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Atualizações do corpo docente
D

esde fevereiro de 2012 os professores Elvis Wisniewski, Fernanda
Dal’Maso Camera, Janesca Mansur Guedes, Márcia Bairros de Castro e Miriam
Wilk Wisniewski participam do Programa de Pós Graduação Strictu Sensu em
Ciências da Saúde – PPGCS, nível Doutorado, na Universidade do Extremo Sul
Catarinense – UNESC/Criciúma-SC.
A iniciativa de qualificação do
corpo docente conta com amplo
apoio da Coordenação do curso, do

Departamento de Ciências da Saúde
e das Direções Acadêmica, Administrativa e Geral da URI Erechim.
As pesquisas experimentais têm
sido realizadas em parceria entre as
Universidades e proporcionam atividades de iniciação científica aos alunos
do curso. Inúmeros trabalhos têm sido
apresentados em eventos nacionais e
internacionais, fortalecendo a participação e inserção dos docentes e discentes nas atividades de pesquisa.

Editorial
É com imensa satisfação que
apresentamos aos leitores esta
Edição Especial do Boletim Informa Fisio, produzido pelo Curso de
Fisioterapia, que objetiva compilar
atividades de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação, realizadas
no âmbito do curso.
Esta edição é considerada especial por estarmos retomando
sua publicação em um momento
institucional, e também profissional, de especial particularidade. No
ano de 2013, o Curso recebeu uma
Menção Honrosa, outorgada pela
Câmara Municipal de Vereadores
de Erechim, em reconhecimento
pelos seus 10 anos de relevantes
serviços prestados à Comunidade
Erechinense. Neste mesmo ano, um
estudo realizado pela Universidade
de Chicago, com cerca de 27 mil
americanos de todos os segmentos

profissionais, apontou a Fisioterapia
como a 3ª profissão com maior realização pessoal e profissional, justamente pela satisfação em participar
do processo de recuperação e manutenção da qualidade de vida da
população.
Pesquisa recente, realizada
pela U.S News & World Report, compilou os melhores empregos para
o ano de 2014, apontando a Fisioterapia como a 7ª melhor profissão,
considerando-se indicadores como
equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, oportunidade de crescimento na área e salário atrativo. Ainda
em 2014, foram divulgados os resultados do Exame Nacional de Desempenho Acadêmico, sendo que
o Curso de Fisioterapia da URI Erechim obteve conceito 4 no ENADE,
de um máximo de pontuação de 5!
Estes são motivos mais que es-

peciais de comemoração e que nos
movem, à continuidade do processo
de excelência na formação de Fisioterapeutas, altamente capacitados
em sua atuação profissional, com
elevado grau de satisfação pessoal.
Neste contexto altamente positivo e enriquecedor, iniciamos
2015, desejando a todos que a revisão dos principais momentos do
Curso no ano que passou contribua
ainda mais para a satisfação pessoal
da escolha por esta profissão. E que
em 2015, a amizade e os bons momentos da vida prevaleçam, de forma a nos energizar positivamente
no decorrer do período letivo!
Bom semestre a todos!
Profa. Miriam Salete Wilk Wisniewski
Coordenadora do Curso de Fisioterapia

URI Erechim
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VIII Simpósio Sul Brasileiro
de Fisioterapia
N

os dias 16, 17 e 18 de setembro foi realizado, nas dependências da URI
Erechim, o VIII Simpósio Sul Brasileiro de Fisioterapia, em parceria com
a UNOCHAPECÓ/SC e FADEP/PR. Este evento ocorre de forma itinerante nas
instituições, sendo a terceira edição em Erechim. A proposta é de reunir
a comunidade acadêmica em torno de conhecimentos relacionados aos
avanços científicos nas diversas áreas da Fisioterapia. Também proporcionar momentos de discussão docente e discente, além de reunir egressos
das três instituições.

Neste ano, o evento teve como temática central a “Fisioterapia: Saúde em
Movimento”. Segundo o professor Rodrigo Arenhart, coordenador do evento, o objetivo do Simpósio é fomentar
o crescimento científico da Fisioterapia,
em virtude da complexidade das ações
da profissão. “Nos preocupamos em formular um programa visando atender às
expectativas do que reflete uma Fisioterapia de vanguarda e humanizada, integrando reflexões em diferentes níveis
de exigência”, salientou.
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A Gestão de Carreiras e Empreendedorismo foi outro tema do encontro. Segundo o professor Gerson
Chequi, “os acadêmicos precisam ver,
em cada mudança ocasionada pelos
avanços sociais e tecnológicos, uma
oportunidade de negócio”.

