h 880h ≈34
Carga horária bruta 2600h 1360h1 ≈52

Carga horária líquida2 2000h 880h ≈44
Número de UC’s 40 15 ≈37,5

- - - ≈42
1 Admite-se aqui a carga horária de Estágio (480h).
2 O conceito de carga horária líquida= carga horária bruta – estágio e atividades complementares.

Essa  interface  direta  permite  o  coerente  desenvolvimento  das  Ênfases  curriculares  do

curso,  denominadas  “Educação  Física,  Ciências  do  Exercício  Físico  e  Saúde”  e  “Pesquisa  e

Produção  de  conhecimento  em  Educação  Física  e  Saúde”,  as  quais  são  responsáveis,

respectivamente,  pela  formação do profissional  e  do pesquisador  na área da Educação Física e

Saúde. 

Ou  seja,  não  há  dúvida,  para  o  NDE do  curso  de  Educação  Física,  que  o  Eixo  BIO

contribui para a formação do egresso.

b) Reflexão quanto a conteúdo, carga horária e método das unidades curriculares do

referido Eixo:



No que se refere  às  dimensões  de conteúdo e método das  UC’s  do Eixo BIO não há

discordância,  haja  vista  o  exposto  no  tópico  anterior.  Entretanto,  em termos  de  carga  horária

encaminhamos as seguintes reflexões:

 Considerando que o curso de Educação Física, por meio de seu NDE e Comissão de

Curso, têm refletido sobre a atualização do Projeto Pedagógico do Curso em três fren-

tes: redução de carga horária, flexibilização curricular e revisão conceitual;
 Considerando a compreensão comum, pelas mesmas instâncias, que o aluno necessi-

ta ter maior e melhor engajamento nos programas institucionais da graduação (remune-

rados ou não) disponíveis, tais como: Iniciação Científica, Monitoria, Extensão, Inicia-

ção à Gestão, PET, PET-Saúde, dentre outros;
 Considerando a necessidade de se pensar não só a área comum e área verde como

tempos e espaços disponíveis nas grades curriculares;
 Considerando que se faz necessário pensar as alterações dos módulos dos eixos co-

muns em conjunto com todos os cursos no intuito de mapear os conhecimentos CO-

MUNS às diversas formações;
 Considerando o entendimento que cabe aos eixos específicos a responsabilidade de

lidar com as especificidades da formação no contexto biológico;

O NDE do curso de Educação Física encaminha as seguintes proposições:

 – Módulo do Átomo à Célula (MAC): ser cursado em 160h ao invés de 240h. 
 – Módulo dos Tecidos aos Sistemas I (MTS I): ser cursado em 120h ao invés de 160h;
 – Módulo dos Tecidos aos Sistemas II (MTS II): ser cursado em 160h ao invés de 200h;
 – Módulo do Aparelho Locomotor (MAL): ser cursado em 80h ao invés de 120h;
 – Fundamentos Básicos do Adoecimento Humano (FBAH): manter a carga horária de 80h.
Síntese: o Eixo Biológico passaria a funcionar com 600h de carga horária mínima para os

cursos, ao invés das atuais 800h1.

É importante ressaltar que a redução de conteúdos (Blocos/Temáticas) não foi pensada,

reforçando  o  entendimento  de  que  o  conhecimento  oferecido  nos  módulos  do  Eixo  BIO  é

importante. O que propomos é a redução de carga horária na abordagem dos conteúdos, deixando as

lacunas específicas para os eixos específicos. Ressaltamos ainda que sabemos o quanto isso pode

ser  árduo  e  difícil  em  termos  operacionais  e  de  conhecimento,  uma  vez  que  são  vários  os

professores que os compõem e que, na avaliação desses mesmos professores, as 600h possam ser

insuficientes  para  lidar  com os  conhecimentos  biológicos  básicos.  Entretanto,  essa  é  a  mesma

medida que temos aplicado nos módulos do eixo específico, que pode não ser a melhor, mas tem

nos apontado caminhos interessantes, por exemplo: permitir que o aluno possa se envolver mais

1 Sabe-se que o curso de Nutrição possui o módulo FBAH II com carga horária de 80h, mas entendemos que não 
fazia parte de nossa tarefa pensar tais especificidades.



com  os  programas  institucionais  da  graduação,  que  possa  ter  mais  tempo  para  estudos

independentes e/ou frequentar as opções de auxílio nos estudos em programas como a monitoria,

que possa ter mais tempo para si mesmo, evitando assim possíveis quadros de adoecimento, etc. 

Essa proposta só pode ser pensada devido a um entendimento do eixo específico que, no

atual contexto da formação no campus, uma condição de Semana Padrão ideal seria o aluno cursar

entre 480 e 520h de carga horária no semestre, ilustrado abaixo:

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

MANHÃ
80 80 80 Área verde 80

TARDE
Área comum 40 Área livre ou 40 80 40

 

Nessa configuração (480h) e/ou em suas possíveis variações,  entendemos que o aluno,

além da possibilidade de ter uma área livre, estaria inserido num contexto de no, máximo, 6h diárias

em  sala  de  aula,  o  que  pode  representar  um  ganho  em  termos  de  qualidade  nos  estudos  e

engajamento nos programas institucionais da graduação.

Por fim, embora essa proposta não seja a mesma consensuada no ano passado entre o eixo

específico e Eixo BIO do curso, na qual, basicamente, não se considerou redução de carga horária,

mas em possibilidade em oferta do MAC em mais semestres e/ou a extensão do Eixo BIO em mais

1 semestre, entende-se que o preceito de eixo comum não foi alterado e que ele continua importante

para o curso. A ideia central da proposta é de que as 600h funcionem como o mínimo necessário

para contemplar  a  formação generalista,  em seus  aspectos  biológicos.  Assim,  redução de carga

horária e flexibilidade curricular, duas importantes frentes para a atualização do PPC de Educação

Física, estariam contempladas.

3. Fisioterapia

Na resposta  à  questão  colocada  aos  NDEs sobre  “Qual  a importância  do  eixo  O ser

humano e sua dimensão biológica na formação do egresso dos cursos de graduação?”, o curso de

Fisioterapia aponta que o eixo o ser humano e sua dimensão biológica tem papel fundamental na

formação do egresso que contempla o seguinte perfil: uma formação generalista, humanista, crítica

e reflexiva, capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e

intelectual. Detém visão ampla e global, respeitando os princípios éticos/bioéticos, e culturais do

indivíduo e da coletividade. Capaz de ter como objeto de estudo o movimento humano em todas as



suas formas de expressão e potencialidades, quer nas alterações patológicas, cinético-funcionais,

quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, objetivando a preservar, desenvolver, restaurar a

integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico físico e funcional,

eleição e execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação.

