PÓS-GRADUAÇÃO
Continue evoluindo na sua carreira. Várias

PÓS-GRADUAÇÃO

opções de cursos nas mais diversas áreas
para quem deseja se especializar.

ÁREAS
§

Direito

§

Engenharia

§

Educação

§

Gestão

§

Gastronomia

ALGUNS CURSOS
§ MBA em Planejamento Tributário
§ MBA em Controladoria

LOCALIZAÇÃO
Av. Barreto de Menezes, 809, Piedade
Jaboatão dos Guararapes/PE

§ Psicopedagogia Clínica e Institucional
§ Neuropsicopedagogia

Supermercado
Atacadão
Av. Barreto de Menezes

Via Sul

Shopping
Guararapes
Av. Barreto de Menezes

Supermercado
Assaí

Av. Bernardo Vieira da Melo

do Trabalho

Av. Ayrton Senna da Silva

§ Gestão em Psicologia Organizacional e

§ Alta Gastronomia com Ênfase em

Cozinha Oriental e das Américas
§ Gastonomia Vegana

MAIS INFORMAÇÕES
Cursos de Pós-Graduação ″Lato Sensu″ em
conformidade com a Resolução 01/2007
do Conselho Nacional de Educação

Sec. de Pós-Graduação Metropolitana
(81) 2128-0500 / 0800 500 0500
www.metropolitana.edu.br
/fmgrecife

FISIOTERAPIA
NEUROFUNCIONAL

APRESENTAÇÃO

DISCIPLINAS

O CURSO

O envelhecimento da população, os hábitos de vida, o
sedentarismo e o aumento da expectativa de vida
predispõem cada vez mais os indivíduos às morbidades provenientes das doenças neurodegenerativas que
ocasionam alterações temporárias ou permanentes e
levam a prejuízos em suas funções diárias e proﬁssionais, tornando-o dependente de terceiros, com grande
impacto econômico, social, físico e emocional. A
abordagem ﬁsioterapêutica ao paciente neurológico
necessita cada vez mais de especialização e atualização baseada em evidências cientíﬁcas, identiﬁcando e
analisando déﬁcits neurológicos e determinando o
tratamento adequado para cada paciente. Nessa
especialização, o aluno conhecerá toda a teoria
necessária para embasar sua atuação em abordagens
terapêuticas para distúrbios de movimento complexos
e extensos.

§ Bases de Neuroanatomia e Neuroﬁsiologia

§ Duração: 18 meses (16 meses de aulas

§ Plasticidade e Controle Motor

presenciais e o restante para realização do
projeto de conclusão de curso)
§ Carga-Horária: 360 horas/aula
§ Modalidade: Presencial
§ Aulas: Mensais - Sextas-feiras das 12:00
às 22:00 e aos sábados das 08:00 às
17:00.

§ Escalas e instrumentos de avaliação na
§
§
§

§
§

§

OBJETIVOS

§
§

Proporcionar aos alunos, por meio da prática
clínica e ensino teórico, o aprofundamento dos
conhecimentos relacionados à atuação da
ﬁsioterapia Neurofuncional englobando aspectos
preventivos, curativos e reabilitadores em
pacientes com afecções neurológicas, em nível
ambulatorial ou em enfermaria.

PÚBLICO-ALVO

§
§

§
§
§
§

Fisioterapeutas graduados que atuem ou almejem
atuar na área de ﬁsioterapia neurofuncional.

§

ﬁsioterapia neurofuncional
Semiologia neurológica
Abordagem ﬁsioterapêutica após TRM e
Mielopatias
Avaliação e tratamentos baseados em evidências
em pacientes com doença de Parkinson e
síndromes parkinsonianas
Doenças desmielinizantes e disfunções
cerebelares
Abordagem ﬁsioterapêutica nas doenças
neuromusculares: doenças do sistema nervoso
periférico, miopatias e doenças do neurônio
motor
Abordagem ﬁsioterapêutica após AVE e TCE
Introdução ao Conceito Bobath
Introdução ao Conceito FNP
Hidroterapia e condicionamento físico nas
disfunções neurológicas
Disfunções ortopédicas frequentes nos pacientes
neurológicos
Órteses e adaptações para pacientes
neurológicos
Inovações em Fisioterapia Neurofuncional
(estimulações transcranianas, robótica)
Elaboração de trabalho de conclusão do curso
Gestão, consultoria de carreiras,
empreendedorismo e coaching
Metodologia da Pesquisa e Produção Cientíﬁca

CORPO DOCENTE
O curso é ministrado por professores e
proﬁssionais com vasta experiência em suas
áreas de conhecimento, a ﬁm de
proporcionarem aos alunos o maior índice de
aprendizagem, sempre alinhando com as
novidades do mercado de trabalho.

INSCRIÇÕES
Documentos Necessários:
§ Preenchimento da ﬁcha de pré-inscrição
disponível no site
§ Cópia do diploma ou comprovante de
conclusão de curso de graduação, obtido
em uma instituição de nível superior
reconhecida pelo MEC
§ Cópia dos documentos de identiﬁcação
pessoal (RG, CPF)
§ 02 fotos 3x4