Para a Diretora Acadêmica do
câmpus, professora Elisabete Maria Zanin, “a Fisioterapia, enquanto
profissão, tem adquirido cada vez
mais uma importância significativa
na área das Ciências da Saúde nas
sociedades modernas. Esse evento
mostra a preocupação das três instituições com a reflexão sobre o atual
e a busca de uma nova força para a
transformação da realidade social e
epidemiológica”.
A conferência de abertura propôs uma reflexão sobre a Fisioterapia
aplicada aos esportes paraolímpicos.
Segundo o professor e fisioterapeuta Rodrigo Dispato Martins, muitos
investimentos são feitos em estruturas e equipes qualificadas para gerenciar os esportes paraolímpicos. “A
fisioterapia sempre tem uma ligação
voltada para a reabilitação de quem
adquiriu lesões ou já nasceu com elas.
O esporte é um fator que otimiza os
resultados obtidos pela fisioterapia”,
salientou.

Diversos minicursos e palestras foram oferecidos nas áreas de atuação
da Fisioterapia, com a participação expressiva de alunos, professores e profissionais.

O evento contou também com
a apresentação de trabalhos de pesquisa e extensão desenvolvidos nas
três instituições e pelos profissionais
que prestigiaram o encontro, contribuindo para a evolução científica da
Fisioterapia.

Os docentes das instituições também participaram de um momento
de reflexão, através de um encontro com o professor Gildo Volpato, Reitor
da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Durante o encontro,
o grupo pôde refletir sobre as competências e a autoridade do professor
universitário.
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Homenagem marca encontro do Núcleo
de Estudos em Fisioterapia

C

riado como espaço destinado
a apresentações de projetos de
iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, experiências em extensão e discussão de temas/artigos
científicos relacionados à Fisioterapia,
o Núcleo de Estudos em Fisioterapia,
em sua última edição foi marcado por
intensa emoção na homenagem prestada à professora Fernanda Dal’Maso
Camera, coordenadora do curso por
oito anos.
Neste momento muito especial,
estiveram presentes professores, acadêmicos e funcionários do curso. A
homenagem contou também com um
momento cultural, propiciado pelo
Coral do Centro Cultural e Assistencial
São Cristóvão e uma confraternização
entre os presentes. Segundo a professora Miriam Wilk Wisniewski, atual

coordenadora do curso, o ambiente
foi tomado de extrema emoção, especialmente pela retrospectiva histórica
apresentada através da projeção de
um vídeo, que demonstrou, entre outros, o reconhecimento do colegiado
do curso ao trabalho dedicado e competente realizado pela Professora Fernanda durante estes oito anos.

Professor de Fisioterapia participa de Curso no Chile

O

Professor Rodrigo Arenhart, do
Departamento de Ciências da
Saúde da URI Erechim e do Curso de
Fisioterapia, esteve em Santiago, no
Chile, de 1º a 07 de dezembro, quando
participou de mais um módulo do Curso Internacional Maitland-Concept®. O
curso é oferecido pelo IMTA (International Maitland Teachers Association),
com sede na Suíça, e oferece um sistema de treinamento para qualificar
fisioterapeutas para ministrar cursos
na área de disfunções musculoesqueléticas por meio da Fisioterapia Manipulativa. O Curso tem duração de três
anos, totalizando 440 horas.
O trabalho do fundador da técnica, Geoffrey Douglas Maitland, da Austrália, enfatiza uma maneira específica
de pensar, utilizando uma avaliação
criteriosa e continuada para acompa-
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nhamento da evolução clínica e a prática criteriosa das técnicas de mobilização e manipulação articular.
Este nível está sendo ministrado
pela Professora Renate Wiesner, instrutora Senior do Maitland Concept e fisioterapeuta do Werder Bremen, equipe de futebol da primeira divisão da
Alemanha. É também professora pelo
IMTA na Alemanha, Dinamarca, Itália,
Espanha, Chile e no Oriente Médio.
Sobre o curso realizado no Chile,
o professor Rodrigo afirma: “Acredito
ser um dos métodos mais completos
para tratamento de patologias e disfunções que envolvem a traumatoortopedia. Estou muito satisfeito em
realizar este curso de elevado nível
técnico, de conviver e trocar experiências com colegas Fisioterapeutas
de toda a América Latina, podendo

observar que nestes países se encontram profissionais com grande conhecimento e prática clínica”.