Os  conhecimentos  adquiridos  nos  módulos  do  eixo  “O  ser  humano  e  sua  dimensão

biológica”  são  requeridos  para  o  exercício  das  seguintes  competências  habilidades  gerais  do

fisioterapeuta: Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem

estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da  saúde, tanto em

nível individual quanto coletivo; Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve

estar fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo

efetividade,  da  força  de  trabalho,  de  medicamentos,  de  equipamentos,  de  procedimentos  e  de

práticas.  Para  este  fim,  os  mesmos  devem  possuir  competências  e  habilidades  para  avaliar,

sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas;

Quanto à reflexão sobre conteúdo, carga horária e método das unidades curriculares do

referido Eixo o NDE do  curso de Fisioterapia aponta que:

Conteúdo: entendemos que o conteúdo ministrados em todos os módulos do eixo “O ser

humano e sua dimensão biológica” está de adequado para o curso de Fisioterapia. O NDE do curso

entende que os conteúdos abordados são: essenciais e importantes para a formação, como ilustrado

na figura abaixo:

Carga horária: entendemos que a carga horária do eixo: O ser humano e sua dimensão

biológica” está adequada ao curso de Fisioterapia.

O artigo 6 das diretrizes nacionais do curso de graduação em Fisioterapia contempla a

necessidade desses conteúdos na formação do fisioterapeuta, o que permitirá o desenvolvimento das

competências e habilidades como descrito anteriormente

Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Fisioterapia devem estar relacionados com

todo o  processo  saúde-doença  do  cidadão,  da  família  e  da  comunidade,  integrado à  realidade  epidemiológica  e



profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em fisioterapia. Os conteúdos devem contemplar: I –

Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de base moleculares e celulares dos

processos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos;

Método das unidades curriculares: o NDE está de acordo com a metodologia das unidades

curriculares. Para melhorar: proporcionar outros momentos de participação dos docentes do eixo

específico como existe no módulo do sistema locomotor e no módulo dos tecidos aos sistemas.

O NDE do curso de Fisioterapia, ainda apresenta como proposta a criação de um módulo

comum a todos os cursos sobre Fisiopatologia:

Carga horária: 40 hs no 4o termo concomitante ao módulo: FBAH

 – poderá ser ministrado em ½ do semestre com carga horária semanal de 4 hs

 – poderá se ministrado no semestre todo com carga horária semanal de 2hs.

Conteúdo: Diabetes Melittus; Hipertensão arterial sistêmica; Acidente Vascular Encefálico;

Demência senil; Depressão; Obesidade; HIV/AIDS.

Justificativa:  o  conteúdo  proposto  é  temática  constante   no  eixo  trabalho  em  saúde,

principalmente no Terceiro e Quarto ano, uma vez que pretende-se trabalhar os módulos de gestão,

planejamento,  vigilância  e  demandas  específicas  dos  cursos,  o  conhecimento  da  fisiopatologia

dessas doenças que tem alta incidência na população é fundamental na construção das demandas

específicas dos diferentes grupos sociais da cidade de Santos e diferentes contextos desse grupos.

Muitas vezes os estudantes ao estarem no terceiro ou quarto ano, quando estão cursando o

respectivo módulo ainda não obtiveram os conhecimentos relativos a essa temática. Desse modo, a

inclusão  desse  modulo  comum  a  todos  os  cursos  favoreceria  o  planejamento,  a  vigilância  e

demandas específicas os cursos e consequentemente atingir a proposta do eixo Trabalho em Saúde

nesse momento. Professores do eixo específico poderiam compor como outros docentes dos eixos

comuns para construção e realização do módulo de Fisiopatologia.

4. Nutrição

Tendo como referência o perfil do egresso do curso de Nutrição a partir do questionamento

“qual o papel o lugar que o eixo Bio ocupa na trajetória do estudante?”, o NDE faz as seguintes

considerações:

 –  O  Projeto  Pedagógico  do  Campus  apresenta  uma  concepção  consistente  e  é  uma

proposta  inovadora  para  formação  em  saúde;  neste  sentido,  percebemos  a  oportunidade  de

promover  ensino,  extensão  e  pesquisa  em  um  modelo  que  converge  com  as  propostas  mais

modernas sobre formação superior na área;

 – O ponto de partida para subsidiar a reflexão sobre o papel do Eixo Biológico é o PP do



Campus,  no  sentido  de  resgatar  as  ideias  originais  que  sustentam  o  modelo  proposto  para  a

organização das matrizes;

 – Ao valorizar o projeto original, o NDE Nutrição entende que a sua implantação não tem

sido acompanhada das condições para o alcance de seus objetivos. São indicadores objetivos desta

situação  o  fato  de  não  ter  sido  estruturada  formalmente  um  acompanhamento  pedagógico  do

processo desde 2006; isto delegou aos Cursos e sem alinhamento, a organização de seus Projetos

Pedagógicos; o ingresso de docentes-chave para a condução do PP desenhou um movimento de

aproximação que não se discutiu entre os Eixos. Isso vem gerando inúmeros questões como a falta

de isonomia na carga horária docente dedicada à graduação; falta de diálogo dos Eixos Comuns

com os Cursos de Graduação e como consequência, parte das habilidades e competências esperadas

para o início da formação e necessárias para a consolidação dos conhecimentos específicos passam

a ser incorporadas pelos eixos específicos, que ainda assumem ações de gestão dos Eixos Comuns;

 – As limitações estruturais para a gestão acadêmica da implantação do PP igualmente se

refletiu  na  fragilidade  de  instrumentos  de  acompanhamento  e  avaliação;  os  poucos  dados

disponíveis estão restritos à percepção dos estudantes sobre os módulos, em coletas não sistemáticas

e com pouco poder de análise; não estão disponíveis, salvo melhor juízo, estudos conduzidos com

egressos; o NDE-Nutrição entende ainda que outros indicadores são relevantes para a avaliação do

PP do Campus, tais como a produção docente e demais condições para o desenvolvimento do tripé

ensino-pesquisa-extensão, de forma a reunir  dados para avaliar  a  viabilidade desse modelo nas

condições que temos;

Com estas considerações, o NDE-Nutrição conclui que este estado de coisas se agrava pelo

seguinte aspecto: percepção, por parte dos Eixos Comuns, incluindo o Eixo Biológico, que parece

valorizar a formação de um bacharel em saúde e que contraria a concepção do Eixo Específico que

entende a participação dos Eixos Comuns como parte do mesmo projeto de formação – talvez uma

confusão entre autonomia e independência dos Eixos Comuns no que se refere à sua articulação

com o PP do Curso. 

