Por que cursar
Fisioterapia na
Unochapecó?
Neste e-book, você vai conhecer os principais
diferenciais do curso de Fisioterapia da
Unochapecó, que o qualificam como uma das
melhores opções para você que está pensando
em seguir essa profissão, e como eles vão fazer a
diferença na sua formação. Entre eles você vai ver:

Uma superestrutura com Laboratórios de Cinesioterapia,
Recursos Terapêuticos Manuais, Pesquisa em Movimento
Humano, anatômico e muitos outros.
Clínica Escola de Fisioterapia integrada à Clínica de
Saúde dentro da própria Universidade com atendimentos
reais aos usuários de diversas áreas e complexidades.
Curso extremamente prático, com atividades desde o 1°
semestre até o final do curso realizadas na estrutura da
universidade e em diversos espaços externos.
Mensalidade com o preço fixo de R$ 1.205,00.
Modelo de ensino focado em experiências (Aprendizagem
Baseada em Experiências - ABEx).
Aulas teóricas com porcentagem de ensino a distância.

Bom, mas antes de conhecer o curso, você
precisa saber um pouco mais sobre a estrutura
da Unochapecó para entender como ela fará
toda a diferença na sua formação.

Unochapecó:
nota máxima
no MEC, entre as
melhores do país
A Universidade Comunitária da Região de
Chapecó existe desde 1970 e trouxe para a
região Oeste de Santa Catarina o primeiro
curso de graduação. Em 2020, completou 50
anos de história, com credibilidade reconhecida
em todo o território nacional.
A primeira turma da Universidade formouse em Pedagogia e a partir desse curso
a Unochapecó foi crescendo. Em 2016, já
eram mais de 30 mil profissionais formados,
mais de 40 cursos de graduação, além de
especializações, mestrados e doutorados.

Em 2018, a Unochapecó se tornou a

primeira universidade
do Oeste Catarinense
a conquistar nota
máxima na avaliação
do Ministério da
Educação (MEC).
Até aquele momento, apenas 21
universidades possuíam essa nota no
Brasil, e ainda hoje são poucas, cerca de 30
universidades em todo o país.
Mas a Unochapecó foi muito além disso, e,
até o final de 2019, vinte cursos também
conquistaram a nota máxima no MEC (nota
5) e todos os demais cursos avaliados
conquistaram uma ótima avaliação, nota 4.
Isso comprova que a Unochapecó possui um
padrão de excelência muito diferenciado em
estrutura, professores e qualidade de ensino,

tanto para a cidade quanto para o país. Isso vai
fazer muita diferença quando você se formar
e começar a atuar na sua profissão, seja numa
empresa ou de forma empreendedora.
A Universidade Cinquentenária do Oeste
Catarinense completa esse ciclo participando
ativamente do desenvolvimento sustentável
da região e da transformação e formação
profissional cidadã de cada um dos estudantes
que passa por aqui, mostrando que somente
com conhecimento científico é possível mudar
o mundo.

Se você também
acredita, então você
é um dos nossos!

Tem novidade no curso
que já é consolidado em
Chapecó
Com mais de 15 anos de história em Chapecó
e região, o curso de Fisioterapia já formou
mais de 400 egressos. São profissionais
de destaque no mercado de trabalho. Isso
é uma comprovação de que aqui, você
tem uma formação que atende todos os
quesitos necessários para ser um profissional
completo, independentemente da área e da
complexidade de atuação.
E tem novidade! O curso de Fisioterapia,
aqui na Unochapecó, sempre foi em período
integral, mas recentemente ele passou
por modificações. Agora, você pode fazer
Fisioterapia na melhor Universidade da
região, no turno da noite, mantendo a mesma
qualidade e possibilidades de vivências e
inserções nos diferentes espaços de prática a
estágios. A seguir você vai descobrir o que o
curso tem de melhor, preparado especialmente
pra você se tornar um Fisioterapeuta de
sucesso.

Experiência de mercado
Formação ainda mais próxima da prática
profissional
Aqui na Unochapecó, o contato do estudante
com as diversas possibilidades de atuação
é valorizado. É por isso que as atividades
acadêmicas se baseiam no aprendizado a
partir da experiência do aluno, aliando teoria
e prática.
Esse modelo de ensino segue a orientação da
Aprendizagem Baseada em Experiências, a
ABEx. Ao ingressar no curso, você vai ouvir
falar muito nela. Uma disciplina por semestre
leva esse nome e é responsável por promover
um contato com as empresas, instituições e
com a comunidade de forma geral.
No curso de Fisioterapia, você vivencia
a profissão desde o primeiro semestre,
aumentando o grau de complexidade
no decorrer do curso. E isso, sempre em
contato direto com a comunidade, já que o
curso promove atividades em laboratórios,
atendimentos na clínica integrada da
Unochapecó e estágios e aulas teórico/
práticas em laboratórios, Clínica Integrada
da Unochapecó, clínicas parceiras, unidades
de saúde e hospitais.

