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PLANO DE ENSINO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Disciplina: Atualidades em pesquisa clínica e pré-clínica na reabilitação do sistema 

cardiorrespiratório e metabólico 

Código: CDR410020 

Número de Créditos: 3 

Carga Horária Total: 45 Horas/aula 

Período: terça-feira, 13h30 

Local: a definir 

Curso: Mestrado em Ciências da Reabilitação 

Professores: Dra Viviane de Menezes Caceres 

 

2. EMENTA 

 

Estudo da produção científica mundial sobre as principais alterações fisiológicas e 

clínicas das doenças do sistema cardiorrespiratório e metabólico; bem como da fundamentação 

atual das possibilidades terapêuticas que norteiam a sua prevenção e reabilitação. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Proporcionar aos alunos uma revisão dos conceitos atuais da fisiologia e fisiopatologia, 

além de ampliar seus conhecimentos na área de fisiologia do exercício com foco na prevenção e 

reabilitação do sistema cardiorrespiratório e metabólico. Oferecer aos alunos experiência prática 

nos instrumentos de avaliação clínica e pré-clínica do sistema cardiovascular.  Desenvolver no 

aluno a capacidade de leitura crítica e interpretação de literatura científica nas áreas abordadas 

durante o curso. 

 

4. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 Parte I: Revisão conceitos atuais da fisiologia, fisiopatologia do sistema 

cardiorrespiratório e metabólico;  

 Parte II: Revisão conceitos atuais da fisiologia do exercício com foco na prevenção e 

reabilitação do sistema cardiorrespiratório e metabólico; 

 Parte III: Instrumentos de avaliação clínica e pré-clínica do sistema cardiovascular; 

 Parte IV: Aplicação dos conteúdos abordados através de seminários de artigos que 

utilizam os conceitos e métodos abordados no curso. 

 

5. METODOLOGIA 

 

As aulas conjugarão o uso de projetor multimídia, para exibição áudio-visual, a exposição 

oral para abordagem dos conceitos e discussão, bem como o uso de quadro (Lousa) quando 

necessário. Durante as aulas, será sugerido aos alunos a leitura extra de artigos científicos. Na 

mailto:ppgcr@contato.ufsc.br
http://ppgcr.paginas.ufsc.br/


 
 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CAMPUS ARARANGUÁ – ARA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇAO EM CIENCIAS DA REABILITAÇAO 
RUA PEDRO JOÃO PEREIRA, Nº 150, BAIRRO MATO ALTO – CEP 88900-000 – ARARANGUÁ-SC 

TELEFONES: + 55 (048) 3721-6448 / + 55 (048) 3522-2408 / FAX + 55 (048) 3522-2408 
ppgcr@contato.ufsc.br / http://ppgcr.paginas.ufsc.br/ 

 

 2 

aula subsequente, o assunto abordado nesse artigo será discutido. Algumas atividades práticas 

serão sugeridas ao longo do curso. 

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos 

estudos, os quais deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às 

atividades correspondentes a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não 

comparecer, no mínimo a 75% das mesmas. 

 O aproveitamento da disciplina será de acordo com o Art. 37 do Regimento do PPG-CR.  

NF = (MP+REC)/2 

 Avaliações 

A avaliação será feita pelos seminários de artigos científicos, elaboração e apresentação de 

um pequeno projeto criando uma hipótese utilizando os conhecimentos adquiridos no curso 

como complemento do seu projeto original, e participação e assiduidade nas atividades propostas 
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Artigos relacionados ao tema da disciplina serão selecionados anualmente visando a sua 

atualização, bem como para subsidiar os projetos em desenvolvimento pelo grupo de pesquisa. 
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