O NDE-Nutrição entende que é relevante a continuidade das oficinas e eventuais mudanças

nos eixos comuns, e encaminha o material específico sobre o Eixo Biológico, como se segue:

Material preparado para apresentação na reunião do dia 15 de maio de 2015 com o Eixo “O

Ser Humano em sua Dimensão Biológica” durante a revisão do PPC – Nutrição – 2013-2015.

Fase I – Oficinas  = levantamento de demandas e sugestões 

 HISTÓRICO E EMENTA DOS MODULOS DO EIXO BIO:



Os pontos  levantados  para  discussão  foram identificados  nos  registros  das  oficinas  de

planejamento  realizadas  pelo  Curso  de  Nutrição  em  agosto 2011,  fevereiro 2012,  maio 2013,  

setembro 2013, janeiro 2014 e Fevereiro de 2015 e em reuniões da Comissão de Curso, com parte 

das discussões para revisão do PPC-Nutrição 2013-2015. 

 Lacunas/expectativas/demandas 

  Fisiopatologia – NCV 2  DM; Cardiopatias;Dislipidemia; HAS; Aids ,  NCV3 

doença celíaca e erros inatos; alergia alimentar; constipação na infância; fibrose cística , NCV 4 

(Hepatopatias; Pancreatites; Doença Inflamatória Intestinal; Nefropatias; Câncer; DPOC) , estágio .

Proposta de ementa, para compatibilização com os docentes de NCV e registro no plano de ensino:

“O  estudo  das  alterações  dos  diferentes  sistemas  do  organismo  humano  nas  doenças  mais

prevalentes. Compreensão das manifestações clínicas, etiopatologia, anatomia patológica, patologia

clínica, evolução e prognóstico das doenças. Introdução aos princípios terapêuticos.” 

  Farmacologia: eventualmente com FBAH I na modalidade “aprofundamento” 



  Interação droga-nutriente 

  Fitoterapia 

  Fisiologia: aparelho digestório – necessidade de ênfase desse tema para os alunos

da nutrição 

  FBAH  –  I  e  II  Revéses  com  a  oferta  do  módulo.  Colaboração  em  caráter

emergencial  da  Profa.  Sascha;  estratégia  em  andamento:  reposição;  estratégia  a  implementar:

planejamento de FBA II;  aproximação do docente Eixo Bio com docentes área de Alimentos –

CA/GAC/NPA 

  Desejo de discutir o processo e as estratégias de avaliação da aprendizagem 

Carga horária de Farmacologia nos Cursos de Nutrição em outras Universidades Federais –

levantamento feito em 14/5/14 

Após  a  primeira  Oficina  CEG o  NDE do  Curso  de  Nutrição  identificou  as  seguintes

propostas que podem subsidiar as propostas para o Eixo: 

a) espaçamento de MAC , em MAC I e II, mantido no primeiro termo, e novo módulo no

segundo termo; 

b) MTS mudaria para o terceiro e quarto termos – para aproximar da formação específica

em clínica – atualmente estão no segundo e terceiro termos.

c) FBAH I passaria para o terceiro termo e FBAH II mantido no quarto termo – atualmente

ambos estão no quarto termo.

d)  necessidade  de  aproximação  ao  perfil  profissional  e  contribuir  para  fortalecer  a

integração com os Eixos específicos de forma a descaracterizar a existência de um “ciclo básico”. 

e) métodos de ensino e sistema de avaliação distinto dos módulos dos Eixos Específicos.

5. Psicologia



Na concepção do curso de psicologia os objetivos do curso são como se segue:

Objetivo Geral:

1. Formar  psicólogos  que  atuem  na  perspectiva  da  saúde  e  que  contribuam  para  o

desenvolvimento da pesquisa e da Psicologia na perspectiva social, educacional e clínica.

Objetivos Específicos:

2. Desenvolver sólida formação científica  que permita  ao futuro profissional  se  inserir  nos

diferentes setores do mercado de trabalho:  público,  privado,  terceiro setor e trabalhar como

autônomo ou consultor.

3. Desenvolver postura crítica sobre o conhecimento disponível;

4. Compreender criticamente os fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos do país,

fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão;

5. Desenvolver  interlocução  com  campos  de  conhecimento  que  permitam a  apreensão  da

complexidade e multideterminação do fenômeno humano e psicológico;

6. Desenvolver a habilidade de reconhecimento da diversidade de perspectivas necessárias para

compreensão do ser humano em sua integralidade;

7. Desenvolver competências e habilidades que configuram o perfil do psicólogo a partir da

prática profissional necessariamente alicerçada em conhecimentos científicos e em uma postura

ética;

8. Desenvolver a habilidade de atuar multiprofissionalmente e interdisciplinariamente, sempre

que a compreensão dos processos e fenômenos envolvidos assim o recomendar;

9. Desenvolver o  domínio de técnicas e  ferramentas voltadas  para a  ação profissional,  não

reduzindo a formação ao domínio de tecnologias de intervenção.

10.  Atuar em diferentes contextos, considerando as necessidades sociais, os direitos humanos e

tendo  em  vista  a  promoção  da  qualidade  de  vida  dos  indivíduos,  grupos,  organizações  e

comunidades;

11.  Atuar em diferentes níveis de ação: promocional, preventivo ou terapêutico, considerando

as características das situações e dos problemas específicos com os quais se depara;

12.  Desenvolver a capacidade de realizar orientação, consultoria psicológica e psicoterapia;

13.  Desenvolver  a  habilidade  de  avaliar  fenômenos  humanos  de  ordem  cognitiva,

comportamental e afetiva, em diferentes contextos;

14.  Realizar diagnósticos e avaliações de processos psicológicos de indivíduos, de grupos e de

organizações; 

15.  Elaborar  projetos,  ações  e  avaliações,  de  forma  coerente  com  referenciais  teóricos  e

características da população-alvo;

16.  Desenvolver  habilidade  de  coordenar  e  facilitar  processos  grupais,  considerando  as

diferenças individuais e sócio-culturais;

