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1. APRESENTAÇÃO  

 

A proposição de nossa candidatura para a coordenação do curso de Fisioterapia, 

vinculado ao Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

no mandato 2022 – 2024, é alicerçada na tríade que orienta a formação superior: ensino, 

pesquisa e extensão. As ações de gestão serão direcionadas para o desenvolvimento de 

experiência profissional e no comprometimento com as funções a serem exercidas, além de 

serem norteadas pelos princípios éticos individuais e da coletividade junto aos docentes, 

técnicos e discentes do curso.   

Pretendemos continuar o trabalho desenvolvido na coordenação - consolidando ações 

concebidas anteriormente e implementando novas - em conjunto com o Departamento de 

Fisioterapia e Programa de Pós-graduação em Fisioterapia, no sentido de assegurar uma sólida 

formação com base generalista, assim como o fortalecimento e crescimento do curso de 

Fisioterapia, fazendo uso dos recursos técnicos, físicos e humanos disponibilizados à 

coordenação como garantia da execução das mesmas. 

A gestão será construída numa perspectiva dialógica, orientada pela transparência e 

democratização de ações e ideias, favorecendo o crescimento do Curso no âmbito institucional, 

bem como a capacitação e crescimento dos servidores e alunos que o compõe. Com isso, 

apresentamos as questões que irão nortear a gestão na Coordenação do Curso de Fisioterapia 

do CCS/UFPB da chapa “Formação de qualidade: persistir e nunca desistir”.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O plano de trabalho aqui apresentado é dirigido a promover a integração dos elementos 

humanos que compõem o curso de Fisioterapia: acadêmicos, servidores técnicos e docentes e 

justifica-se pela possibilidade da promoção de ações – num processo compartilhado para a 

tomada de decisão - que possam contribuir para a melhoria contínua do processo de ensino-

aprendizagem, através da administração dos meios que viabilizem a execução de tal proposta 

no ensino, na pesquisa e na extensão desenvolvida no campo universitário.  

Destaca-se, ainda todo o trabalho realizado junto com o departamento no enfrentamento 

dos problemas apresentados pelos discentes durante a pandemia do Covid-19 e que continuam 

impactando o desenvolvimento do curso. Continuaremos nosso trabalho de atenuar e prevenir 

qualquer problema enfrentado pelo discente em decorrência da pandemia. 

 



3. OBJETIVO 

 

4. PROPOSTAS A SEREM EXECUTADAS 

 

As ações propostas neste plano representam estratégias para conduzir o curso de 

Fisioterapia da UFPB, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), Projeto 

Político Pedagógico e o perfil do egresso do curso, além de regulamentos e regimentos 

institucionais. Para tanto, as perspectivas de trabalho encontram-se subdivididas em atividades 

operacionais e administrativas, de ensino, pesquisa e extensão e serão apresentadas a seguir: 

 

4.1.  Atividades operacionais e administrativas 

 

• Realizar uma gestão transparente e democrática, desenvolver as atividades de 

coordenação do curso estabelecendo diálogo com o colegiado departamental, o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), coordenações de clínicas e estágios, servidores 

técnico-administrativos e discentes; 

• Manter articulação permanente com os departamentos co-responsáveis pelo Curso;  

• Garantir condições de trabalho aos servidores técnicos-administrativos; 

• Manter diálogo constante com a diretoria do CCS para a provisão constante de 

condições físicas e materiais para realização de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão voltadas ao curso de fisioterapia; 

• Trabalhar conjuntamente com o Centro Acadêmico de Fisioterapia, fortalecendo as 

ações do mesmo na comunidade acadêmica; 

• Criação de canais de interação com os líderes da turma, para discussão e apoio na 

implementação e divulgação de ações para melhorias no processo ensino-

aprendizagem e na estrutura do curso; 

• Estimular a organização de eventos técnicos, científicos e artísticos com temas 

específicos à formação em saúde e em Fisioterapia, assim como apoiar a divulgação 

e realização de eventos conduzidos por acadêmicos e docentes do curso, da UFPB e 

outras instituições; 