Fisioterapeuta do Grêmio ministra
Aula Inaugural de Fisioterapia

O

Curso de Fisioterapia da URI Erechim promoveu a Aula Inaugural
de 2014 no Anfiteatro da Universidade. O evento contou com a presença
do fisioterapeuta Roberto Abib, responsável pelas categorias de base do
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.
Durante sua fala, Roberto abordou a atuação do fisioterapeuta esportivo em um time de futebol e
explicou algumas diferenças entre a
fisioterapia esportiva e a convencional. “Na fisioterapia convencional, o
paciente é atendido em uma clínica,
em média, três vezes por semana. Já
na fisioterapia esportiva, o atendimento é diário, três vezes ao dia”.
Falou, ainda, sobre a importância
do fisioterapeuta em clubes de futebol: “A fisioterapia esportiva consegue
prevenir determinadas lesões. Para
um clube de futebol, esse é um investimento que acaba sendo muito bem
pago”. Ao final de sua palestra, Roberto deixou um recado aos acadêmicos:
“Estudem do início ao fim da faculdade. Isso certamente fará a diferença,
pois tudo o que está sendo repassado
é importante. E mais: se quiserem encontrar a felicidade na profissão, vocês devem amar o que fazem”.

Fisioterapeuta
alerta para os
fatores de risco
do AVE

O

Curso de Fisioterapia, em comemoração ao Dia do Fisioterapeuta,
promoveu uma palestra sobre Acidente Vascular Encefálico (AVE), com a professora e fisioterapeuta do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre (HCPA/UFRGS), Daniele Rossatto.
Atualmente, a professora trabalha na equipe da Unidade de AVE do
hospital. Daniele, que já fez parte do
quadro de docentes da URI, ressaltou
a importância da prevenção, falando
sobre os fatores de risco modificáveis
e não modificáveis. Destacou, ainda,
a possibilidade de socorro e diagnóstico precoces como cruciais na minimização de sequelas físico-funcionais.
Também apresentou as novidades
terapêuticas, tanto da área médica
como da área de reabilitação.
Os acadêmicos e professores do
Curso puderam conhecer a rotina de
um serviço público especializado e, ao
mesmo tempo, comemorar a valorização profissional e a inserção cada vez
maior dos fisioterapeutas em equipes
e unidades de referência em prevenção, educação e reabilitação da saúde.

Defesa dos Trabalhos de
Conclusão de Curso

N

o mês de novembro, as alunas
da turma 2010 defenderam
seus Trabalhos de Conclusão de
Curso (TCC). Os temas apresentados
englobaram as várias áreas da Fisioterapia, com estudos de avaliação e
intervenção fisioterapêutica, além
de um levantamento da atuação

profissional.
A defesa constitui-se de um
momento solene de apresentação
do estudo à banca avaliadora, composta por três membros, incluindo o
professor orientador, e é parte dos
requisitos para a obtenção do grau
de Bacharel em Fisioterapia.
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Acadêmicos de Fisioterapia relatam experiências

O

Curso de Fisioterapia da URI,
através do Núcleo de Estudos em
Fisioterapia, reuniu-se para conhecer
o trabalho desenvolvido por cinco
acadêmicos que participaram do Projeto VER-SUS (Vivência e Estágios na
Realidade do Sistema Único de Saúde). A experiência foi relatada pelos
acadêmicos Tainá Pesente e Jonathan
Caldart, do 7º semestre do curso, representando os demais participantes;
Aline Ulkovski e Franciele Bianchi, do
5º semestre; e Carla de Ré, do 3º semestre.
Eles participaram em janeiro deste ano como voluntários, juntamente
com acadêmicos dos Cursos de Psicologia, Enfermagem e Farmácia da
URI e Odontologia, Assistência Social e Psicologia da UPF. As vivências
ocorreram nas realidades de saúde de
municípios do interior da região do
Alto Uruguai, entre eles Cruzaltense,
Campinas do Sul, Erebango, Getúlio
Vargas e Severiano de Almeida.
Segundo o relato, a VER-SUS surgiu através da criação da Assessoria
de Relações com o Movimento Estudantil e Associações Científico Profissionais da Saúde, em 2002, com o
objetivo de aproximar estudantes do
desenvolvimento de projetos que visem estabelecer uma política de educação para futuros profissionais do
SUS. Esse programa foi inserido na política de Educação para o SUS (EducarSUS), a fim de capacitar profissionais e
estimular mudanças curriculares a nível de graduação e pós- graduação na
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área da saúde, bem como a educação
popular em saúde através de práticas
inovadoras de educação na área.
Os principais objetivos são oportunizar vivências de conquistas e desafios inerentes ao SUS; aprofundar
discussões sobre trabalho em equipe,
gestão, atenção à saúde, educação e
controle social; além de propiciar discussões sobre a importância dos movimentos sociais, principalmente do
movimento estudantil.
Desta forma, através da vivência
dos graduandos nos serviços públicos
de saúde, o projeto visa, entre outros
aspectos, estimular o senso crítico estudantil, provocando reflexões acerca
do papel do educando como transformador da realidade social, além de
contribuir para o amadurecimento da
concepção interdisciplinar, interseto-

rial e interinstitucional. Um desafio,
sem dúvida, à construção técnica, social e política do SUS.
Segundo a acadêmica Tainá
“aprendemos, na prática, como funciona o SUS da nossa região. Tivemos
acesso a diversas realidades e exigências em saúde. Concluímos que a humanização dos profissionais e a multidisciplinaridade da equipe é o que faz
diferença para um atendimento de
qualidade ao usuário”.
Já para o acadêmico Jonathan,
“a participação e a construção destes
projetos contribuiu para a formação
acadêmica, ampliando os conhecimentos sobre saúde e sociedade, para
além da minha futura área de atuação.
Possibilitou, ainda, um contato direto
com servidores, prestadores de serviços e usuários do sistema de saúde”.