17.  Desenvolver  a  habilidade  de  identificar,  definir  e  formular  questões  de  investigação

científica no campo da Psicologia; 



18.  Elaborar  relatórios  científicos,  pareceres  técnicos,  laudos  e  outras  comunicações

profissionais, inclusive materiais de divulgação que permitam o aprimoramento da ciência e das

práticas profissionais; 

19.  Desenvolver a habilidade de apresentar trabalhos, expressar, desenvolver e discutir ideias

em público;

O perfil do egresso do Curso de Psicologia da UNIFESP contempla:

 Formação pluralista,  aprofundada e orientada para temas e questões do  desenvolvimento

regional; 

 Formação consistente, crítica e com um perfil profissional generalista;

 Formação profissional em nível de graduação ampla, teoricamente plural e não tecnicista;

 Formação  profissional  a  partir  de  uma  proposta  política  de  ação  que  engloba  aspectos

sociais, culturais, políticos, econômicos etc.;

 Formação  científica  com  a  possibilidade  de  o  estudante  vir  a  contribuir  para  o

desenvolvimento da Psicologia como área de conhecimento científico; 

 Postura crítica e atitude flexível de análise e ajustamento a diferentes contextos e problemas;

 Domínio de técnicas e ferramentas voltadas para a ação profissional;

 Capacidade de formulação de questões de investigação científica no campo da Psicologia,

vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e análise de dados;

 Capacidade de elaboração e execução de projetos de pesquisa;

 Compreensão  da  formação  profissional  como  exercício  contínuo  e  permanente  de

atualização dos saberes psicológicos e de busca pela qualidade do exercício profissional;

 Atuação de forma interdisciplinar, em equipe e na rede.

A proposta  do curso de Psicologia da UNIFESP mantém o princípio  de transcender  o

enfoque  tecnicista  na  formação  do  estudante  de  Psicologia.  A  proposta  tem  por  base  uma

perspectiva  transdisciplinar,  centrada  nas  relações  entre  estudantes  e  professores  e  no

desenvolvimento  de  competências,  focando no contexto  regional  e  direcionada ao  princípio  da

educação permanente. O currículo é entendido como processo e a proposta curricular caracteriza-se

pelos seguintes princípios e compromissos:

a) Construção e desenvolvimento do conhecimento científico em Psicologia.

b)  Compreensão  dos  múltiplos  referenciais  que  buscam  apreender  a  amplitude  do

fenômeno  psicológico  em  suas  interfaces  com  os  fenômenos  biológicos,  sociais,  culturais  e

políticos.

c) Reconhecimento da diversidade de perspectivas necessárias para compreensão do ser

humano e incentivo à interlocução com campos de conhecimento que permitam a apreensão da



complexidade e multideterminação do fenômeno psicológico.

d) Compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil,

fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão.

e)  Atuação  em diferentes  contextos  considerando  as  necessidades  sociais  e  os  direitos

humanos,  tendo  em  vista  a  promoção  da  qualidade  de  vida  dos  indivíduos,  dos  grupos,  das

organizações e das comunidades.

f) Respeito à ética nas diferentes relações e contextos. 

g) Aprimoramento e capacitação contínuos.

O curso está orientado de forma que os profissionais nele formados:

a) Estejam aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da

saúde psicológica e psicossocial, em níveis individual e coletivo, bem como realizar seus serviços

dentro de perspectiva ética;

b)  Sejam capazes  de  avaliar,  sistematizar  e  decidir  sobre  o  exercício  profissional  em

Psicologia,  baseando-se  nos  conhecimentos  produzidos  e  em  princípios  éticos,  políticos  e  de

compromissos com a vida, atuando com discernimento e firmeza na tomada de decisões;

c) Orientem-se segundo princípios éticos no uso de informações a eles confiadas;

d) Sejam capazes de atuar em equipe multiprofissional;

e) Sejam estimulados à educação permanente;

f)  Tenham responsabilidade  e  compromisso  com a  sua  educação  e  o  treinamento  das

futuras  gerações  de  profissionais,  estimulando  e  desenvolvendo  a  mobilidade  acadêmica  e

profissional, a formação e a cooperação por meio de redes nacionais e internacionais;

g) Possam trabalhar em rede, articulando-se com outros saberes e campos de atuação.

As  competências  específicas  desenvolvidas  pelo  curso  de  Psicologia  da  Unifesp  são

articuladas,  principalmente,  com as ênfases do Curso e são caracterizadas pelas capacidades do

estudante de:

a) analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos;

b)  analisar  o  contexto  em que  atua  profissionalmente,  nas  dimensões  institucionais  e

organizacionais, explicitando a dinâmica das interações entre os seus agentes sociais;

c)  identificar  e  analisar  necessidades  de  natureza  psicológica,  diagnosticar,  elaborar

projetos, planejar, agir e avaliar de forma coerente com referenciais teóricos e características da

população-alvo;

d)  coordenar  e  facilitar  processos  grupais,  considerando  as  diferenças  individuais  e

socioculturais;

e)  atuar  interprofissionalmente,  sempre que a  compreensão dos  processos e fenômenos



envolvidos assim o recomendar;

f) atuar em diferentes níveis de ação, de caráter promocional, preventivo ou terapêutico,

considerando as características das situações e dos problemas específicos com os quais se depara;

g) realizar orientação, consultoria psicológica e psicoterapia;

h)  avaliar  fenômenos  humanos  de  ordem  cognitiva,  comportamental  e  afetiva,  em

diferentes contextos;

i) realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de grupos e de

organizações;

j)  elaborar  relatos  científicos,  pareceres  técnicos,  laudos  e  outras  comunicações

profissionais, inclusive materiais de divulgação;

k) apresentar trabalhos e discutir ideias em público;

l) saber buscar e utilizar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, assim

como gerar conhecimento a partir da prática profissional;

m)  identificar,  definir  e  formular  questões  de  investigação  científica  no  campo  da

Psicologia, vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e análise de dados em

projetos de pesquisa.

