As duas melhores Instituições de Ensino Superior da Bahia (FAN e UNEF) se uniram para oferecer um
programa de Pós-Graduação que lhe prepare para enfrentar e vencer todos os desafios do mercado, com
competência para ocupar os melhores cargos em sua carreira profissional.
A PÓS-NOBRE conta com uma equipe de coordenadores e professores, mestres e doutores, com grande
experiência profissional, trazendo a realidade prática de cada área para dentro da sala de aula. Além disso, os
cursos dispõem de experiências realísticas em empresas, obras, escritórios, clínicas e hospitais enriquecendo o
conhecimento e o network.
Reconhecidas pela credibilidade, por ser destaque no RUF (Ranking Universitário Folha de São Paulo), no
Guia do Estudante (Editora Abril) e ter excelentes conceitos no MEC, a FAN e a UNEF dispõem da melhor e
maior estrutura em laboratórios, unindo tecnologia e inovação para promover uma educação diferenciada.

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA
O curso visa estudar os aspectos clínicos e as consequências das afecções que
comprometem o sistema respiratório, aplicando o conhecimento na seleção e execução de
métodos e técnicas de fisioterapia, adequados à reabilitação respiratória e conduta
fisioterápica específica.
Este curso proporcionará ao aluno condições para analisar, do ponto de vista da
fisioterapia, práticas com pacientes portadores destas doenças e empregar medidas
auxiliares para o tratamento e sua recuperação.
PÚBLICO-ALVO
Profissionais de Fisioterapia que atuem ou pretendam atuar na área de fisioterapia
respiratória adulto e/ou pediátrico.
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INFORMAÇÕES GERAIS

DIFERENCIAIS

• Pós-Graduação presencial;

• Metodologia baseada em projetos;

• Carga Horária: 400 h/aula;

• Aulas realísticas;

• 18 meses, mais TCC;

• Planejamento e Gestão de Carreira;

• Disciplinas: presenciais e 3 disciplinas a distância;

• Módulos opcionais para docência

• Local: UNEF - Av. Luís Eduardo Magalhães. S/N. Bairro Subaé;

do ensino superior;

• Aulas: Quinzenais (aos sábados).

• Promoção de Network.

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA
LATO SENSO

DISCIPLINAS
• Unidade de Aprendizagem Virtual
• Gestão Estratégica de Carreira Profissional
• Metodologia da Pesquisa
• Interpretação de Exames Laboratoriais e de Imagem
• Anatomofisiopatologia
• Mobilização Precoce
• Suporte Ventilatório
• Reabilitação Fases I e II
• Fisioterapia Aplicada aos Cuidados Com a Criança
• Fisioterapia em Disfunções Específicas
• Técnicas Instrumentais e Manuais
• Bioética
• Trabalho de Conclusão de Curso

OPTATIVAS
• Didática e Metodologia do Ensino Superior
• Novas Tecnologias de Aprendizagem e Mediação Pedagógica no Ensino Superior
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