• Apoiar a manutenção dos espaços físicos e estruturais utilizados para 

desenvolvimento de aulas e práticas oferecidas pelo curso, tais como salas de aula e 

laboratórios; 



• Favorecer a criação de laboratórios e espaços de socialização, além de apoiar a 

criação de grupos de pesquisa, projetos de extensão e ligas acadêmicas; 

• Criar através da catalogação de registros a memória documental do curso em 

parceria com o trabalho desenvolvido pela Comissão da Memória do Curso de 

Fisioterapia; 

• Estabelecer meios de acompanhamento dos egressos do curso e registro da inserção 

na pós-graduação, especialização e mercado de trabalho; 

• Criar comissões para que, em co-participação com o departamento, levante as 

demandas acadêmicas, físicas e materiais do curso para as devidas providências;  

• Efetivar a nova matriz curricular – construída pelo Núcleo Docente Estruturante e 

aprovada em Reunião colegiada do curso, respeitando a Resolução 02/22 do 

CONSEPE que regulamenta a curricularização da extensão, até 31 de dezembro de 

2022;  

• Estabelecer canais de contato, assim como fortalecer os existentes, com as 

instituições municipais, estaduais e federais de saúde, no âmbito público e privado, 

para firmar parcerias e convênios com o objetivo de ofertar estágios e cursos de 

capacitação; 

• Auxiliar os discentes nos programas de intercâmbio; 

• Implementar programa de acompanhamento acadêmico com objetivo de minimizar 

a evasão escolar; 

• Manter o sítio eletrônico do curso e a rede social (Instagram®) em constante 

atualização, para que os mesmos possam se tornar meios de comunicação e 

disseminação das informações da coordenação juntos aos discentes, docentes, 

comunidade acadêmica e população em geral. 

 

4.2. Atividades de ensino, pesquisa e extensão 

 

• Elaborar, mediante entendimentos com as chefias departamentais, a oferta de 

disciplinas para cada período letivo; 

• Acompanhar e avaliar a execução da nova matriz curricular;  

• Fortalecer a implementação e execução de projetos de melhoria do ensino através 

da monitoria, conduzida pelos discentes e orientada pelos docentes do curso; 



• Promover a aproximação e o diálogo das ações de ensino, pesquisa e extensão, 

desenvolvidas pelo departamento, com a comunidade acadêmica da UFPB e a 

sociedade; 

• Estimular a implementação de projetos de Iniciação Cientifica pelos docentes e o 

envolvimento discente nos mesmos; 

• Fornecer apoio e incentivo aos discentes, através da aproximação com grupos de 

pesquisa, eventos e rodas de conversa com profissionais, para o desenvolvimento de 

ideias que resultem em pesquisas cientificas e trabalhos de conclusão do curso que 

subsidiem publicações em periódicos e revistas científicas;  

• Estabelecer canais de contato, assim como fortalecer os existentes, com as 

instituições municipais e estaduais, no âmbito público e privado, para viabilizar 

pesquisas, desburocratizando o acesso à ambientes e espaços de execução das 

mesmas; 

• Estimular a implementação de projetos de extensão pelos docentes e o envolvimento 

discente nos mesmos; 

• Prover suporte aos discentes na composição das atividades complementares 

obrigatórias para a formação; 

• Implementar métodos e rotinas, utilizando recursos tecnológicos e outros 

mecanismos de apoio oferecidos pelo CCS e pela UFPB, de acompanhamento e 

discussão sobre o adequado rendimento escolar discente nos âmbitos do ensino, da 

pesquisa e da extensão. 

 

Esperamos, se eleitos, contribuirmos para o fortalecimento do Curso de Fisioterapia. 

 

João Pessoa, 13 de Julho de 2022. 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. José Heriston de Morais Lima 

SIAPE: 

   

________________________________________________ 

Prof. Dr. Leonildo Santos do Nascimento Júnior 

SIAPE:1976197 

 