Desta  forma,  de  maneira  geral  é  consenso entre  os  docentes  e  estudantes  do curso de

Psicologia  que  é  necessário  promover  maior  integração  entre  eixos  comuns  e  específicos.  Da

mesma maneira, entende-se que para esta integração é necessário que haja mais mistura entre os

diferentes  módulos  oferecidos,  incluindo  maior  diálogo  sobre  os  conteúdos  que  são  oferecidos

desde o início dos cursos e promovendo espaços de troca que favoreçam a sustentação das práticas,

pois  diferentes  iniciativas  interessantes  de  troca  e  acompanhamento  dos  alunos  nos  diferentes

termos acabaram se enfraquecendo ao longo do tempo. (ex. tutoria por termo). Neste sentido, as

expectativas principais em relação a oficina estão orientadas para 

(1) O espaçamento dos conteúdos dos eixos comuns ao longo dos cursos de maneira à

tranversalizá-los.

(2) Construção coletiva de formas de integração entre  os conteúdos desenvolvidos nos

módulos, por termo.

(3) Diálogo aberto sobre os conteúdos das Uc’s dos eixos comuns e específicos.

Quanto às especificidades do eixo biológico a comissão de curso debateu as seguintes

propostas:



 Possibilidade de espaçar os módulos, no sentido de que possam ser diluídos durante

o  curso,  na  perspectiva  de  fortalecer  a  interdisciplinaridade  e  modificação  do atual

modelo que lembra muito o ciclo básico. 

 Estudar a possibilidade de haver eletividades no eixo biológico.

 Estudar a possibilidade de aproximações entre os eixos comuns e específicos por

meio da promoção de Trabalho de conclusão de módulo, com agenciamentos entre os

módulos do mesmo termo.

 Retomar  antigos  compromissos  entre  os  professores  de  diferentes  módulos  no

sentido de sua contribuição aos trabalhos do eixo biológico. (ex.MTS)

6. Terapia Ocupacional

A importância que o Eixo O Ser Humano e sua Dimensão Biológica ocupa na trajetória do

curso de terapia ocupacional:

O Eixo o  Ser humano e sua dimensão biológica ocupa um lugar bastante importante no

curso de Terapia Ocupacional e na formação de Terapeutas Ocupacionais que atuarão no campo da

promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Este eixo se faz presente no

aprendizado dos alunos, em linhas gerais, sobre os sistemas do corpo humano, processos biológicos

de adoecimento, processos microbiológicos. 

Na  ótica  do  eixo  específico,  a  formação  ofertada  pelos  eixos  comuns  garante  a

singularidade  do  Projeto  Pedagógico  do  Campus,  pautada  na  interdisciplinaridade  e

interprofissionalidade. Porém, os docentes do curso entendem que uma revisão da matriz curricular

do eixo específico e dos eixos comuns precisa ocorrer, repensando os conteúdos, as cargas horárias,

as metodologias de ensino e de avaliação do desempenho acadêmico dos discentes e propõe uma

matriz com maior flexibilidade e revisão conceitual e pedagógica.

Nesse  sentido,  o  NDE  do  Curso  de  Terapia  Ocupacional  realizou  um  estudo  para

compreender os percursos da profissão e os campos de saber na atualidade. Artigos publicados em

periódicos nacionais e internacionais da área nos mostram que a profissão tem se modificado e está

cada vez mais aberta e desenvolvendo pesquisas e práticas em outros campos de trabalho e atuação.

Ao ampliar o campo de atuação, o terapeuta ocupacional se deslocou da exclusividade no campo da

saúde e passou a atuar nos campos da assistência social, educação, cultura. 

Essa nova conformação do campo de saber e atuação profissional do terapeuta ocupacional

está  aliada ao  compromisso  social,  nacional  e  mundialmente,  de  garantir  ações  em  prol  da

participação de populações vulneráveis  e em risco de exclusão social  e ocupacional.  Assim, as

diretrizes indicam um perfil do egresso generalista voltado para atender aos princípios das políticas

sociais. O egresso de Terapia Ocupacional no campo da saúde deve estar apto, principalmente, a



compreender  os  determinantes  sociais  do  processo  saúde/doença/deficiência  e  as  repercussões

destes processos no cotidiano de vida de pessoas, grupos e comunidades. Nesse sentido, o curso de

Terapia Ocupacional verificou a necessidade de redimensionamento das contribuições do eixo  O

ser  humano  em sua dimensão biológica,  por  meio  da  análise  e  revisão  dos  conteúdos,  cargas

horárias,  das  metodologias  de  ensino  e  processos  de  avaliação  de  desempenho  acadêmico  dos

módulos deste eixo.

Na análise dos módulos do eixo Bio, o curso de terapia ocupacional aponta que:

a) Módulo MAC (1º termo): este módulo gerou várias discussões entre docentes e discentes

do curso. Pela avaliação dos alunos há uma excessiva carga horária e de conteúdos que não se

articulam com os conteúdos dos módulos do eixo específico, além de uma inadequação da alocação

na  matriz  acontecendo  no  primeiro  semestre  do  primeiro  ano,  encontrando  um discente  ainda

imaturo para apreender a necessidade e utilidade destes conhecimentos na sua futura profissão. Na

avaliação dos docentes esse módulo precisa ser revisto por ambos, eixo e curso, e analisado em

possibilidades de redução de carga horária e conteúdo. Nesse sentido, sinalizamos a necessidade de

ofertar o módulo com conteúdo básico/elementar buscando equalizar o conhecimento das bases

biológicas, e que auxiliarão os demais módulos do curso de Terapia Ocupacional. 

Ao analisarmos os conteúdos do módulo a partir do perfil do egresso e das competências e

habilidades  que  o  aluno  de  Terapia  Ocupacional  precisa  desenvolver  em  sua  formação

compreendemos que o conteúdo desse módulo é importante, no entanto não se faz necessário o

aprofundamento.

O NDE aponta que a questão principal relacionada a esse módulo está em desenvolver uma

metodologia  que  torne  o  aprendizado  significativo  de  fato.  É  preciso  que  o  aluno  entenda:  as

situações da vida acadêmica e futuramente da vida profissional onde estes conteúdos são exigidos

na compreensão dos aspectos biológicos do processo saúde-doença/deficiência; as bases biológicas

de  alguns  tratamentos;  como  os  conhecimentos  sobre  os  fenômenos  biológicos  embasam  o

raciocínio clínico em terapia ocupacional. Ou seja, este conteúdo deve ser contextualizado para que

o aluno perceba que estas células compõem um ser vivo, entendendo um indivíduo em ação dentro

de um contexto. Os processos biológicos podem sofrer alterações que se expressam como doenças e

sequelas que limitam as atividades cotidianas. 