O modelo da Aprendizagem Baseada em
Experiências integra conhecimento teórico,
prática profissional e atividades de extensão.
Isso significa que além de aprender, a
sociedade sai ganhando com o conhecimento
que é produzido aqui. Possibilitando também
novas oportunidades de estágios extracurriculares e novas portas no mercado de
trabalho.
Isso é ser comunitária!

Laboratório de Anatomia

A melhor estrutura laboratorial e
os melhores professores
da região
Bom, agora que você já sabe por que a
Unochapecó é a melhor Universidade do Oeste
Catarinense, vamos conhecer alguns detalhes da
superestrutura preparada especialmente para o
curso de Fisioterapia.

O curso conta com os melhores professores de
Fisioterapia da região, todos com experiência
de sobra pra passar a você. A grande maioria
deles são Mestres e Doutores qualificados em
áreas específicas e possuem anos de prática no
mercado de trabalho, trazendo estas vivências
para o ensino e para a supervisão das práticas.
Ou seja, alguns dos professores que você vai ter
durante a sua graduação em Fisioterapia, dão
aulas em Especializações, Mestrados ou até em
Doutorados, mas são professores da graduação
em Fisioterapia na Unochapecó, e você tem a
incrível oportunidade de se graduar estudando
com esse timaço de craques. Só por isso, o curso
já valeria a pena, mas tem muito mais!

Uma superestrutura com os
melhores laboratórios da região
Aqui na Uno, você vai encontrar o maior
número de laboratórios destinados à
prática profissional. E pensando no curso de
Fisioterapia, no propósito e no trabalho diário
desta profissão, a teoria precisa ser muito bem
relacionada com a prática para se formar
um profissional diferenciado no mercado de
trabalho atual.

E é exatamente isso que acontece por aqui. O
curso é extremamente prático, com aulas,
atividades e vivências desde o 1° semestre
até o final do curso. As atividades de vivências
são realizadas em clínicas conveniadas e
hospitais parceiros. Já as aulas e atividades
práticas acontecem em laboratórios do curso,
todos superequipados e preparados.
Entre os laboratórios você utilizará, por
exemplo, os de Anatomia, de Cinesioterapia,
de Semiologia, de Hidroterapia, de Recursos
Terapêuticos Manuais, e a ampla Clínica Escola
de Fisioterapia, entre muitos outros espaços
que você pode conhecer antes mesmo de fazer
sua matrícula. Basta agendar uma visita.

Clínica Escola de Fisioterapia
dentro da própria Universidade
com atendimentos reais à
população
Bom, a gente já mostrou a superestrutura de
laboratórios e a capacidade diferenciada dos
professores que você terá contato diariamente
no curso, mas ainda falta mostrar o melhor de
tudo isso, a Clínica Escola de Fisioterapia da
Unochapecó.

A Unochapecó possui inúmeros Projetos
de Extensão. Esses projetos servem como
uma espécie de serviço gratuito que são
oferecidos à população de Chapecó e região.
Esses serviços são prestados pelos próprios
estudantes da Unochapecó, acompanhados e
supervisionados por professores.
Ocorrem também na clínica, aulas práticas
que são muito frequentes durante todo o
curso, e parte dos estágios obrigatórios que os
estudantes precisam realizar para se formar,
possibilitando que os estudantes dos diversos
períodos tenham contato entre si e troquem
experiências.
Para se ter uma ideia do quanto você pode
aprender nesse espaço, anualmente são
realizados mais de 10 mil atendimentos por

Clínica Escola de Fisioterapia

estudantes de Fisioterapia da Uno, orientados de
perto pelos professores. Assim, ao mesmo tempo
que você aprende sua profissão na prática, a
Unochapecó cumpre o seu papel comunitário
melhorando a vida das pessoas na comunidade.
Além disso, a nossa estrutura é super ampla e
moderna, contando com diversas salas equipadas
para os atendimentos e as práticas, sendo
elogiada e reconhecida por pessoas externas que
conhecem o nosso espaço.
O curso de Fisio tem ainda muitos convênios
e parcerias que também preparam você pro
mundo real da sua profissão. Entre os locais
parceiros e conveniados estão: APAE, Hospital
Regional do Oeste, Centros de Saúde da Família,
Rede Feminina de Combate ao Câncer, Abrigo
Municipal, Secretaria de Educação, Secretaria
de Saúde, entre outras diversas instituições e
empresas privadas.

