PROJETO DE EXTENSÃO
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

ReabilitaDOR: Assistência ﬁsioterapêutica nas
Disfunções Musculoesqueléticas numa
abordagem interdisciplinar

Edital 2020 - 01 - Edital de Credenciamento de Programas e Projetos de Extensão
COORDENADOR(A): Gisela Rocha de Siqueira
E-MAIL: giselarsiqueira@gmail.com
UNIDADE GERAL: CCS - Centro de Ciências da Saúde
UNIDADE DE ORIGEM: Fisioterapia
INÍCIO DO PROJETO: 02/03/2020

FIM DO PROJETO: 30/12/2020

CARGA HORÁRIA: 480 H
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Departamento De Fisioterapia- UFPE

OBSERVAÇÃO:

RESUMO: O ReabilitaDOR é um projeto que tem como objetivo promover a assistência ﬁsioterapêutica a
pacientes Disfunções Musculoesqueléticas numa abordagem multidisciplinar, baseada na melhor
evidência cientíﬁca, permitindo a atuação junto com a sociedade para enfrentamento dos problemas e
necessidades no âmbito individual e coletivo. Trata-se de proposta com potencial para uma Ação
Curricular de Extensão para o Curso de Fisioterapia, que acontecerá de ABRIL a DEZEMBRO de 2020 no
Laboratório de Aprendizagem e Controle Motor e na Clínica Escola de Fisioterapia da UFPE com carga
horária total de 480h. Os participantes receberão assistência ﬁsioterapêutica inovadoras voltadas à
promoção da saúde física e mental por uma equipe multidisciplinar formada por médicos,
ﬁsioterapeutas, nutricionistas e odontólogos e estudantes dessas áreas. Haverá a discussão de casos e
a produção contínua de conhecimento que contribuirão para a formação acadêmica, técnica e cientíﬁca
do estudante de graduação e pós-graduação. Esse projeto irá promover a interação do
ensino-pesquisa-extensão, possibilitando a ampliação da experiência do discente em diferentes
cenários e diferentes contextos, de maneira a estimular o estudante a agir como protagonista da ação e
despertar para a produção de conhecimento técnico e cientíﬁco a partir das demandas, lacunas e
desaﬁos oriundos do projeto através de elaboração de projetos de iniciação cientíﬁca, trabalhos de
conclusão de curso, teses e dissertações e consequentemente seus produtos. Além disso, o Reabilitador
como trará impactos clínico, social e econômico signiﬁcativos no sentido de oferecer vagas aos
pacientes da comunidade que não conseguiram atendimento nos setores de ﬁsioterapia da Região
Metropolitana do Recife.