Assim, a carga horária sugerida é 80 horas.

b) Módulo MTS I e MTS II (2º e 3°termo): Também nestes módulos é importante tornar o

conteúdo teórico significativo para a compreensão do processo saúde-doença/deficiência em suas

dimensões de promoção, prevenção e tratamento, exemplificando como as alterações das estruturas



e funções corporais  relacionadas aos  Sistemas se expressam na forma de doenças  ou sequelas,

abordando também os tipos de tratamento. 

Assim, a carga horária sugerida: 60horas para cada módulo.

c)  Módulo  MAL  (2o termo):  Sugerimos  a  inclusão  e/ou  maior  aprofundamento  de

conteúdos  que  correlacionem as  estruturas  do  aparelho  locomotor  com as  funções  de:  controle

motor,  regulação  do  tônus  muscular  e  suas  alterações  –  tônus  patológicos,  trofismo  muscular,

equilíbrio, mobilidade.

Trazer os conteúdos aprendidos em MTS I e II, principalmente o Sistema Nervoso (central

e  periférico)  e  musculoesquelético nas diversas  fases da vida.  Deve-se incorporar  o estudo das

doenças e os tipos de tratamentos (conservadores e /ou cirúrgicos). 

Assim, a carga Horária sugerida: 80horas

d) Módulo FBAH (4o termo): O módulo de FBAH precisa passar por reestruturações para

que possa contribuir efetivamente com a aquisição de conhecimento necessário à formação do aluno

terapeuta ocupacional. Reforçamos que é importante que o aluno conheça as principais doenças,

considerando que o profissional atua nos três componentes da rede de cuidado - atenção básica,

especializada e  hospitalar  -  e  em todas  as  linhas  de cuidado (saúde da  mulher,  do homem,  da

criança, do adolescente e do idoso, saúde mental, da pessoa com deficiência, do trabalhador) e,

portanto,  deve reconhecer,  encaminhar,  educar para a prevenção e promoção de saúde, além de

cuidar e reabilitar.

Portanto é muito importante que o aluno conheça algumas das principais doenças da nossa

população  alvo,  tais  como:  acidente  vascular  encefálico,  traumatismo  cranioencefálico,  lesão

medular,  Mal  de  Parkinson,  encefalopatia  crônica  não  progressiva,  doenças  degenerativas  do

sistema nervoso central  (esclerose lateral  amiotrófica,  esclerose múltipla,  distrofias musculares),

diabetes, hipertensão arterial sistêmica, síndrome metabólica, fraturas e processos de consolidação,

doenças  reumáticas,  mielomeningocele,  artrogripose,  osteogenese  imperfecta,  câncer,  AIDS,

hanseniase, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, prematuridade e neonato de risco. 

O conteúdo necessário para a formação do Terapeuta Ocupacional é referente à Patologia

geral e de sistemas, uma vez que o aluno necessita entender os processos de inflamação, infecção,

fenômenos e processos biológicos (micro e macro) da cicatrização dos tecidos, consolidação de

fraturas e suas complicações, multiplicação celular anômala e demais processos fisiopatológicos.

Assim, a carga horária sugerida: 120horas (em dois módulos FBAH I e FBAH II no

terceiro ano – 5º e 6º termos)



Observação: Visando  romper  com a  lógica  tradicional  na  qual  os  conteúdos  básicos

precisam ser oferecidos antes dos conteúdos específicos/profissionalizantes, sugerimos que estes

módulos sejam ofertados no 3ºano do curso, onde estão alocados os módulos do eixo específico

com os conteúdos teórico-práticos das ações da Terapia Ocupacional para a promoção, prevenção,

tratamento e reabilitação nas diversas linhas de cuidado em saúde nos componentes da atenção

básica, especializada e hospitalar bem como os Módulo de Prática Clínica Integrada: demandas e

necessidades em saúde do Eixo Trabalho em Saúde.

Módulos Eixo Biológico Termo Carga horária proposta
MAC 1º 80 horas
MTS I 2º 60 horas
MTS II 3º 60 horas
MAL 4º 80 horas

FBAH I 5º 60 horas
FBAH II 6º 60 horas
TOTAL 400 horas

O NDE entende que os itens a seguir são propostas a serem criadas/introduzidas:

 Novos conteúdos: Com vistas a formação de um profissional generalista para atuar

no campo da saúde e reabilitação necessitamos que seja ofertado um módulo que aborde

os conteúdos sobre “Patologia geral e de sistemas” com enfoque na clínica médica das

principais  doenças  e  traumas  dos  sistemas  cardiorrespiratório,  nervoso,

musculoesquelético-propedêutica,  sinais,  sintomas,  e  de  forma  geral  os  tratamentos

indicados  a  serem  definidas,  por  exemplo  por  critérios  de  maior  prevalência  na

população-alvo de atendimentos em Terapia Ocupacional no Brasil.

 Metodologias de ensino e aprendizagem: Consideramos essencial  ampliar a visão

dos  processos  de  ensino  e  aprendizagem  superando  paradigmas  educacionais

tradicionais.  As avaliações realizadas por discentes e docentes apontam que as aulas

expositivas  com  excesso  de  informação  são  cansativas  e  pouco  aproveitadas  pelos

alunos. Sugere-se a utilização de situações-problema, hipoteticamente criados ou vividos

em outros eixos (TS, IS), como estratégias para o estudo e integração de conteúdos ao

longo dos anos de formação. Para todos os módulos do Eixo Biológico ressalta-se a

importância do aluno ter uma aprendizagem significativa que o torne capaz de articular o

conhecimento  adquirido  com  a  construção  de  um  raciocínio  clínico  em  Terapia

Ocupacional. Portanto, não vemos a necessidade de detalhamento excessivo de alguns

conteúdos nos módulos deste eixo. Reforça-se a unanimidade entre docentes e discentes

em fortalecer as experiências exitosas de metodologias ativas já utilizadas pelo Eixo, por

exemplo,  a  construção  de  situações-problema  para  favorecer  a  aprendizagem  que



transponha o conhecimento abstrato para sua aplicação na prática profissional, como as

desenvolvidas no MAC com as situações integradoras e no MTS com os seminários. 