Alto número de eventos e
workshops de atualização e
capacitação durante o curso
O curso de Fisioterapia da Unochapecó já
é atualizado por si só, e isso se deve à alta
capacidade do melhor time de professores
de Fisio da região. Mas a gente sabe que no
mundo de hoje, nada está parado, tudo está em
movimento, inclusive os saberes acadêmicos
de todas as áreas do conhecimento. E com a
Fisioterapia não é diferente.
O estudo, diagnóstico cinesiológico
(fisioterapêutico), prevenção e tratamento
de lesões estão sempre em constante
transformação, assim como a descoberta de
novos métodos. E aqui na Unochapecó, você
terá contato com palestrantes e especialistas
de todo o Brasil, com workshops, semanas
acadêmicas, seminários e muitos outros
eventos que abordam o que há de mais novo
na área da Fisioterapia.

Programas e Projetos de
Pesquisa e Extensão
O curso de Fisioterapia da Uno possui muitos
Projetos de Extensão, a exemplo do que já foi
dito anteriormente sobre o que acontece na
Clínica Escola de Fisioterapia. Esses projetos

funcionam dentro de Programas, que são
ainda maiores e envolvem diversos outros
projetos e áreas de atuação.
O Programa de Atenção e Cuidado à Criança e
Adolescente Sorriso para a Vida, por exemplo,
possui projetos de muitas áreas, desde
Odontologia, Educação Física, Fisioterapia
e outros. No caso do curso de Fisio, dois
dos vários Projetos de Extensão existentes,
são mantidos dentro desse Programa: o
Intervenção motora precoce em bebês de
risco e o Fisioterapia na Promoção da Saúde
e Atenção Fisioterapêutica.
Esses são apenas dois exemplos de projetos
que você vai encontrar por aqui e vão abrir
as portas para o seu primeiro contato com
a profissão. Existem muitos outros projetos
que funcionam na própria Clínica Escola de
Fisioterapia da Uno, e que você pode conhecer
antes mesmo de finalizar sua matrícula. Basta
entrar em contato e agendar uma visita.

As possibilidades de carreira do
profissional da Fisioterapia
As possibilidades na área da Fisioterapia são
muito amplas. Nosso corpo possui diversas
funcionalidades e nossos pacientes estão

em diversos espaços. Cada disfunção dos
diferentes sistemas envolvidos no nosso corpo
está atrelada a uma área de atuação dentro da
fisioterapia. Você pode virar especialista e ser
referência em uma área que mais se identificar
ao longo do curso. Por isso, o mercado é sempre
propício para o profissional que está antenado
à realidade dessa profissão, e à área ou
especialidade em que quer atuar.
Durante a carreira profissional você pode
encontrar diversas possibilidades de atuação,
como, por exemplo, no serviço público
trabalhando em conjunto com as equipes de
saúde, em ambulatórios, clínicas e consultórios
privados, centros de reabilitação, hospitais,
clubes esportivos, empresas (com atividades
voltadas à ergonomia e saúde do trabalhador),
entidades filantrópicas e beneficentes, ou
ainda dar continuidade na carreira acadêmica,
tornando-se professor na graduação e pósgraduação, entre outras.
Clínica Integrada

Profissional qualificado para o
mercado
Logo após a conclusão do curso, Franciele
Miranda da Maia, egressa do curso de
Fisioterapia da Unochapecó, recebeu uma
proposta de trabalho e iniciou sua vida
profissional.
“A graduação deu-me uma base para a
prática profissional. E dentre tantas coisas
que ali aprendi e que levo para minha vida
é que, para ser um excelente profissional,
é preciso compreender que somos eternos
estudantes”.
Realizar o curso, para ela, foi extremamente
gratificante, especialmente por poder realizar o
sonho de trabalhar com o que ama.
“O diferencial do curso na Uno é buscar,
durante o processo de formação, aproximar
o estudante da realidade que o cerca,
instigar a fazer essa leitura de mundo e
engaja-lo a ser um agente transformador”.

E aí? Gostou de conhecer a
estrutura que está te esperando
por aqui? Aprendeu alguma coisa
que você ainda não sabia?
Bom, esse é só o começo. Você também
pode falar com o coordenador do curso
ou chamar a gente no whats
(49 3321 8000) pra trocar uma ideia.
Se você já se decidiu é só se inscrever no
seu curso clicando aqui, torcer muito pra
ser aprovade no Vestibular Uno e começar
a mudar o mundo!