Acadêmicos de Fisioterapia recebem
representante do CREFITO

A

s acadêmicas do último ano do Curso de Fisioterapia da URI Erechim
receberam o Delegado Regional do
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO 5, fisioterapeuta Davi Gomes Mesquita. Ele veio
esclarecer sobre os encaminhamentos
quanto à tramitação documental para
a obtenção da Licença Temporária de
Trabalho (LTT), que será entregue na
solenidade de colação de grau, bem
como, orientações para a obtenção da
Carteira Profissional Definitiva.
Durante o encontro, Davi fez
uma breve abordagem do histórico
da profissão no Brasil, oficializada em
13 de outubro de 1969, portanto, há
45 anos, com posterior criação dos

Conselhos Federal e Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
ocorrido em 1975.
Reforçou, ainda, a importância
da participação do profissional em
órgãos e colegiados de classe, como
Associações e Sindicatos. Comentou
igualmente sobre o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF), implantado como
parâmetro mínimo econômico e
deontológico. Este RNPF tem como
base a linguagem da Classificação

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), a fim de
compatibilizar as nomenclaturas dos
procedimentos com as diretrizes
da Organização Mundial de Saúde
(OMS).
Davi avalia que momentos como
este são extremamente importantes,
pois aproximam o Conselho Regional
dos futuros profissionais. “Este é um
dos principais objetivos da Gestão
2014-2018, recentemente empossada”, destacou.

Fisioterapia realiza avaliação em grupo
da terceira idade na URI

O

Curso de Fisioterapia da URI Erechim, através do grupo de estagiárias, realizou uma palestra e avaliações junto ao grupo “Universidade
sem Limites”. O trabalho foi realizado
pelas estagiárias Emanuele Cominetti, Gisele Zuravski e Giulia Quissini,
sob a supervisão da Fisioterapeuta

Preceptora do Estágio em Promoção
a Saúde, Patrícia Paula Bazzanello
Henrique. Além da palestra, foi realizada também a avaliação do arco
plantar das participantes e passado
orientações quanto aos cuidados
necessários e maneiras de prevenir
problemas nos pés.
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Especialização em Fisioterapia em Ortopedia
e Traumatologia URI/IOT-Passo Fundo

N

o mês de agosto foram apresentados os Trabalhos de Conclusão
de Curso da primeira turma de Especialização em Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia, parceria do curso
de Fisioterapia da URI com o Instituto
de Ortopedia e Traumatologia de Passo Fundo.
O curso tem como objetivo ge-

ral oferecer formação continuada
e atualização integrada na área da
Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica e como objetivos específicos
contribuir na qualificação de profissionais para uma melhor atuação na
assistência fisioterapêutica e favorecer o pensamento crítico e científico
no contexto ortopédico e traumato-

lógico, desenvolvendo habilidades
técnico-científicas do profissional
fisioterapeuta.
A segunda turma iniciou no mês
de julho. O corpo docente conta com
profissionais de extrema qualificação
e renome nas áreas da Ortopedia e
Traumatologia e da Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica.

URI forma novas fisioterapeutas
Em solenidade realizada no sábado, 14, a URI Erechim realizou a colação de grau de mais um grupo de fisioterapeutas. O ato, ocorrido no Salão de
Eventos da Universidade, foi presidido
pela Pró-Reitora de Ensino, professora
Rosane Vontobel Rodrigues.
Na ocasião, Géssica Del’Agostini
foi homenageada pelo Curso com o
Mérito Acadêmico por ter obtido a
melhor média durante a graduação.

Agenda 2015
14 de fevereiro: Colação de Grau da Fisioterapia 2010
16 de abril: Aula Inaugural do Curso de Fisioterapia – 09h (Auditório do Prédio 8)
12, 13 e 14 de maio: VI INTEGRAFISIO e III ENCONTRO DE EGRESSOS
30 e 31 de maio: Curso de Extensão: Dry Needling
15 de junho: Núcleo de Estudos em Fisioterapia (NEF) – 08h às 10h (Anfiteatro do Prédio 3)
13 de outubro: Dia do Fisioterapeuta
21, 22 e 23 de outubro: Simpósio Sul-Brasileiro de Fisioterapia
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