 Metodologias  de  avaliação  de  desempenho  acadêmico: Na discussão  acerca  dos

instrumentos  de  avaliação  que  têm  sido  utilizados,  foi  destacado  que  os  mesmos

parecem  valorizar  excessivamente  a  capacidade  de  memorização  do  estudante  em

detrimento de instrumentos de avaliação que considerem a capacidade de articulação

entre  os  diferentes  conteúdos  aprendidos  tais  como:  a  compreensão  de  processos,

relações causa-efeito e o embasamento para construção do raciocínio clínico na prática

profissional. O Curso de Terapia Ocupacional entende que todos os docentes do campus

devem ser capacitados para adotar o uso de metodologias ativas e novas estratégias de

avaliação  continuada  e  formativa  com  a  utilização  de  instrumentos  diversificados,

capazes  de acompanhar  o desenvolvimento  de conhecimentos,  habilidades  e  atitudes

alinhados e coerentes ao PPP do campus Baixada Santista.



II – Apresentação do Eixo O ser humano e sua dimensão biológica:

Iniciamos  com  a  apresentação  do  eixo  Biológico  organizada  e  conduzida  pela

coordenadora,  Profa Márcia Nagaoka. Foi apresentada a contextualização histórica dos módulos

que fazem parte do eixo desde sua primeira oferta até os dias atuais.

Na sequência foi apresentada a organização atual de todas as unidades curriculares (carga

horária/docentes/conteúdo/método/avaliação) do  eixo.  As  novidades  dos  módulos  MTS  I  e  II  foram

destacadas pelas Profas Alessandra xxxxx e Camila xxxx, sendo compostas por estudos de caso,

blog,  dinâmica  “a  glândula  mais  importante  é”.  Também  compartilharam  a  notícia  sobre  a

publicação de artigo em revista internacional que relata a experiência da monitoria no MTS.

A coordenadora encerra a apresentação do eixo com destaque para:

 – a percepção dos egressos sobre o acúmulo que trazem com a formação interprofissional

ao serem expostos ao mundo do trabalho;

– o desejo de espaçar mais os módulos do eixo biológico ao longo dos semestres de forma

a reduzir a concentração de carga horária do MAC no 1o termo e possibilitar a interlocução dos

módulos dos eixos específicos por mais tempo dos cursos. A organização proposta seria assim:

1o termo 2o termo 3o termo 4o termo 5o termo

MAC MAC MTS I MTS II FBAH

MAL

III – Apresentação dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs):

1. Educação Física:

O coordenador do curso, Prof. Rogério, fez a apresentação a partir do documento enviado à

CEG (descrito em detalhes no capítulo I deste documento).

Identifica a relação direta dos módulos que dialogam diretamente com o eixo biológico

(880  horas  e  1360  horas  considerando  estágios  também).  Prof.  Rogério  destacou  que  o  eixo

biológico representa 40% da carga  horária  total  do curso de educação física.  O NDE não tem

discordância quanto a conteúdo/método, porém em relação a carga horária aponta que o curso de

educação física da Unifesp é hoje o curso com a maior carga horaria no Brasil e por isso apontam

algumas considerações para reflexão no debate da oficina:

 O que é uma semana padrão ideal para o estudante? – que ele possa ter mais do que a

área verde e área comum – propõem criar uma área livre, para evitar o atual quadro de

adoecimento dos estudantes.



 Implantar  a  Flexibilização  Curricular  com  redução  de  carga  horária  e  revisão

conceitual. 

Assim, o NDE do curso de educação física propõe redução de 25% de carga horária em

todos os módulos do eixo biológico, porém com a perspectiva de  manutenção dos conhecimentos

ministrados.

2. Fisioterapia:

A coordenadora do curso de fisioterapia, Profa Patrícia, também apresentou o documento

enviado à CEG destacando a importância  fundamental  dos conteúdos do eixo biológico para o

exercício das habilidades e competências do fisioterapeuta. 

Em relação ao detalhamento do conteúdo, carga horária e método, o NDE do curso de

fisioterapia partiu da identificação de qual é a importância dos conteúdos em cada um dos cenários:

essencial, importante ou interessante. Na avaliação do NDE todos os conteúdos são essenciais ou

importantes para o fisioterapeuta. 

A coordenação na sua apresentação traz para a discussão o dilema:  redução de CH ou

aumento  o tempo de  integralização? Relatou  a  visita  feita  ao  NDE do curso  de nutrição  para

discutir a ampliação que promoveram no curso de fisioterapia. 

Ainda, o NDE compreende que a forma de distribuição da carga horária do MAC pois é

excessiva para um semestre apenas. Quanto ao método, destacou a importância do método que tem

sido usado pelo eixo biológico, mas a questão do processo de avaliação precisa ser amadurecida. 

O NDE do curso de fisioterapia apresentou como proposta a criação de um novo módulo (a

ser  definido como eletivo ou obrigatório),  concomitante ao FBAH de forma a potencializar  as

vivências práticas dos alunos no 4o, 5o e 6o termos dos módulos do Eixo Trabalho em Saúde. Esta

exposição ao conteúdo de fisiopatologia antes destas vivências práticas poderia preparar melhor o

aluno. 

3. Nutrição:

A Profa Semiramis fez a apresentação do NDE do curso de nutrição a partir do documento

enviado para a CEG. Destacou que as reflexões se dão a partir do perfil do egresso, que o curso de

nutrição tem efetivamente trabalhado em uma revisão de matriz curricular por meio de oficinas no

ambiente interno (NDE) e na comissão do curso de nutrição.

Apresentou a forma de reorganização da matriz curricular por habilidades e competências:



Assim, como o curso de terapia ocupacional, o curso de nutrição também apontou o alto

índice  de  reprovação  em  unidades  curriculares  do  eixo  biológico  e  destacaram  duas  lacunas

importantes na formação do nutricionista: Fisiopatologia e Farmacologia.

O NDE do curso de nutrição apresentou como proposta:

– subdivisão do MAC em I e II;

–  deslocamento dos módulos MTS I e II para 3o e 4o termos de forma a aproximar da

prática específica;

–  deslocamento dos módulos FBAH I para 3o e FBAH II para o 4o termo de forma a

favorecer a integração.

Para finalizar apresentaram a avaliação bianual feita com os egressos do curso de nutrição.

4. Psicologia:

A coordenadora do curso de psicologia, Profa Carla, apresentou a reflexão do NDE sobre o

eixo  biológico  que  foi  encaminhada  via  documento  para  a  CEG.  Destacou  que  no  curso  de

psicologia a reforma já aconteceu (MTS I parcialmente eletivo; MTS II eletivo, FBAH eletivo). A

redistribuição  ou espaçamento  dos  módulos  nos  semestres  também foi  apontada  pelo  curso  de

psicologia e o formato de avaliação também precisa ser rediscutido.

