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 -
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0
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0
Desejo vincular ação de extensão à concorrência de bolsa
Não
Palavras-chave
Educação continuada, Supervisores de estágio, Fisioterapia
Apresentação e justificativa
O curso de extensão em questão surge das inquietações e dos problemas oriundos da impossibilidade dos docentes do curso de
graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) estarem presentes integralmente na supervisão
dos estágios.
Visando minimizar estas inquietações e problemas, a coordenação de estágios sugeriu e os docentes do referido curso
concordaram em realizar uma aproximação com os supervisores do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais (HUCAM).
Dentro desta proposta, objetiva-se criar um espaço de discussão para problematização e resolutividade das questões
relacionadas à formação do aluno, bem como, para integração da teoria, ministrada pelos docentes, com a prática, vivenciada
nos diversos campos de estágio no HUCAM.
Cabe ressaltar que o estágio curricular é fundamental no processo de formação do aluno, pois é por meio dessa vivência que o
graduando se prepara para o futuro profissional, adquirindo habilidades e competências inerentes à profissão, aprendendo
desempenhar suas funções com responsabilidade, ética e liderança, aprendendo fazer a tomada de decisão clínica levando em
consideração as evidências científicas e os valores dos pacientes, aprendendo ter mais independência e, ao mesmo tempo,
trabalhar em equipe multiprofissional, e aprendendo lidar com o público.
Desta forma, a aproximação entre teoria e prática torna-se imperiosa, visto que os supervisores, que não pertencem à academia,
vêm participando significativamente do processo de formação do aluno.
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Objetivos gerais
Criar um espaço de diálogo entre os docentes do curso de Fisioterapia da UFES e os supervisores do HUCAM.
Objetivos específicos
Definir formas e critérios de avaliação do discente;
Proporcionar educação continuada aos supervisores de estágio.
Metodologia
Serão realizados encontros entre os docentes do curso de Fisioterapia e os supervisores fisioterapeutas do HUCAM.
Todos os 23 supervisores fisioterapeutas do HUCAM serão convidados a participar e, para facilitar a adesão, cada encontro será
realizado duas vezes, uma vez pela manhã e outra pela tarde. Desta forma, tanto os fisioterapeutas do turno matutino quanto os
do turno vespertino terão a oportunidade de participar de um processo de educação continuada dentro dos seus próprios horários
de trabalho. Esta conquista só foi possível porque a gerente da equipe multiprofissional do HUCAM reconheceu a importância e
se comprometeu a liberar os fisioterapeutas para participar deste processo de educação continuada.
Nos encontros poderão ser realizadas palestras, rodas de discussões, estudos de caso ou outra forma de organização que se
julgue mais apropriada para o momento.
Os temas para os encontros, a princípio, foram sugeridos pelos docentes, que percebem algumas falhas nos processos de
ensino-aprendizagem e de avaliação dos alunos, mas pretende-se, futuramente, dar, aos supervisores, a oportunidade de
escolher temas.
Os encontros ocorrerão no HUCAM e terão duração de duas horas cada um e frequência mensal ou bimensal, conforme
cronograma em anexo.
Receberão certificado de participação os supervisores que tiverem frequência mínima de 75%.
Forma de avaliação da ação de Extensão
Ao final dos encontros para discussão dos seis temas listados acima, será realizada uma pesquisa de satisfação com os
supervisores e com os docentes a fim de verificar se o projeto realmente alcançou seus objetivos. Se sim, será dada continuidade
ao mesmo. Se não, as atividades do projeto serão encerradas.
Site
 -
Origem do público-alvo
Interno
Caracterização do público-alvo
Fisioterapeutas do HUCAM que atuam como supervisores de estágio.
Captação por edital de fomento
Não
Articulado com política pública
Não
Plano de atividades previstas
 -
Plano de acompanhamento e orientação
 -
Processo de avaliação
 -
Infra-estrutura física
Sala para realização dos encontros.
Vínculo com Ensino
Sim
Vínculo com Pesquisa
Não
Público estimado
23
Informações adicionais
 -

EQUIPE
Participação Nome Telefone E-mail Unidade Departamento/Curso/S

etor
Coordenador Verena Kise Capellini 27 3207 0524 verena.capellini@ufes.br

verena.capellini@ufes.br
 - Grupo de Servidores do

D e p a r t a m e n t o  d e
Educação Integrada em
Saúde (dis)

Co-coordenador Flavia Marini Paro 3207 7166 flavia.paro@ufes.br  - Grupo de Servidores do
D e p a r t a m e n t o  d e
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Educação Integrada em
Saúde (dis)

Co-coordenador Grace Kelly Filgueiras
Freitas

27 3032 6379 grace.freitas@ufes.br  - Grupo de Servidores do
D e p a r t a m e n t o  d e
Educação Integrada em
Saúde (dis)

Co-coordenador Halina Duarte 3225 0582 halina.duarte@ufes.br  - Grupo de Servidores do
D e p a r t a m e n t o  d e
Educação Integrada em
Saúde (dis)

Co-coordenador Neville Ferreira Fachini
de Oliveira

27 3208 2908 neville.oliveira@ufes.br  - Grupo de Servidores do
D e p a r t a m e n t o  d e
Educação Integrada em
Saúde (dis)

Co-coordenador V e r o n i c a  L o u r e n c o
W i t t m e r  P a s c o a l

27 3340 8903 veronica.pascoal@ufes.br  - Grupo de Servidores do
D e p a r t a m e n t o  d e
Educação Integrada em
Saúde (dis)

PARCERIAS
CNPJ Nome Caracterização Tipo

H O S P I T A L  U N I V E R S I T Á R I O
CASSIANO ANTÔNIO MORAES
(HUCAM)

 Instituição da Administração Pública Direta Outros

FOMENTO
Existe execução financeira?
Não

ABRANGÊNCIAS
Nome Estado Município CEP Detalhes

Hospital Universitário
Cassiano Antônio de
Morais (HUCAM)

Espírito Santo Vitória

AÇÕES VINCULADAS
Tipo Título da Ação de Extensão

RESULTADOS ESPECÍFICOS
Público atingido
0

RESULTADOS GERAIS
Data Resultados

PRODUÇÕES
Tipo Título Identificação
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