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SELEÇÃO DE DISCENTES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS(AS) DO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL INSTITUCIONAL – PETI/UESB – 

EDITAL N° 026/2022 

 

- POR CURSO ESPECÍFICO/CAMPUS JEQUIÉ 

 

Fisioterapia  

Tutor(a): Cleber Souza de Jesus 

Público Alvo: Discentes de Fisioterapia 

Vagas:  

Bolsistas - 4 vagas, sendo 3 vagas para os primeiros discentes classificados, 

independentemente da forma de ingresso na Uesb (ampla concorrência, reserva de vagas 

ou cotas adicionais) e 1 vaga para discente melhor classificado, que tenha ingressado na 

Uesb por meio das modalidades de concorrência, “reserva de vagas” ou “cotas 

adicionais”. 

Voluntários – 2 vagas. 

Resumo da Proposta de Grupo de Trabalho: 

A partir das ações do Grupo Peti Fisioterapia do Trabalho espera-se desenvolver os 

seguintes objetivos de aprendizagem: 

1. Aprofundar o conhecimento sobre a Funcionalidade Humana e sua relação 

com a saúde do trabalhador; 

2. Desenvolver habilidades práticas para realização de avaliação cinesiológica 

funcional em grupos de trabalhadores diversos; 

3. Aprofundar o conhecimento teórico prático sobre a Fisioterapia do Trabalho 

e seus campos de atuação; 
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4. Aprofundar o conhecimento sobre os aspectos teórico práticos da Ergonomia 

aplicada a Fisioterapia do Trabalho; 

5. Identificar aspectos relevantes nas normas regulamentadoras do trabalho 

relacionadas aos aspectos de atuação do fisioterapeuta e da ergonomia; 

6. Desenvolver habilidades práticas para realização de avaliação ergonômica 

em locais de trabalho; 

7. Proporcionar vivências das práticas da fisioterapia do trabalho e da 

ergonomia em diversos setores e segmentos da sociedade com visão ética, 

crítica e socialmente comprometida com a melhoria das condições de vida 

dos trabalhadores; 

8. Promover um espaço de diálogo e aprendizado com base nos problemas reais 

identificados na sociedade e setores da comunidade. 

Nessa perspectiva, visamos aprimorar a construção do diagnóstico fisioterapêutico, 

com base nas ferramentas atuais e codificação, quantificação e qualificação 

utilizando a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidades e Saúde 

(CIF/OMS). 