5. Terapia Ocupacional:

A coordenadora do curso de psicologia, Profa Andrea, apresentou a análise do NDE sobre

o eixo biológico que foi encaminhada via documento para a CEG. Profa Andrea destacou a análise

em função dos problemas que desde 2014 tem aparecido no curso de terapia ocupacional como o

grande  volume  de  reprovações  e  a  falta  de  tempo  livre  para  os  estudantes  resolverem outras

atividades importante para sua formação.

O NDE do curso de terapia ocupacional apresentou como proposta a redução de carga

horária  dos  módulos  do  eixo  biológico.  Ao  estudarem  os  planos  de  ensino,  perceberam  a

necessidade de demandas novas para a carreira, como para as áreas sociais e de educação para além

da área da saúde. Apresentaram então como proposta de redução da carga horária de 800 para 400

horas. Destacam que é necessário rever o semestre de inserção do MAC pois parece, a partir dos

índices  de reprovação,  fora de contexto na formação.  Em relação ao MTS I e  II  consideraram

importar  ampliar  a  relação  com a  promoção  de  saúde.  Apontam que  para  o  curso  de  terapia

ocupacional o módulo de FBAH poderia ser eletivo e que um módulo que trate da Fisiopatologia é

uma grande lacuna para o curso e precisaria ser criado.



IV – Roda de Conversa/Debates:

Tivemos no período da manhã e da tarde momentos de intenso debate e reflexão com

participação e falas de diversos dos presentes.

Na  extração  das  falas  e  apontamentos  os  temas/itens  a  seguir  foram  os  que  tiveram

destaque:

¨ Como reduzir carga horária sem reduzir conteúdo?

¨ Falta de consenso em relação à redução de carga horária das unidades curriculares do

eixo biológico.

¨ Necessidade de revisão do Módulo do Átomo à Célula.

¨ Necessidade  de  reflexão  e  discussão  sobre  o  conceito  de  Flexibilização  Curricular

(Temática transversal a ser trabalhada na CEG).

¨ Importância das Oficinas como espaços coletivos para as avaliações dos cursos e eixos;

oficina como espaço coletivo para se conhecer, para acabar com mitos, com desconhecimento e se

constituir em espaço para podermos pensar juntos.

¨ Necessidade de refletir sobre a integração entre eixos comuns e específicos para ampliá-

la.

¨ Necessidade de reflexão e discussão sobre os processos de avaliação do discente nas

unidades curriculares (Temática transversal a ser trabalhada na CEG).

¨ Como inserir unidades curriculares eletivas nas matrizes curriculares?

¨ Maior participação dos docentes do eixo específico nas atividades dos módulos dos

eixos comuns.

¨ Como melhorar o aproveitamento do tempo do discente na universidade?

¨ Como tornar o aprendizado significativo?

¨ Necessidade de ampliação das estratégias de ensino-aprendizagem mais significativas.

¨ Necessidade de reflexão maior em relação à dicotomia entre eixos comuns e específicos.

¨ O que fazer com os compromissos que assumimos hoje os quais demandam tempo que

não temos (para o que temos que fazer e o que desejamos fazer)? 



V – Apresentação Profa Sylvia Batista: “Formação em saúde: desafios e perspectivas”

A Profa Sylvia inicia sua apresentação com um resgate da origem das carreiras no século

XIX (medicina, odontologia e farmácia) e do tensionamento que o surgimento das carreiras outras

no sec. XX trouxe. É com a Constituição de 1988 e com a criação do SUS que vai colocar a questão

da carreira – que vai ordenar a formação em saúde nos anos 1990. As profissões clássicas da saúde

e as demais que somam as 14 carreiras (e talvez a 15ª.  venha com Saúde Coletiva), marcam a

promulgação das Diretrizes Curriculares a partir dos anos 2000. Aponta ainda a ameaça de que os

documentos atuais da política pátria educadora estão sendo escritos fora do MEC – bem é verdade

que por enquanto apenas na Educação básica mas que em breve chegará à Educação Superior.

Exemplifica com o caso dos  estágios,  que passam a demandar  das  IES e colocam em

cheque  a  interprofissionalidade.  Cita  a  influência  do  PPC  Campus  na  proposição  do  termo

interprofissionalidade,  e  dá  notícia  das  DCNs  da  Medicina  que  em  2014  assumem  o  termo

interprofissional e incluem a figura dos contratos organizativos, e avisa do provável convite a todas

as carreiras em breve para rever as suas DCN. 

Retoma a questão da formação docente (como e quando vamos formar docentes para este

projeto?).  Retoma  os  12  princípios  do  PPP  do  Campus;  exemplifica  com  o  debate  sobre

flexibilização curricular. Conclui falando dos nossos Eixos como caminho, que tem movimento de

integração e também movimento de demandas específicas (nosso desenho curricular nunca disse

que seremos comuns todo o tempo; mas sim que a formação específica não pode começar sem a

formação  comum).  Reflete  ao  final  solicitando  que  cuidemos  para  que  “a  formação

interprofissional não seja de alguns mas que seja de todos para que defenda esta reorientação

profissional”.  Os estudos dos egressos mostram que o projeto acaba no quarto ano – quando o

estudante  não  reconhece  mais  a  formação  interprofissional.  Dá  notícia  de  estudo  que  foram

convidados, Sylvia e Prof. Nildo, com a Inglaterra, e que esta equipe estará aqui em junho/julho.



VI – Encaminhamentos finais:

Após todas as apresentações e debates a segunda oficina de revisão do projeto pedagógico

que discutiu a relação dos eixos específicos com o eixo comum “O ser humano e sua dimensão

biológica”  definiu  como  encaminhamentos  para  a  oficina  final  e  posterior  encaminhamento  à

Câmara de Graduação do Campus Baixada Santista:

- Organização e apresentação na CEG das temáticas transversais:

 Flexibilização curricular

 Avaliação discente nas unidades curriculares

 Unidades Curriculares eletivas: como inseri-las nas matrizes curriculares?

 Estratégias de ensino-aprendizagem mais significativas

 Integração entre eixos comuns e específicos para ampliá-la.

-  Reuniões intermediadas pela coordenação da CEG em relação à falta de consenso em

relação à redução de carga horária das unidades curriculares do eixo biológico.

- Necessidade de revisão do Módulo do Átomo à Célula.



ANEXO: Convite para participação na Oficina:




