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Prezado leitor; 

 

Em cumprimento a Portaria n.º 40/2007, alterada pela Portaria n.º 23, de 23 de 

dezembro de 2010, apresentamos o “Catálogo 2011” da Faculdade de Ensino 

Superior de Catalão – Faculdade CESUC. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Prof. Paulo Antônio Lima 

-Diretor- 
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I - Denominação 
 
Faculdade de Ensino Superior de Catalão – Faculdade CESUC 
Av. Presidente Médici, s/n - Setor Santa Cruz  
Catalão - GO 
CEP.: 75706-725 
 
 
Dirigentes: 
 
Profa. Maria Eleonora de O. Scalia 
Diretora 
 
Prof. Paulo Antônio Lima 
Diretor 
 
Prof. Danilo Nogueira Magalhães 
Diretor 
 
Prof. Transvaldo Jeronimo da Silva 
Diretor 
 
Prof. Humberto de Sousa Fontoura 
Coordenador do curso de Fisioterapia 
 
Prof. Euripedes Bastos Siqueira 
Coordenador do curso de Ciências Contábeis 
 
Prof. Rodrigo Diniz Cury 
Coordenador do Núcleo de Atividades Complementares e Monografia - NAC 
 
Prof. Thiago Simões Gomes 
Coordenador do Centro de Extensão, Pesquisa e Pós Graduacao – CEPPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

C E S U C 
 

 4

II – Formas de ingresso nos cursos: 
 
Apresentamos as normas gerais para ingresso nos cursos oferecidos pelas IES: 
 
a) Processo Seletivo 
realizado semestralmente e de acordo com criterios estabelecidos em edital proprio 
publicado. 
 
Para esta modalidade de acesso, as datas e demais informações acerca de cada curso / 
IES deverão ser observadas nos editais publicados e época de cada Processo Seletivo. 
 
Conforme previsto nos editais, consideram se as IES abaixo relacionadas, para fins de 
Processo Seletivo como Intituições Unificadas. 
 
b) Transfêrencia Externa 
Deverão ser observadas as regras gerais estabelecidas no Manual do Aluno bem como os 
prazos estabelecidos no Calendário Escolar. 
 
c) Portador de diploma de curso superior 
O interessado deverá protocolar, junto a Secretaria Geral, pedido para ingresso em curso de 
graduação oferecido pela IES como portador de diploma. Para esta modalidade de acesso o 
interessado deverá apresentar todos os documentos pessoais bem como cópia autenticada 
do diploma de graduação ou original acompanhado de cópia simples, emitido por IES 
devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e no caso de pedido de 
aproveitamento de disciplinas, deverão ser apresentados os planos de ensino das 
disciplinas já cursadas com aproveitamento em outra IES. Deverão ser observadas as 
resoluções do CONSUP que tratam sobre este assunto disponíveis na Biblioteca Central. 
 
 
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 
 
EDITAL 
 
O Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo Unificado - CEPS, torna público 
por meio do presente Edital, que serão recebidas as inscrições referentes ao Processo 
Seletivo Unificado, no sítio www.cesuc.br do Centro de Ensino Superior de Catalão - 
CESUC. 
 
INSTITUIÇÕES UNIFICADAS: 
 
Centro de Ensino Superior de Catalão – CESUC 
Av. Presidente Médici, S/N, Setor Santa Cruz, Catalão – GO – CEP: 75706-420 – Tel.: (64) 3441-
6200 
 

Serão oferecidos os cursos/vagas, assim distribuídos: 
CURSOS VAGAS TURNO 

Administração 200 Noturno 
Direito 66 Noturno 
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Faculdade de Tecnologia de Catalão – FATECA 
Av. Presidente Médici, S/N, Setor Santa Cruz, Catalão – GO – CEP: 75706-420 – Tel.: (64) 3441-
6200 
 
Será oferecido o curso/vagas, assim distribuído: 

CURSO VAGAS TURNO 
 Tecnologia em Sistemas para Internet – Informática 62 Noturno 

 
Faculdade de Ensino Superior de Catalão - Faculdade CESUC 
Av. Presidente Médici, S/N, Setor Santa Cruz, Catalão – GO – CEP: 75706-420 – Tel.: (64) 3441-
6200 
 
Serão oferecidos os cursos/vagas, assim distribuídos: 

CURSOS VAGAS TURNO 
Ciências Contábeis 35 Noturno 
Fisioterapia 59 Diurno 

 
O processo seletivo somente terá validade para admissão no semestre letivo para o qual se destina e 
dentro do limite de vagas fixado em cada curso, no presente Edital.  
 
O candidato, no ato da inscrição poderá optar em segunda e terceira opção para os cursos oferecidos 
nas demais Instituições unificadas no presente edital. 
 
Caso o número de candidatos, em algum dos cursos acima, seja inferior a 80% do número total de 
vagas do curso, o processo seletivo unificado, a critério das Instituições, poderá não ser realizado 
para o respectivo curso, tendo os candidatos o direito de optar por outro curso ou de receber a 
devolução da taxa de inscrição do processo seletivo. 
 
Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo Unificado para os cursos de Administração, 
Direito, Tecnologia em Sistemas para Internet – Informática e Ciências Contábeis frequentarão as 
aulas no período noturno. Os candidatos aprovados para o curso de Fisioterapia frequentarão as 
aulas no período diurno. Caso seja necessário poderão ser oferecidas aulas/atividades aos sábados 
para qualquer curso. 
 
Art. 01 – O Processo Seletivo Unificado consiste na avaliação dos conhecimentos comuns às 
diversas formas de educação, do ensino médio. 
 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 02 – A inscrição ao Processo Seletivo Unificado será instruída da seguinte forma: 

 
Parágrafo primeiro – Documentação 
 
b) Requerimento de inscrição estará disponível na Internet no sitio www.cesuc.br ; 
c) Taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 (quarenta reais). 
 
Parágrafo segundo – Dos locais para inscrição 
 
a) Pela Internet no sitio www.cesuc.br ; 
b) No Protocolo da Secretaria Geral do CESUC.   
 
Parágrafo terceiro – A inscrição ao Processo Seletivo Unificado, poderá ser efetuada por terceiros 
sem procuração. 
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Parágrafo quarto – Após efetivada a inscrição no Processo Seletivo Unificado, o inscrito poderá 
requerer a troca de opção de curso até 7 (sete) dias antes da realização do mesmo, em formulário 
próprio, no Protocolo da Secretaria Geral, munido da inscrição devidamente autenticada. 
 
Art. 03 – Para efeito de classificação o candidato poderá optar, no ato da inscrição, por mais de um 
curso, oferecido pelas Instituições unificadas neste edital. 
 
Art. 04 – O Processo Seletivo Unificado, constituir-se-á de Prova I e Prova II. 
 
Parágrafo primeiro – A Prova I será elaborada com conteúdos de Português e Literatura Brasileira; 
Língua Estrangeira; Matemática; História; Geografia e Ciências Físicas e Biológicas, sendo a mesma 
composta por questões de múltipla escolha, onde o candidato assinalará apenas uma alternativa por 
questão, com um total de 60 questões, totalizando 60 pontos. 

 
Parágrafo Segundo – A Prova II será de Redação em Língua Portuguesa, com valor de 40 pontos, 
deverá ser manuscrita, em letra legível, sendo obrigatória a utilização de caneta esferográfica com 
tinta azul ou preta, que o candidato deverá levar. Terá caráter eliminatório, sendo que o candidato 
que obtiver nota inferior a 2 pontos ou fugir a um dos temas propostos será desclassificado. 
 
Art. 05 – O Processo Seletivo Unificado será em uma única etapa e obedecerá ao seguinte 
calendário: 
 

Dia XX/XX/XXXX das 08h30min. às 12h. 

 
Provas de: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Redação em Língua Portuguesa, Língua 
Estrangeira, Matemática, História, Geografia e Ciências Físicas e Biológicas.  
 
Parágrafo primeiro – O cartão resposta deverá ser preenchido obrigatoriamente com a utilização de 
caneta esferográfica com tinta azul ou preta, que o candidato deverá levar. 
 
Parágrafo segundo – O acesso do candidato ao recinto em que as provas serão realizadas, terá início 
às 08h, mediante a apresentação do cartão de identificação e de documento de identificação civil 
original. O portão de acesso será fechado às 08h30min. 
 
Art. 06 – As provas serão realizadas no Campus do CESUC, sito a Av. Presidente Médici, S/N, Setor 
Santa Cruz – Catalão - GO. 
 
Art. 07 – Para a participação nas provas o candidato deverá apresentar o formulário de inscrição 
devidamente autenticado, bem como o documento original e oficial de identidade, sem os quais o 
candidato não fará as respectivas provas. 
 
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 
Art. 08 – Serão considerados eliminados os candidatos que usarem de meios fraudulentos na 
inscrição, na realização das provas ou na matrícula. 
 
Art. 09 – Na apuração dos pontos das provas objetivas, caso na última colocação exista mais de um 
candidato com o mesmo número de pontos, todos eles terão sua prova de redação reavaliada. 
 
Art. 10 – Serão considerados eliminados os candidatos que obtiverem nota ZERO na redação. 
 
Art. 11 – O não comparecimento às provas, seja qual for o motivo, implicará na eliminação do 
candidato. 
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Art. 12 – A divulgação dos resultados será feita em relação nominal em ordem alfabética, tendo como 
aprovados em 1a chamada os candidatos classificados dentro do limite de vagas oferecido em cada 
curso, sem qualquer referência às notas ou aos pontos obtidos. 
 
Art. 13 – Será feita também, por curso, uma relação nominal dos candidatos, excetuando-se os 
eliminados, em ordem decrescente de pontos obtidos. Serão considerados classificados em cada 
curso os primeiros candidatos da relação nominal até o limite de vagas estabelecidas nesse Edital. 
 
Parágrafo primeiro - A divulgação da lista classificatória nominal contendo todos os candidatos e seus 
resultados individuais, bem como cronograma das chamadas para matrícula será feita conforme 
cronograma previsto neste edital. 
 
Parágrafo segundo - É de inteira responsabilidade do candidato aprovado, tomar conhecimento, de 
sua classificação em primeira chamada ou nas chamadas seguintes previstas neste edital, conforme 
cronograma previsto neste edital. Será válida para todos os efeitos de direito a divulgação feita nos 
placares oficiais do Centro de Ensino Superior de Catalão – CESUC. 
 
Art. 14 – Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente da média aritmética simples das 
notas obtidas nas duas provas. 
 
Art. 15 – Se após as matrículas, as vagas não forem preenchidas, haverá outras chamadas, 
completando-se as vagas remanescentes com os candidatos não selecionados na primeira chamada, 
obedecida à ordem geral de classificação para cada curso, conforme cronograma previsto neste 
edital. 
 
Art. 16 – Os casos de empate serão resolvidos da seguinte forma: 

- Será aplicado o critério de maior nota na prova de redação; 
- Se ainda persistir o empate, o candidato concorrente mais velho terá prioridade. 

 
Art. 17 – Os candidatos classificados deverão comprovar, no ato da matrícula haver concluído o 
Ensino Médio ou equivalente. 
 
Parágrafo Primeiro – O cadastramento e matrícula serão realizados conforme cronograma previsto 
neste edital. 
 
Parágrafo Segundo – O candidato classificado no Processo Seletivo Unificado deverá no ato da 
matrícula apresentar fotocópia e o original dos seguintes documentos: 
 
a) Original e 01 (uma) fotocópia autenticada do documento oficial de Identidade. 
b) Original e 01 (uma) fotocópia autenticada do Título Eleitoral, com comprovante de votação da 

última eleição. 
c) Original e 01 (uma) fotocópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física – CPF. 
d) Original e 01 (uma) fotocópia autenticada da Prova de que está em dia com suas obrigações 

militares (se do sexo masculino). 
e) Original e 01 (uma) fotocópia autenticada da Certidão de nascimento ou casamento. 
f) Original e 01 (uma) fotocópia autenticada do Certificado de conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente, com o respectivo Histórico Escolar. 
g) Original e 01 (uma) fotocópia autenticada do comprovante de endereço atualizado (água, luz ou 

telefone). 
h) 02 fotos 3x4 (recente). 
 

Parágrafo Terceiro – Na ausência da apresentação do documento requerido no item “f” o interessado 
concluinte de Ensino Médio, poderá, de acordo com a Resolução CEE/GO N.º 258, de 28/05/1998, 
Artigo 1º, § 4º, apresentar declaração original de conclusão emitida pela própria escola. 
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Parágrafo Quarto - Em caso de Ensino Médio concluído no exterior:  
a) 01 cópia autenticada do diploma ou certificado com carimbo do consulado/embaixada do país 

expedidor no Brasil; 
b) Tradução Oficial por tradutor juramentado; 
c) Validação do C.E.E (Conselho Estadual de Educação).  

 

Art. 18 - O candidato que no ato da matricula não conseguir apresentar todos os documentos 
legalmente exigidos, a Secretaria Geral poderá a seu critério, realizar a matrícula condicional e o 
candidato firmará um termo de compromisso com data estabelecida para apresentação do referido 
documento, caso não apresente poderá a matrícula condicional ser anulada sem direito a qualquer 
reclamação ou recurso. 

 
Art. 19 - Cronograma do Processo Seletivo XXXX/X 
 

Subitens Procedimentos e Eventos Datas Horários Local ou Meio 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 20 – Será desligado do quadro discente da IES, a qualquer momento, mesmo depois de 
matriculado, o candidato que, no processo seletivo tiver usado documentos e/ou informações falsas 
ou outros meios ilícitos. 
 
Art. 21 – Os candidatos deverão comparecer ao local das provas 30 minutos antes do horário do 
início do Processo Seletivo Unificado, munidos do documento oficial de identidade, formulário de 
inscrição devidamente autenticado, lápis, caneta azul ou preta e borracha. 
 
Art. 22 – O candidato aprovado que, dentro do prazo estipulado para a matrícula, não comparecer ao 
local indicado ou não apresentar a documentação necessária, poderá perder direito à vaga e não terá 
qualquer eficácia sua classificação no Processo Seletivo Unificado. 
 
Art. 23 – A convocação de candidato para o preenchimento de vagas, decorrentes da não efetivação 
de matrículas, (artigo anterior) deverá ser feita por Edital, afixado nos placares do CESUC 
obedecendo ao disposto no cronograma previsto neste edital.. 
 
Art. 24 – Será excluído o candidato encontrado praticando qualquer espécie de fraude, dolo, 
indisciplina ou improbidade durante a realização do Processo Seletivo Unificado. 
 
Art. 25 – Não haverá, em nenhuma hipótese, vista ou revisão de provas. 
 
Art. 26 – Para a realização das provas de conhecimento, não poderão ser utilizados recursos tais 
como: régua de cálculo, dicionários, máquinas de calcular e/ou outros similares, como também não 
se admitirá o ingresso de telefones celulares, ou quaisquer outros aparelhos de comunicação no 
recinto onde serão realizadas as provas. 
 
Art. 27 – O candidato portador de deficiência física que exija condições especiais para fazer as 
provas, deverá notificar à CEPS com antecedência mínima, de 25 dias, acompanhada de uma 
solicitação médica ou documento que explicite as condições necessárias, conforme cronograma 
previsto neste edital. 
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Art. 28 – O candidato aprovado e interessado em requerer aproveitamento/dispensa de disciplina 
cursada em outra Instituição de Ensino Superior devidamente reconhecida, deverá no ato da 
matrícula apresentar os seguintes documentos: 
 
a) Histórico escolar da Instituição de origem; 
b) Programas das disciplinas cursadas com aprovação; 
c) Requerimento próprio fornecido pelo CESUC/FATECA, devidamente preenchido; 
d) Recolhimento da taxa. 
 
Art. 29 – Fica estipulado o valor da semestralidade em: 
 
 Para o curso de Administração pelo Centro de Ensino Superior de Catalão – CESUC, R$ XXXX,00 

(XXXXXXXXXXX reais) a ser pago em 06 (seis) parcelas mensais de R$ XXX,00 (XXXXXXXXXX 
reais) cada, sendo a primeira paga no ato da matrícula. 

 Para o curso de Direito pelo Centro de Ensino Superior de Catalão – CESUC, R$ XXXXX,00 
(XXXXXXXXXXXXXX reais) a ser pago em 06 (seis) parcelas mensais de R$ XXX,00 
(XXXXXXXXXXX reais) cada, sendo a primeira paga no ato da matrícula. 

 Para o curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet pela Faculdade de Tecnologia de 
Catalão – FATECA, R$ XXXX,00 (XXXXXXXXXXXX reais) a ser pago em 06 (seis) parcelas 
mensais de R$ XXX,00 (XXXXXXXXXXXX reais) cada, sendo a primeira paga no ato da matrícula. 

 Para o curso de Fisioterapia pela Faculdade de Ensino Superior de Catalão – Faculdade CESUC, 
R$ XXXX,00 (Quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais) a ser pago em 06 (seis) parcelas 
mensais de R$ XXX,00 (XXXXXXXXXXX reais) cada, sendo a primeira paga no ato da matrícula. 

 Para o curso de Ciências Contábeis pela Faculdade de Ensino Superior de Catalão – Faculdade 
CESUC, R$ XXXXXX,00 (XXXXXXXXXXX reais) a ser pago em 06 (seis) parcelas mensais de R$ 
XXX,00 (XXXXXXXXXXXXX reais) cada, sendo a primeira paga no ato da matrícula. 

 
Parágrafo Único – a data base de revisões e reajustes dos contratos será no mês de julho. 
 
Art. 30 – As Instituições envolvidas neste Processo Seletivo Unificado poderão, a seu critério, e por 
mera liberalidade, conceder descontos e/ou abatimentos nas mensalidades. 
 
Art. 31 - A inscrição ao Processo Seletivo Unificado implica na aceitação das condições do presente 
Edital e Legislação pertinente. 
 
Art. 32 – Ao candidato classificado nos termos deste Edital é vedado o trancamento de matrícula no 
primeiro período. 
 
Art. 33 – Caso o número de vagas não sejam preenchidas, poderá ser oferecido um novo processo 
seletivo. 
 
Art. 34 – O Centro de Ensino Superior de Catalão – CESUC participa dos programas Fies e Prouni. 
 
Art. 35 – A Faculdade de Ensino Superior de Catalão – FACULDADE CESUC participa dos 
programas Fies e Prouni. 
 
Art. 36 – A Faculdade de Tecnologia de Catalão – FATECA participa dos programas Fies e Prouni. 
 
Art. 37 – Atos de Autorização/Reconhecimento dos cursos 
 
Centro de Ensino Superior de Catalão – CESUC 

CURSO ATO LEGAL DATA DOU 
Administração Portaria Min. 2.247 24/06/2005 27/06/2005 
Direito Portaria Min. 29 06/01/2000 10/01/2000 

 
Faculdade Tecnologia de Catalão – FATECA 
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CURSO ATO LEGAL DATA DOU 
Tecnologia em Sistemas para Internet - Informática Portaria Min. 268 05/04/2007 09/04/2007 

 
Faculdade de Ensino Superior de Catalão – FACULDADE CESUC 

CURSO ATO LEGAL DATA DOU 
Ciências Contábeis Portaria Min. 621 17/03/2011 21/03/2011 
Fisioterapia Portaria Min. 1.354 09/09/2010 13/09/2010 

 
Art. 38 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo 
Seletivo Unificado. 
 
Catalão/GO, XX de XXXXXXXXXX de XXXX. 
 
 
 

Prof. Paulo Antônio Lima 
Pres. Com. Esp. Processo Seletivo – CEPS 
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III – Cursos e Componentes Curriculares: 
 
Curso de Fisioterapia 
 
Duração: 4 anos 
Turno: Diurno 
Modalidade: Bacharelado 
Ato legal:  
Reconhecido pela Portaria MEC n.º 1.354 - D.O.U. 13/09/2010 
 
Coordenação do Curso: Prof. Humberto do Sousa Fontoura 
e-mail: fisioterapia@cesuc.br   
Telefone: (64) 34416217 
atendimento: segunda a sexta-feira: 08:30 às 12:00h e das 14:30 as 17:30 
 
Projeto inicial: 
 
O curso de Fisioterapia da Faculdade CESUC objetiva preparar o profissional para avaliar, 
prevenir, recuperar e tratar as alterações cinético-funcionais do corpo humano através de 
sua formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capaz de prestar assistência nas 
áreas das disfunções músculo-esqueléticas (ortopedia, traumatologia, ginecologia e 
obstetrícia, reumatologia e medicina esportiva), neurológicas, cárdio-respiratórias, 
fisioterapia preventiva e educativa, apto ao desenvolvimento de pesquisas e preocupado 
com a melhora da qualidade de vida do homem moderno. 
 
O profissional formado poderá exercer suas funções em indústrias, sobretudo quanto aos 
aspectos ergonômicos e preventivos, instituições de ensino superior e de pesquisa, clubes 
esportivos, hospitais, clínicas particulares e centros de atendimento público à saúde, 
tratando dos pacientes, sendo parte integrante na recuperação e no melhoramento das 
disfunções ou deficiências físicas. Poderá também atuar como profissional autônomo 
possuindo sua própria clínica ou consultório trabalhando com a reabilitação e 
acompanhamento de crianças, idosos, adultos e gestantes. 
 
As principais disciplinas ou matérias de estudos do curso são: Anatomia, Histologia e 
Embriologia, Fisiologia, Psicologia, Ética e Deontologia, Cinesiologia, Bases de Métodos e 
Técnicas de Avaliação em Fisioterapia, Bases da Medicina Tradicional Chinesa, Recursos 
Terapêuticos Manuais, Eletrotermofototerapia, Recursos Aquáticos, Mecanoterapia, 
Cinesioterapia, Saúde Coletiva, Fisioterapia Preventiva , Ginecologia e Obstetrícia, 
Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia, Cardiologia, Reumatologia, Geriatria, 
Neurologia e Dermatologia. 
 
 
MATRIZ CURRICULAR 
 

1º PERÍODO 
Nº DISCIPLINAS C/H PRÉ-REQUISITOS

G00130 ANATOMIA I 80 Estágio 
G00131 BIOLOGIA 80  
G00132 HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 80  
G00133 BIOESTATÍSTICA 40  
G00230 COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 60  
G00229 CIÊNCIA POLÍTICA 60  
G00253 HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA FISIOTERAPIA 80 Estágio 

 TOTAL 480  
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2º PERÍODO 
G00137 ANATOMIA II 80 Estágio 
G00138 NEUROANATOMIA 80 Estágio 
G00139 BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA 80  
G00140 FISIOLOGIA HUMANA 100 Estágio 
G00141 METODOLOGIA CIENTÍFICA 60  
G00142 SAÚDE COLETIVA 80 Estágio 

 TOTAL 480  
3º PERÍODO 

G00143 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 80 Estágio 
G00144 FARMACOLOGIA 60  
G00145 MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 60  
G00146 CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA 100 Estágio 
G00147 MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO EM FISIOTERAPIA 80 Estágio 
G00148 PATOLOGIA GERAL 60  
G00235 ECONOMIA E GESTÃO 60  

 TOTAL 500  
4º PERÍODO 

G00150 BASES DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA 40 Estágio 
G00151 ELETROTERMOFOTOTERAPIA 100 Estágio 
G00152 CINESIOTERAPIA 120 Estágio 
G00153 PRIMEIROS SOCORROS 40 Estágio 
G00154 FISIOTERAPIA PREVENTIVA E SOCIAL 80 Estágio 
G00155 IMAGENOLOGIA 40 Estágio 
G00156 NEUROFISIOLOGIA 40 Estágio 
G00254 INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL 40 Estágio 

 TOTAL 500  
5º PERÍODO 

G00158 FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA E ESPORTIVA 120 Estágio 
G00159 FISIOTERAPIA REUMÁTICA 60 Estágio 
G00160 FISIOTERAPIA GERIÁTRICA 60 Estágio 
G00161 RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS 100 Estágio 
G00162 RECURSOS TERAPÊUTICOS AQUÁTICOS E MECANOTERAPIA 80 Estágio 
G00163 ADMINISTRAÇÃO EM FISIOTERAPIA 20  
G00164 PSICOMOTRICIDADE 60 Estágio 

 TOTAL 500  
6º PERÍODO 

G00165 FISIOTERAPIA CÁRDIO-PULMONAR E VASCULAR 120 Estágio 
G00166 FISIOTERAPIA GINECO-OBSTÉTRICA 60 Estágio 
G00167 FISIOTERAPIA NEONATAL E PEDIÁTRICA 60 Estágio 
G00168 FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA 120 Estágio 
G00169 PSICOLOGIA E HUMANIZAÇÃO PELO PACIENTE 40 Estágio 
G00170 FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL 60 Estágio 
G00171 ÉTICA E DEONTOLOGIA 40 Estágio 

 TOTAL 500  
7º PERÍODO 

G00217 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA E ESPORTIVA 80 *** 
G00218 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA CÁRDIO-PULMONAR E VASCULAR 80 *** 
G00219 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA GINECO-OBSTÉTRICA 80 *** 
G00220 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL 80 *** 
G00221 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ERGONOMIA E FISIOTERAPIA PREVENTIVA 80 *** 

 TOTAL 400  
8º PERÍODO 

G00222 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA HOSPITALAR 80 *** 
G00223 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA GERIÁTRICA 80 *** 
G00224 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA  EM SAÚDE COLETIVA 80 *** 
G00225 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA NEONATAL E PEDIÁTRICA 80 *** 
G00226 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA  80 *** 
G00227 TRABALHO DE CURSO** 120  

 TOTAL 520  
 

G00082 ATIVIDADES COMPLEMENTARES* 120  
 TOTAL GERAL 4000  

DISCIPLINA OPTATIVA 
OP0001 LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais* 60  
 
* ao longo do curso 
** no ultimo semestre do curso 

*** Todas as disciplinas de Estágio Supervisionado tem como pré-requisitos as disciplinas do 1º ao 6º período (Estágio). 
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Corpo Docente 
NOME FORMAÇÃO REGIME DE TRABALHO

 ADRIANA CAIXETA MESTRE TEMPO PARCIAL 

 ANDRÉ LUIS DE SOUZA NETO ESPECIALISTA HORISTA 

 ANDRÉIA BORGES MACEDO   ESPECIALISTA TEMPO PARCIAL 

 DIORIVAN PEREIRA ROSA  ESPECIALISTA HORISTA 

 FERNANDA FERREIRA   MESTRE TEMPO PARCIAL 

 HUMBERTO DE SOUSA FONTOURA  DOUTOR TEMPO INTEGRAL 

 KENYA THIESEN  DOUTOR HORISTA 

 LUCIANO ROGÉRIO DO ESPIRITO S. ABRÃO  ESPECIALISTA HORISTA 

 MARCELO GONÇALVES RIBEIRO  ESPECIALISTA HORISTA 

 MARINA LUCINDA PEREIRA  ESPECIALISTA HORISTA 

 OTÁVIO JOSÉ PLAZZI DE SOUZA  ESPECIALISTA PARCIAL 

 RÔMULO LUCAS PEREIRA  MESTRE HORISTA 

 SANDER MENDES RAMOS   MESTRE TEMPO PARCIAL 

 SARAH CRISTINA DE OLIVEIRA SEBBA  ESPECIALISTA HORISTA 

 SIBELE LUIZA ROSA MARQUES  ESPECIALISTA TEMPO PARCIAL 

 TAÍSA CARRIJO DE OLIVEIRA MESTRE  HORISTA 

 TATIANA PEREIRA MATIAS AIRES  ESPECIALISTA HORISTA 

 
 
 
PROGRAMAS 
 
1º PERÍODO 

 

ANATOMIA I 
Introdução ao estudo da anatomia (nomenclatura e posição anatômica, princípios de 
construção do corpo humano). Estudo morfológico do aparelho locomotor (ossos, 
articulações e músculos) e sua relação com o movimento humano. 
 
BIOLOGIA 
Estudo da célula e organelas. Tipos celulares. Reprodução celular. Mecanismo de regulação 
das atividades celulares. Bases químicas e físicas da hereditariedade, padrões de 
transmissão de caracteres monogênicos, genética bioquímica, citogenética humana, grupos 
sanguíneos e outros marcadores genéticos. Herança multifatorial e genética de populações. 
 
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 
Gametogênese, fertilização, embriogênese e seu desenvolvimento, com ênfase nos 
sistemas nervoso e muscular. Técnicas de preparo de material histológico, identificação dos 
tecidos e as suas associações morfofuncionais na constituição dos órgãos. Identificação dos 
tecidos básicos (tecido epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular). 
 



 
 
 
 
 

C E S U C 
 

 14

BIOESTATÍSTICA 
Desenvolvimento do método estatístico no raciocínio específico dos fenômenos quantitativos 
de múltipla causação em problemas biológicos em geral e no campo da saúde. Coleta e 
análise descritiva de dados: forma e síntese de um conjunto de dados, coeficientes e 
indicadores de saúde. Conceitos estatísticos básicos: variáveis aleatórias. Planejamento da 
pesquisa clínica. Fases de um trabalho estatístico. Representação tabular. Representação 
gráfica. Distribuição de freqüências. Medidas de Tendência Central. Medidas de posição. 
Medidas de Dispersão. Noções de correlação e regressão.  
 
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 
Processos de Comunicação. Funções do Texto. Análise de texto em seus aspectos 
semânticos, estrutural e formal. Produção de textos dissertativos e argumentativos. 
Fundamentos gramaticais do texto escrito. Figuras de linguagem. Coerência e Coesão. 
Fundamentos teóricos das atividades de leitura e produção de textos. Concepção de 
linguagem como construção de identidade e como espaço de intervenção social. Leitura 
motivada e produção de texto oral e escrito: ler, interpretar e produzir. 
 
CIÊNCIA POLÍTICA 
Definição de Política. Formação do Estado e as Instituições políticas. A Constituição da 
Ciência Política como campo científico. O poder e a Autoridade; a democracia; Divisão dos 
poderes; as ideologias; o Estado de Direito. A relação entre ética e política e entre ética e 
ciência política. 
 
HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA FISIOTERAPIA 
História do surgimento no mundo e seu ensino no Brasil. Principais locais de atuação do 
Fisioterapeuta e perspectivas da profissão. Regulamentação da profissão. Direitos e 
deveres do Fisioterapeuta. Conselho Regional e Sindicato. Discussão global dos aspectos 
da profissão nos sistemas de saúde, sócio-econômico e educacional. A fisioterapia atual e 
recursos básicos utilizados na rotina fisioterapêutica. Integração do aluno na rotina dos 
sistemas de saúde. Discussão das possibilidades de trabalho nas áreas neuro-muscular, 
musculoesquelética, cardiopulmonar e dermato-funcional com ênfase no contexto do 
mercado de trabalho atual e futuro. 
 
2º PERÍODO 
 
ANATOMIA II 
Estudo morfológico dos sistemas circulatório, digestório, respiratório, urinário, reprodutor, 
endócrino, pele e tegumento. Anatomia topográfica do tórax, do abdome, da pelve e 
períneo, dos membros superiores e inferiores.  
 
NEUROANATOMIA 
Generalidades do sistema nervoso central, divisões, classificações, morfologia funcional do 
encéfalo e medula espinhal, envoltórios, vascularização, circulação liquorica, barreiras 
encefálicas, grandes vias aferentes e eferentes e suas relações anatomoclínicas. 
 
BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA 
Conceitos básicos do metabolismo. Produção de energia celular. Biomoléculas. Bioquímica 
da contração muscular. Adaptações metabólicas ao exercício. Bioeletrogênese. Transporte 
através de membranas. Hemodinâmica. Estudo dos princípios biofísicos que regem os 
sistemas biológicos e bioquímicos. A importância da água, soluções, difusão e osmose. Ph e 
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tampões biológicos. Aspectos biofísicos da eletroterapia, biofísica aplicada ao ultra-som, 
biotermologia e biofísica aplicada a termoterapia. Biofísica das Radiações Ionizantes. 
 
FISIOLOGIA HUMANA 
Análise do funcionamento do sistema nervoso. Sistema muscular. Sistema sanguíneo. 
Sistema cardiovascular. Sistema respiratório. Sistema endócrino. Sistema digestivo. Sistema 
renal. Sistemas Energéticos. Funções de cada sistema, ações e mecanismo de regulação 
durante o repouso. Análise dos sistemas mediante as adaptações e distúrbios resultantes da 
instalação de algumas patologias. 
 
METODOLOGIA CIENTÍFICA 
Como tornar o estudo e a aprendizagem mais eficazes. Evolução dos conhecimentos. 
Pesquisa científica. Prática da leitura. Estratégias de leitura. Fichamento. Resumo. 
Resenha. Paráfrase e citações diretas. Como elaborar referências bibliográficas.Publicações 
científicas. Estrutura do texto dissertativo. Apresentação gráfica da monografia. 
 
SAÚDE COLETIVA 
Conceito de saúde; História natural da doença; Mortalidade; Morbidade; Indicadores de 
saúde; Contribuição da Fisioterapia na saúde pública. Aspectos Fisioterápicos em Saúde 
Pública.Compreensão e discussão sobre políticas de Saúde. Sistema Único de Saúde 
(SUS). Modelos atuais de administração de serviços de saúde pública e organização da 
assistência à saúde. Epidemiologia geral. Condições de vida e perfil da morbi-mortalidade 
no Brasil com ênfase no estdo de Goiás e em Catalão identificando as dimensões 
biopsicosociais do seus determinantes. Estudo e análise das possibilidades de atuação 
primária da Fisioterapia, tais como: prevenção de acidentes do trabalho, estimulação 
precoce do desenvolvimento infantil, prevenção da hipertensão, prevenção de males 
posturais, prevenção de disfunção respiratória e cardiovascular e prevenção de acidentes 
em esportes. Conceitos de equipe e programas interdisciplinares com vistas a situar a 
Fisioterapia nesta equipe. 
 
3° PERÍODO 

 
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 
Estudo dos mecanismos biológico envolvidos no processo de produção de energia durante 
os exercícios físicos; das relações entre o exercício e o treinamento e as funções 
cardiovascular, respiratória e endócrina; dos efeitos de drogas e outros recursos artificiais e 
dos efeitos de condições ambientais extremas sobre a capacidade de desempenho físico e 
das relações entre nutrição, exercício e a obesidade. 
 
FARMACOLOGIA 
Conceitos gerais. Farmacologia Geral, drogas que agem no sistema nervoso autônomo. 
Drogas que agem no Sistema Cardiovascular, no Sistema Nervoso Central. 
Hipnoanalgésicos. Anestésicos locais. Mediadores do processo inflamatório. Drogas que 
atuam no processo inflamatório. Corticosteróides. Esteróides sexuais. Hipoglicemiantes, 
antibióticos, antifúngicos, antivirais. Farmacocinética e Farmacodinâmica. 

 
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 
Microbiologia geral: morfologia, citologia, fisiologia, reprodução e ecologia dos 
microorganismos bacterianos, fungos e vírus. Estudo bacteriológico dos principais agentes 
de infecções humanas. Principais mecanismos de defesa (específicos e inespecíficos) frente 
aos diversos agentes agressores da natureza. Utilização dos conhecimentos imunológicos 
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nos processos de tratamento e profilaxia de certas enfermidades humanas. Reconhecimento 
das principais alterações dos mecanismos imunitários. Imunidade inata, adquirida, resposta 
imune, hipersensibilidade, doença auto imune. 

 
CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA 
Caracterização da Cinesiologia e Biomecânica. A biomecânica dos sistemas esquelético, 
articular e muscular. Atividade muscular em cadeia. Biomecânica do equilíbrio, incluindo 
centro de gravidade do corpo humano, alavancas e torque. Biomecânica da coluna 
vertebral, dos membros inferiores, superiores e análise da marcha. Identificação, por meio 
de palpação, as diversas estruturas do sistema osteomuscular do corpo humano. 
 
MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO EM FISIOTERAPIA 
Avaliação do paciente do ponto de vista Fisioterapêutico, com uma visão global. Técnicas 
elementares de uma avaliação Fisioterapêutica, desde o reconhecimento de dados pessoais 
até o exame físico, propriamente dito. Conhecimento teórico e prático de técnicas para 
avaliação fisioterapêutica em: neurologia, ortopedia, pneumologia, cardiologia, reumatologia 
e obstetrícia. Goniometria, perimetria, mensurações, provas e funções musculares. 
 
PATOLOGIA GERAL 
Estudo geral dos mecanismos das doenças. Dano celular: lesão bioquímica, funcional e 
morfológica. Degeneração e necrose. Fenômenos inflamatórios, reparativos e cicatrização. 
Distúrbios do crescimento: atrofia, hipertrofia e hiperplasia. Metaplasia, displasia e 
neoplasia.  
 
ECONOMIA E GESTÃO 
Economia enquanto ciência social. Economia de mercado: dinâmica, fluxos reais e 
monetários, empresa, consumidor e mercado. Introdução à Microeconomia: comportamento 
do consumidor, demanda, oferta, elasticidade e estruturas de mercado. Macroeconomia: 
variáveis agregadas (produto, renda, despesa, poupança, investimento, níveis de preços e 
de emprego, dentre outras), políticas econômicas (objetivos e instrumentos), sistema 
financeiro, déficit público e setor externo. 
 
4º PERÍODO 

 
BASES DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA 
Estudo das teorias básicas da medicina tradicional chinesa. As causas e o desenvolvimento 
das doenças segundo a medicina tradicional chinesa. Noções básicas de acupuntura, 
aurículopuntura, fitoterapia, do-in, ventosas e reflexoterapia. 

 
ELETROTERMOFOTOTERAPIA 
Estudo dos efeitos fisiológicos, indicações, técnicas de aplicações, efeitos colaterais e 
contra indicações dos recursos naturais da eletricidade (Eletroterapia), do calor e do frio 
(termoterapia e crioterapia) e da luz (fototerapia). 
 
CINESIOTERAPIA 
Definição, objetivos e considerações sobre a utilização dos exercícios com finalidade 
terapêutica. Análise, discussão e estudo teórico e prático das posturas e de suas desordens. 
Métodos e técnicas de correção dos desvios posturais da coluna vertebral. Exercícios em 
cadeias cinéticas (abertas e fechadas). Exercícios ativos na reeducação postural em 
globalidade com técnicas do uso das cadeias musculares. Estudo dos exercícios 
terapêuticos passivos, ativo-assistidos, ativos e ativo-resistidos com ou sem a utilização de 
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aparelhos para oferecer resistência ao movimento. Conhecimento de diferentes técnicas 
cinesioterápicas específicas nas áreas de neurologia, traumato-ortopedia, pneumologia, 
cardiologia, angiologia e obstetrícia. 
 
PRIMEIROS SOCORROS 
Fundamentos do primeiro atendimento ao paciente politraumatizado fora e dentro do 
hospital. Manuseio do paciente visando o não agravamento de lesões. Imobilização do 
paciente. Desobstrução das vias aéreas. Sistematização de procedimentos nos cuidados ao 
paciente no serviço de emergência. Identificação e início de manobras visando o 
atendimento das necessidades vitais prioritárias do paciente. Auxilio no atendimento e 
manobras de ressuscitação cardio-respiratória.  
 
 
FISIOTERAPIA PREVENTIVA E SOCIAL 
Estudo da atuação profissional junto à comunidade, evidenciando as necessidades básicas 
da população que podem ser atendidas pelo fisioterapeuta. Humanização pelo paciente. 
Abordagem das intervenções terapêuticas individuais e a coerência da prática preventiva e 
curadora em grupos. Indicações e contra-indicações destas atuações. Abordagem dos 
programas governamentais, a congruência da participação do fisioterapeuta e do estudante 
de fisioterapia, bem como os destaques para a interdisciplinaridade, evidenciando assim os 
centros comunitários de saúde (unidade básica de saúde). 
 
IMAGENOLOGIA 
Fundamentos da radiologia, tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética. 
Técnicas simples e contrastadas. Sistemas ósseo e articular: alterações traumáticas, 
congênita,  inflamatórias e degenerativas. Radiografia da cavidade torácica com enfoque na 
patologia cárdio-pulmonar. 
 
NEUROFISIOLOGIA 
Compreensão das funções do sistema nervoso central e periférico, bem como de suas 
características interativas com demais órgãos, sistemas e meio ambiente. Estudo dos 
elementos celulares que compõem o sistema nervoso e dos diferentes circuitos neurais 
responsáveis pelo funcionamento do organismo como um todo. 
 
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL 
Atividades práticas assistidas específicas da Fisioterapia com pequeno grau de 
complexidade. Integração com a prática fisioterapêutica em seus vários níveis e áreas de 
atuação. Fisioterapia Preventiva, Traumato-ortopédica, Desportiva, Neurológica, 
Pneumológica, Cardiológica, Gineco-Obstétrica, Reumática, Geriátrica, Neonatal e 
Pediátrica. 

 
5º PERÍODO 

 
FISIOTERAPIA EM TRAUMATO-ORTOPÉDICA E ESPORTIVA 
Conhecimento das técnicas e métodos de intervenção fisioterapêutica em pacientes com 
disfunções do sistema mio-ósteo-articular relacionadas ao esporte. Programação terapêutica 
e recursos de tratamento e prevenção, referentes ao diagnóstico cinético-funcional, objetivos 
de tratamento e evolução. Prática de observação no atendimento a pacientes portadores de 
doenças ortopédicas e traumatológicas e relacionadas ao esporte. 
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FISIOTERAPIA REUMÁTICA 
Conhecimentos sobre a semiologia, propedêutica, profiláticas e terapêuticas das principais 
patologias e disfunções reumatológicas. Estudo e análise da fisioterapia em pacientes com 
afecções reumáticas do sistema músculo-esquelético. Elaboração do programa 
fisioterapêutico em reumatologia. 

 
FISIOTERAPIA EM GERIATRIA 
Epidemiologia do envelhecimento e seus aspectos fisiológicos nos diferentes sistemas. 
Estudo das principais patologias dos gerontes e a abordagem fisioterapêutica nestas 
patologias, atuação da fisioterapia na equipe multidisciplinar e sua interdisciplinaridade, 
aspectos éticos, legais, morais, políticos e sociais da assistência à saúde do idoso. 

 
RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS EM FISIOTERAPIA 
Abordagem sobre o tecido conjuntivo, sistema tegumentar e linfático. Conhecimento dos 
efeitos fisiológicos, indicação e contra-indicação dos métodos e técnicas de massagem 
clássica, do tecido conjuntivo e de drenagem linfática (massoterapia). Análise teórica e 
prática dos efeitos fisiológicos, indicações, contra-indicações e precauções dos métodos e 
técnicas de manipulação, tração vertebrais e articulares, técnicas específicas de pompage, 
posturamento e aparelhagem utilizada. 
 
RECURSOS TERAPÊUTICOS AQUÁTICOS E MECANOTERAPIA 
Utilização da água e suas propriedades como agente terapêutico. Efeitos fisiológicos, 
indicação e contra-indicação e a prática na utilização de métodos e técnicas para 
hidroterapia, hidromassagem e hidroginástica, na assistência fisioterapêutica. Estudo dos 
procedimentos e dispositivos instrumentais de natureza mecânica, com o objetivo de 
desenvolver força e amplitude articular. Aplicação dos recursos mecanoterápicos.  
 
PSICOMOTRICIDADE 
Conceito e história da psicomotricidade. Fundamentação prático-teórica do movimento 
humano. Psicomotricidade e tomada de consciência do corpo como entidade estática e 
dinâmica. A motricidade e suas implicações anátomo-fisiológicas e socioculturais no 
processo do desenvolvimento humano. 
 
ADMINISTRAÇÃO EM FISIOTERAPIA 
Conceitos e processo administrativo na área de Saúde. Desenho e planta física de serviços 
de Fisioterapia, relacionando os itens de equipamentos necessários ao Serviço de 
Fisioterapia. Administração e controle de pessoal. Realização de orçamentos e programas. 
Discussão sobre possibilidades de política de atuação do fisioterapeuta na administração. 
Conhecimento em supervisão e orientação de pessoal e pacientes. 
 
6º PERÍODO 
 
FISIOTERAPIA CARDIO- PULMONAR E VASCULAR 
Introdução ao sistema cardiovascular e pulmonar. Patologias cardiovasculares e 
pulmonares. Avaliação em Fisioterapia Cardiovascular e pulmonar. O papel do fisioterapeuta 
em Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica. Ventilação Mecânica Invasiva e Não-
Invasiva. Atividade física em paciente cardiopata e pneumopata. Condutas e tratamentos. 
Importância do tratamento em equipe inter e multiprofissional. Elaboração de um programa 
preventivo para as diversas patologias cardiovasculares e pulmonares. Prática de 
observação no atendimento a pacientes portadores de doenças respiratórias clínicas e 
cirúrgicas 
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FISIOTERAPIA GINECO-OBSTÉTRICA 
Estudo e prevalência das doenças sexualmente transmissíveis. Alterações na gestante. 
Parto: tipos e assistência. Sinais e sintomas da menopausa. Menstruação e seus distúrbios. 
Processos expansivos do sistema genital. Aplicação dos recursos da fisioterapia nos 
problemas ginecológicos e obstétricos. Discussão sobre a intervenção fisioterapêutica 
precoce no preparo pré e pós-parto. 
 
FISIOTERAPIA NEONATAL E PEDIÁTRICA 
Estudo da prevalência de morbi-mortalidade regionais e nacionais decorrentes de  distúrbios 
pediátricos. Elaboração de programas de condutas e prevenção em pacientes pediátricos 
com patologias: cardiológicas, pneumológicas, neurológicas e músculo-esqueléticas. Prática 
de observação no atendimento a portadores de patologias ginecológicas, a gestantes e no 
atendimento a pacientes pediátricos e neonatais. 
 
FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA 
Fundamentos do atendimento neuro-funcional infantil e adulto. Avaliação neurofuncional no 
adulto e na criança. Conhecimento dos métodos e técnicas da intervenção fisioterapêutica 
no paciente neurológico. Estudo da prevalência de morbi-mortalidade regionais e nacionais 
decorrentes de distúrbios neurológicos. Elaboração do programa fisioterapêutico no 
tratamento e prevenção das patologias neurológicas. 
 
PSICOLOGIA E HUMANIZAÇÃO PELO PACIENTE 
Psicologia geral. Bases psicosociais do comportamento. Desenvolvimento físico, afetivo, 
intelectual e social. Humanização em saúde Introdução ao estudo da psicologia aplicada à 
reabilitação. Fatores psicossociais das enfermidades orgânicas. A incapacidade física e 
suas repercussões. Aspectos socio-psicológicos da reabilitação profissional. 

 
 

FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL 
Principais patologias dermatológicas com seqüelas restritivas ao movimento. Técnicas 
fisioterapêuticas nas patologias cutâneas. Recuperação e prevenção de queimaduras. 
Fundamentos, evolução, recursos e técnicas fisioterapêuticas em estética. Indicações, 
precauções e contra-indicações dos recursos termo, foto e eletroterápicos em estética.  
 
ÉTICA E DEONTOLOGIA 
Fundamentação teórica e filosófica. Interpretação e reflexão sobre o Código de Ética 
Profissional. Capacitação do aluno para desempenhar a profissão escolhida, com 
consciência de suas funções e responsabilidades junto ao paciente, aos seus colegas e 
outros profissionais, bem como à comunidade e, especialmente, à sua classe profissional. 
Saúde e doença: conceituação ética e classificação dos interesses em reabilitação. Enfoque 
ético e deontológico: deficiência, incapacidade e invalidez. Deveres legais do Fisioterapeuta: 
órgãos e atos de representação da classe fisioterapêutica. 
 
7º E 8º PERÍODO 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA: 
 
1. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA E 

ESPORTIVA 
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2. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA CÁRDIO-PULMONAR E 
VASCULAR 

3. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA GINECO-OBSTÉTRICA 
4. FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL 
5. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ERGONOMIA E FISIOTERAPIA PREVENTIVA 
6. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA HOSPITALAR 
7. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM  FISIOTERAPIA GERIÁTRICA 
8. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA EM SAÚDE COLETIVA 
9. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM  FISIOTERAPIA NEONATAL E PEDIÁTRICA 
10. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM  FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA 
 
Aplicação dos conhecimentos adquiridos durante todo o curso, com responsabilidade 
crescente na elaboração e aplicação de programas de tratamento fisioterapêutico, de acordo 
com a demonstração de suas habilidades e do seu conhecimento. Treinamento em: 
avaliação de pacientes (diagnóstico disfuncional); seleção de recursos de Fisioterapia e 
programação terapêutica; tratamento do paciente sob supervisão do professor; reavaliação 
do paciente, reestruturação do programa fisioterapêutico quando necessário e alta 
fisioterapêutica. Participação em documentação de evolução do tratamento; reuniões 
clínicas e de apresentação de casos. Orientação de familiares para situações de 
colaboração no tratamento. Elaboração de trabalhos e pesquisas científicas. 
 
TRABALHO DE CURSO 
Cada aluno deverá apresentar o seu trabalho de curso, realizado durante o, quarto, quinto e 
sexto períodos do curso. Cada trabalho será supervisionado por um docente da faculdade, 
que será designado pelo coordenador do curso e terá a responsabilidade de orientação em 
conjunto com o docente responsável pela disciplina de Metodologia da Investigação 
Científica. Apresentação de seminários de pesquisa sobre o tema do trabalho de curso 
escolhido e dos resultados parciais do trabalho de curso. 
 
Libras – Disciplina Optativa 
Noções básicas da língua de sinais brasileira. Conceitos, cultura e a relação histórica da 
surdez com a língua de sinais. A gramática da língua de sinais. Aspectos sobre a educação 
de surdos. Teoria da tradução e interpretação. Técnicas de tradução em Libras /Português; 
técnicas de tradução em Português/Libras. 
 
 
 
 
Curso de Ciências Contábeis 
 
Duração: 4 anos 
Turno: Noturno 
Modalidade: Bacharelado 
Ato legal:  
Reconhecido pela Portaria MEC n.º 621 - D.O.U. 21/03/2011 
 
Coordenação do Curso: Prof. Euripedes Bastos Siqueira 
E-mail: contabeis@cesuc.br  
Telefone: (64) 34416216 
Atendimento: segunda a sexta-feira: 14:30 às 17:00h e das 19:30 as 22:30 
 



 
 
 
 
 

C E S U C 
 

 21

Projeto inicial: 
 
O curso de Ciências Contábeis foi concebido com um perfil contemporâneo, apto a atender 
às constantes modificações pelas quais a sociedade passa em seu conjunto de relações 
internas e em sua estrutura. 

 
Hoje o contador tem funções infinitamente mais amplas, sobretudo voltadas para o 
gerenciamento dos negócios, para a estruturação e para o gerenciamento dos sistemas de 
informações da empresa. 
 
Estruturado para capacitar e promover uma ampla formação do profissional contábil, tem em 
seu bojo a preocupação com a formação de um cidadão consciente do espaço e do papel 
que ocupa na sociedade, apto a atuar na esfera profissional de sua escolha. Disciplinas de 
formação fundamental e seus conteúdos perpassam todo o curso e permitem ao acadêmico 
perceber o espaço social que ocupa, comprometido como cidadão e profissional. 
 
Assim, o curso de Ciências Contábeis da Faculdade CESUC, foi concebido para formar 
profissionais da área de Ciências Sociais Aplicadas, especificamente de Ciências Contábeis, 
capacitando-os a atuarem junto aos diversos segmentos da sociedade organizada, 
enfocando além dos aspectos técnicos, também a formação pessoal, através dos princípios 
éticos, morais e sociais que caracterizam o cidadão. 
 
Paralelamente, as disciplinas de formação profissional criam condições para o 
aperfeiçoamento do acadêmico que, além de ter consciência de seu compromisso com o 
meio onde vive e atua, está apto a visualizar e operar a ciência contábil como um conjunto 
ordenado de elementos, marcados pela unidade, coerência e hierarquia, atuando como um 
profissional qualificado e responsável. 
  
O currículo do curso foi concebido tendo como parâmetro as Diretrizes Curriculares do 
Curso de Graduação em Ciências Contábeis, fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, 
por meio da Resolução n.º 4, de 19 de fevereiro de 2002. A grade curricular está organizada 
de forma a conjugar a formação fundamental à profissional, permitindo que o acadêmico 
elabore um conjunto de conhecimentos científicos de cunho teórico e prático que lhe 
possibilite compreender e expressar um posicionamento técnico em relação a conflitos em 
qualquer área especifica de sua futura atuação, a partir do estudo das disciplinas de 
formação profissional, cuja base dogmática vem acompanhada para uma ampla 
compreensão da atual realidade mercadológica vivida no meio empresarial Brasileiro. 
 
Paralelamente às disciplinas de formação fundamental e profissional, agregam-se os 
conteúdos de formação prática por meio das disciplinas sistemas e laboratório contábil I e II, 
especialmente estruturados para promover a articulação entre duas perspectivas da 
formação profissional. Trata-se, neste ponto de conjugar o conhecimento às habilidades, de 
forma equilibrada, afastando uma visão dicotômica entre conhecimento teórico e 
conhecimento prático. 
 
Objetivos do curso  
 
O curso objetiva formar bacharéis em Ciências Contábeis, cientes de suas 
responsabilidades éticas e sociais, com visão sistemática e critica da Contabilidade, para 
que, com seus conhecimentos científicos, técnicos e práticos, sejam capazes de atuar nas 
diversas áreas de atuação profissional. 
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O curso proporciona condições para que o acadêmico tenha domínio teórico e prático do 
conhecimento necessário para as demandas contemporâneas, refletindo aptidão de situar 
espacial e temporalmente seu exercício profissional no meio empresarial.  
 
Ademais, a grade curricular e as aulas teóricas e práticas permitem que o acadêmico tenha 
a compreensão da realidade e da conjuntura político-econômico e social brasileira para 
quando egresso possa nela atuar de forma adequada e responsável. Busca-se formar um 
cidadão. 
 
MATRIZ CURRICULAR 
 

1º PERÍODO 
Nº DISCIPLINAS C/H PRÉ-REQUISITOS 

G00177 Teoria Geral da Administração I 60  
G00178 Metodologia Científica 60  
G00179 Matemática I 60  
G00228 Teoria Geral da Contabilidade 60  
G00229 Ciência Política 60  

 TOTAL 300  
2º PERÍODO 

G00183 Matemática II 60  
G00187 Direito 60  
G00230 Comunicação e Expressão 60  
G00231 Contabilidade Básica I 60  
G00232 Ética e Legislação Profissional 60  

 TOTAL 300  
3º PERÍODO 

G00233 Contabilidade Básica II 60  
G00234 Contabilidade de Custos 60  
G00235 Economia e Gestão 60  
G00236 Estatística I 60  
G00238 Direito Comercial e Legislação Societária 60  

 TOTAL 300  
4º PERÍODO 

G00201 Contabilidade Avançada 60  
G00237 Apuração e Análise de Custos 60  
G00240 Estatística II 60  
G00243 Direito Trabalhista e Legislação Social 60  
G00255 Empreendedorismo 60  

 TOTAL 300  
5º PERÍODO 

G00241 Contabilidade Aplicada às Instituições Financeiras 60  
G00242 Contabilidade Societária 60  
G00256 Responsabilidade Social 60  
G00257 Planejamento e Contabilidade Tributária 60  
G00258 Prática Contábil Informatizada I 100 1º ao 4º Período 

 TOTAL 340  
6º PERÍODO 

G00206 Auditoria 60  
G00245 Análise de Projetos e Orçamentos Empresariais 60  
G00246 Contabilidade e Orçamento Público 60  
G00259 Contabilidade Gerencial 60  
G00260 Prática Contábil Informatizada II 100 1º ao 5º Período 
 TOTAL 340  

7º PERÍODO 
G00200 Controladoria 60  
G00209 Tópicos Emergentes I 60  
G00248 Finanças Empresariais 60  
G00261 Análise das Demonstrações Contábeis  60  
G00262 Prática Contábil Informatizada III 100 1º ao 6º Período 

 TOTAL 340  
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8º PERÍODO 
G00213 Tópicos Emergentes II 60  
G00244 Perícia, Avaliação e Arbitragem 60  
G00249 Contabilidade Aplicada ao Agronegócio 60  
G00250 Mercado de Capitais 60  
G00251 Sistemas de Informação Gerencial 60  
 TOTAL 300  
 TOTAL GERAL 2520  

 
G00216 Trabalho de Curso** 300 G00262 
G00082 Atividades Complementares* 180  
 TOTAL GERAL DO CURRÍCULO 3000  
DISCIPLINA OPTATIVA 
OP0001 LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais* 60  
 
* ao longo do curso 
** no ultimo semestre do curso 

 

 
Corpo Docente 

NOME FORMAÇÃO REGIME DE TRABALHO

 ADRIANO CIELO DOTTO  MESTRE HORISTA 

 ALEXANDER DIAS SIQUEIRA  MESTRE HORISTA 

 DANIEL HILÁRIO DA SILVA MESTRE TEMPO PARCIAL 

 EDILBERTO BATISTA MENDES NETO  ESPECIALISTA TEMPO PARCIAL 

 ELIANE CRISTINA DA SILVA  ESPECIALISTA HORISTA 

 EURIPEDES BASTOS SIQUEIRA  ESPECIALISTA TEMPO INTEGRAL 

 FLAIDA EMINE ALVES DE SOUZA  ESPECIALISTA TEMPO PARCIAL 

 GUILHERME MACHADO AIRES  ESPECIALISTA HORISTA 

 LEONARDO PIMENTA CURY  ESPECIALISTA HORISTA 

 LUIZ JOSÉ DUMONT TEIXEIRA  ESPECIALISTA HORISTA 

 MARIA ODENICE DA SILVA  ESPECIALISTA TEMPO PARCIAL 

 MARIA DO SOCORRO RAMOS MILITÃO  DOUTOR HORISTA 

 MARILDA SENA PEREIRA ZUZA  MESTRE HORISTA 

 THIAGO SIMÕES GOMES  MESTRE TEMPO INTEGRAL 

 ULISSES PAGLIUSO  ESPECIALISTA TEMPO PARCIAL 

 WANELY AIRES DE SOUSA FELICIO  ESPECIALISTA HORISTA 

 
 
PROGRAMAS 
 
1º PERÍODO 
 
CIÊNCIA POLÍTICA 
Definição de Política. Formação do Estado e as Instituições políticas. A Constituição da 
Ciência Política como campo científico. O poder e a Autoridade; a democracia; Divisão dos 
poderes; as ideologias; o Estado de Direito. A relação entre ética e política e entre ética e 
ciência política. 
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MATEMÁTICA I 
Funções; Sistemas Lineares; Limites; Derivadas. 
 
METODOLOGIA CIENTÍFICA 
Como tornar o estudo e a aprendizagem mais eficazes. Evolução dos conhecimentos. 
Pesquisa científica. Prática da leitura. Estratégias de leitura. Fichamento. Resumo. 
Resenha. Paráfrase e citações diretas. Como elaborar referências bibliográficas.Publicações 
científicas. Estrutura do texto dissertativo. Apresentação gráfica da monografia. 
 
TEORIA GERAL DA CONTABILIDADE 
Evolução do Pensamento contábil; Escolas e Doutrinas da contabilidade; Teorias Descritiva 
e Prescritiva; Princípios fundamentais da Contabilidade; Critérios de Mensuração e 
Avaliação: Ativo e Passivo, Receitas e Despesas, Ganhos e Perdas. 
 
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I 
Introdução à Teoria da Administração; Escolas da Administração; Funções Administrativas; 
Qualidade nas Organizações; Perspectivas Futuras da Gestão Empresarial.  
 
2º PERÍODO 
 
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 
Processos de Comunicação. Funções do Texto. Análise de texto em seus aspectos 
semânticos, estrutural e formal. Produção de textos dissertativos e argumentativos. 
Fundamentos gramaticais do texto escrito. Figuras de linguagem. Coerência e Coesão. 
Fundamentos teóricos das atividades de leitura e produção de textos. Concepção de 
linguagem como construção de identidade e como espaço de intervenção social. Leitura 
motivada e produção de texto oral e escrito: ler, interpretar e produzir. 
 
CONTABILIDADE BÁSICA I 
Noções Básicas de Contabilidade; Estudo do Patrimônio; Estudos das Variações; Elenco de 
cotas; Princípios Fundamentais de Contabilidade. 
 
ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL 
Conceitos; Ética Geral, Empresarial e Profissional; Código de Ética Profissional do 
Contabilista; Processos, Infrações e Penalidades; Responsabilidade Civil, Criminal, Fiscal e 
Social; Legislação do Exercício Profissional. 
 
MATEMÁTICA II 
Juros Simples e Compostos; Descontos; Séries de Pagamento; Correção Monetária e 
Inflação; Sistemas de Amortização; Análise de Investimentos.  
 
DIREITO  
Introdução ao Estudo do Direito; Divisões e ramos do direito. Fontes do direito. Direito 
Natural e positivo. Direito objetivo e subjetivo. Direito e moral. Direito vigência e aplicação da 
lei. Noções de Direito Privado: Civil. Direito do Consumidor. 
 
 
3º PERÍODO 
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CONTABILIDADE BÁSICA II 
Procedimentos Básicos de Escrituração - regime de caixa e competência, balancete de 
verificação, lançamentos; Operações Mercantis – transações de compra e venda, CMV, 
métodos de depreciação, ativo imobilizado. 
 
 
CONTABILIDADE DE CUSTOS 
Introdução à Contabilidade de Custos; Classificação e Nomenclatura de Custos; Sistemas 
de Custeamento; Esquema Básico de Custos; Implantação de Sistemas de Custos; Custos 
Conjuntos. 
 
ECONOMIA E GESTÃO 
Economia enquanto ciência social. Economia de mercado: dinâmica, fluxos reais e 
monetários, empresa, consumidor e mercado. Introdução à Microeconomia: comportamento 
do consumidor, demanda, oferta, elasticidade e estruturas de mercado. Macroeconomia: 
variáveis agregadas (produto, renda, despesa, poupança, investimento, níveis de preços e 
de emprego, dentre outras), políticas econômicas (objetivos e instrumentos), sistema 
financeiro, déficit público e setor externo. 
 
ESTATÍSTICA I 
Análise de Dados; Distribuição de Freqüência; Descrição de Dados; Probabilidades; 
Regressão e Correlação.  
 
DIREITO COMERCIAL E LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA 
Atividade Empresarial; Registro de Empresa. Livros Comerciais; Estabelecimento 
Empresarial; Nome empresarial; Teoria Geral do Direito Societário; Constituição de 
Sociedades Contratuais; Sociedades Empresárias no código Civil; Alterações Dissoluções 
de Sociedades e Propriedade Industrial; Noções sobre S/A; Títulos de Crédito; Recuperação 
de empresa e recuperação Judicial e Extra-Judical. 
 
4º PERÍODO 
 
APURAÇÃO E ANÁLISE DE CUSTOS 
Introdução à Análise de Custos; Análise das Variações de Custos; Margem de Contribuição; 
Relação Custo / Volume / Lucro. 
 
CONTABILIDADE AVANÇADA 
Consolidação das Demonstrações Contábeis; Conversão em Moedas Estrangeiras; Métodos 
de Avaliação de Investimento; Ganhos e Perdas de Capital; Juros sobre o Capital Próprio; 
Extinção de Sociedades; Demonstrações do Valor Adicionado; reavaliação de Ativos. 
 
DIREITO TRABALHISTA E LEGISLAÇÃO SOCIAL 
Direito do trabalho. Sujeitos da relação de trabalho. Contrato de trabalho: conceito, 
caracteres, alterações e dissolução. Salário e remuneração. Meios de solução de conflitos. 
Convenção Coletiva do Trabalho. A previdência social no Brasil: benefícios, custeio, 
prestações. Acidentes do trabalho. 
 
EMPREENDEDORISMO 
Empresa, Empresário e Empreendedor; Plano de Negócios; Planejamento Estratégico; 
Gerenciamento dos Recursos Empresariais. 
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ESTATÍSTICA II 
Séries Temporais; Representação Gráfica; Números Índices; Teoria da Amostragem; Testes 
de Hipóteses; Noções de Cálculos Atuariais. 
 
5º PERÍODO 
 
CONTABILIDADE APLICADA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
Sistema Financeiro Nacional; Estrutura e Funcionamento do COSIF; Operações de Crédito; 
Operações com arrendamento Mercantil na Visão do Arrendador; Operações com Títulos e 
Valores Mobiliários; Operações com derivativos; Operações Passivas; Demonstrações 
Contábeis Obrigatórias. 
  
CONTABILIDADE SOCIETÁRIA 
Estrutura de Capital das Empresas; Reorganização societária; outras transações 
Societárias; Ativos e Passivos Contingentes; Insubsistências e Superveniências. 
 
 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Responsabilidade Social; Responsabilidade ambiental; Projetos sociais; Markenting social; 
Noções de contabilidade social; Balanço Social; Modelos de Balanço social e Legislação 
Aplicável. 
 
PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 
Apuração e Escrituração Contábil; Elisão (Planejamento Tributário); Apuração. Registro e 
Controle de diferenças Temporárias; Contabilização dos Efeitos dos Ajustes da 
Demonstração do Lucro Real; apuração e Escrituração de Lucro Presumido e Simples. 
 
PRÁTICA CONTÁBIL INFORMATIZADA I 
Proporcionar aos discentes no exercício da profissão contábil conhecimentos dos 
procedimentos operacionais, fiscais e trabalhistas. Emissão de documentos. Registros e 
controles de obrigações. Utilização de sistemas especialistas (softwares).  
 
6º PERÍODO 
 
ANÁLISE DE PROJETOS E ORÇAMENTOS EMPRESARIAIS 
Aspectos Introdutórios; orçamento de Vendas; Orçamento de Produção; Orçamento de 
Despesas Operacionais; Orçamento de caixa; Demonstrativo de Resultado de Exercício 
projetado; Balanço Patrimonial Projetado; Controle Orçamentário; Análise Projetos 
Empresariais. 
 
AUDITORIA 
Conceitos Básicos de Auditoria; Normas Técnicas e Profissionais de Auditoria (NBC-T e 
NBC-P); Planejamento de Auditoria;  Seleção da Amostra e Avaliação de Risco;  Controle 
Interno; Papéis de Trabalho; Pareceres de Auditoria; Auditoria das Contas Patrimoniais; 
Auditoria das Contas de Resultado; Relatórios de Auditoria; Revisão pelos Pares. 
 
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO  
Lei de Responsabilidade Fiscal; Orçamento Público; Créditos Adicionais; Patrimônio Público; 
Plano de Contas e Escrituração Contábil; Demonstrações Contábeis na Área Pública; 
Funções Básicas do Siafi. 
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CONTABILIDADE GERENCIAL 
Caracterização da Contabilidade Gerencial, principais distinções entre a Contabilidade 
Financeira e a Contabilidade Gerencial . Lucro empresarial e variações de preços. 
Fundamentos de contabilidade de custos. Relações Custo/Volume/Lucro. Utilização de 
informações de custo para decisões. Fronteiras da Contabilidade Gerencial. 
 
PRÁTICA CONTÁBIL INFORMATIZADA II 
Propiciar aos discentes conhecimentos dos procedimentos operacionais e fiscais. Rotinas 
das empresas industriais, comerciais e prestadoras de serviços. Emissão de documentos. 
Registro e controles de obrigações das empresas com utilização de sistemas especialistas 
(softwares de contabilidade). 
 
7º PERÍODO 
 
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Conceitos; Ajustes das Demonstrações Contábeis para Fins de Análise; análise Vertical e 
Horizontal; Análise Econômico-Financeira.  
 
CONTROLADORIA 
Contextualização; Planejamento; Gestão e Controladoria; Avaliação de Desempenho; 
Ferramentas de Gestão. 
 
FINANÇAS EMPRESARIAIS 
Administração Financeira; Mercados Financeiros; Risco e Retorno de Ativos e Avaliação de 
Carteira; Alavancagem; Planejamento Financeiro. 
 
TÓPICOS EMERGENTES I 
Busca desenvolver fatos emergentes que por sua atualidade estejam em evidência. 
Empreendedorismo e marketing na Contabilidade; Balanço social e a Demonstração do 
valor Adicionado. Contabilidade Ambiental. Harmonização das Normas Contábeis. 
Contabilidade no Mercosul. 
 
PRÁTICA CONTÁBIL INFORMATIZADA III 
Extensão das tarefas executadas na Prática Contábil Informatizada I e II, com inserção de 
operações de maior complexidade. Ajuste do lucro contábil ao lucro tributável. Escrituração 
contábil, análise gerencial e procedimentos de auditoria. 
 
8º PERÍODO 
 
CONTABILIDADE APLICADA AO AGRONEGÓCIO 
Economia do Agronegócio; Procedimentos Contábeis; Inventário e Demonstrações 
Contábeis. 
 
MERCADO DE CAPITAIS 
Mercado de Capitais, de Finanças e de Crédito; fatos Econômicos com Vistas a sua 
Contabilização; Tomada de Decisão sobre Investimentos; Fontes de Financiamento; 
Principais Operações e Indicadores de Mercado; Governança Corporativa. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

C E S U C 
 

 28

TÓPICOS EMERGENTES II 
Busca desenvolver fatos emergentes que por sua atualidade estejam em evidência. 
Empreendedorismo e marketing na Contabilidade; Normas Contábeis Internacionais; 
Práticas de Governança Corporativas; Harmonização das Normas Contábeis.  
 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 
Conceitos Básicos: Sistemas e Subsistemas de Informação; Decisão, Implantação e 
Operacionalização dos Sistemas Contábeis; Plano de Contas. 
 
PERÍCIA, AVALIAÇÃO E ARBITRAGEM 
Perícia Contábil; Avaliação; Mediação e Arbitragem. 
 
TRABALHO DE CURSO 
Cada aluno deverá apresentar o seu trabalho de curso, realizado durante o oitavo período 
do curso. Cada trabalho será supervisionado por um docente da faculdade, que será 
designado pelo coordenador do curso e terá a responsabilidade de orientação em conjunto 
com o docente responsável pela disciplina de Metodologia Científica.  
 
Libras – Disciplina Optativa 
Noções básicas da língua de sinais brasileira. Conceitos, cultura e a relação histórica da 
surdez com a língua de sinais. A gramática da língua de sinais. Aspectos sobre a educação 
de surdos. Teoria da tradução e interpretação. Técnicas de tradução em Libras /Português; 
técnicas de tradução em Português/Libras. 
 
 
 
IV - Critérios de Avaliação 
 
Resolução CONSUP 003/2007: Dispõe sobre as Avaliações e o Desempenho Escolar. 
 
Para cada disciplina serão aplicadas 02 (duas) avaliações durante o semestre letivo. 
 
As avaliações terão valor de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 
 
As avaliações poderão ser compostas por provas e trabalhos acadêmicos. 
 
Em cada avaliação, o valor total dos trabalhos acadêmicos não poderá exceder o limite 
máximo de 4,0 (quatro) pontos (40% do valor total da avaliação). 
 
Para ser aprovado por nota, o aluno precisa alcançar média final igual ou superior a 6,0 
(seis) pontos. A média final será o resultado da soma das 2 (duas) avaliações aplicadas no 
semestre dividido por 2 (dois).  
 
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DA MÉDIA: 
 

Média = (Nota 1 + Nota 2)  ≥ 6,0 
2 

 
Para que o aluno seja aprovado ainda é necessário que ele tenha 75% (setenta e cinco por 
cento) de freqüência nas aulas e atividades programadas.  
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Não haverá prova de segunda chamada para o aluno que não realizar as provas nos dias e 
horários marcados pelo professor da disciplina, de acordo com os períodos de avaliação 
estipulados pelo calendário acadêmico.  
 
Ao aluno reprovado por nota (média final inferior a 6,0 pontos), poderá ser concedida a 
oportunidade de realizar uma PROVA SUBSTITUTIVA. 
 
A prova substitutiva terá nota entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos, e substituirá a menor nota 
dentre as 2 (duas) avaliações aplicadas no semestre. 
 
Na prova substitutiva é vedada a consulta e/ou uso de livros, impressos ou anotações, 
telefone celular, “pagers” ou similares, e sua aplicação acontecerá no dia estipulado pelo 
calendário acadêmico. 
 
Para o Trabalho de Curso (Monografia) será atribuída uma única nota de 0 (zero) a 10 (dez) 
pontos, perante banca examinadora (quando houver) e será considerado aprovado o aluno 
que obtiver no mínimo 6,0 (seis) pontos. 

 
A freqüência às aulas é obrigatória, sendo exigido para aprovação em cada disciplina um 
percentual mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de presença. É permitido um total de 
faltas de 25% (vinte e cinco por cento) das aulas dadas no período letivo, sem necessidade 
de apresentar qualquer justificativa (vide Lei n.º 9.394/96, a Resolução CFE n.º 04/86 e o 
Regimento Geral da Faculdade CESUC). 
 
Após a publicação de cada resultado, qualquer reclamação de nota deverá ser feita em até 
5 (cinco) dias. As avaliações deverão ser redigidas à tinta. As avaliações redigidas a lápis 
não serão consideradas. 
 
 
V - Biblioteca 
 
A Biblioteca Central da Faculdade foi planejada para disponibilizar à comunidade acadêmica 
uma infra-estrutura facilitadora das atividades de consulta, pesquisa e estudo individual e 
em grupo. Área com 1.440,00m2, construção em alvenaria, piso em granitina, forro em 
material termo-acústico, paredes com pintura clara, 2 portas amplas de entrada e saída, 
boas condições de iluminação natural e ventilação, iluminação artificial com lâmpadas 
fluorescentes, hall de entrada externo e interno. A área física é compreendida por espaços 
para serviços técnicos e administrativos, área para estudo em grupo e individual, estações 
de trabalho para empréstimos e devoluções, área para acervo de periódicos, livros, e outros 
materiais. Dispõe ainda de bateria de banheiros, bebedouro, espaço para computadores 
ligados a Internet, inclusive com Rede Wirelles, com utilização gratuita para discentes, 
docentes e corpo administrativo da Instituição. 
O controle de acesso é através de catracas eletrônicas. Empréstimo e devolução são 
automatizados e liberados através de utilização de códigos de barras.  
 
 
Instalações para estudos individuais e em grupo 
 
A Biblioteca Central possui amplo espaço para estudo individual contendo 39 mesas, cada 
uma com 04 cadeiras. Dispõe, também, de 03 salas para estudo em grupo. As salas 
possuem visor de vidros e cada uma delas contém uma mesa de 03 metros com seis 
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cadeiras para realização de trabalhos acadêmicos. A utilização das salas de estudo em 
grupo é através de agendamento antecipado no atendimento da Biblioteca. 
 
 
Informatização 
 
O acervo da Biblioteca Central está informatizado e o sistema conta com buscas relacionais 
por autor e título, facilitando a localização das obras nas estantes. O software utilizado para 
o gerenciamento das atividades desenvolvidas na Biblioteca Central é o Arches Lib, que 
permite ainda serviços de catalogação, consulta, circulação e estatísticas automatizadas. 
Existem ainda à disposição dos usuários 16 terminais para acesso gratuito à Internet. 
Importante ressaltar também que os terminais utilizados pelo administrativo também estão 
conectados à Internet. 
 
 
Acervo 
 
O acervo bibliográfico, formado por 24.026 exemplares, encontra-se distribuído em estantes 
de aço, catalogados por assunto, processados obedecendo a padrões internacionais de 
qualidade, tais como: tabela de Classificação Decimal Universal (CDU), 
classificação CUTTER-SANBORN. Constituído de livros, teses, dissertações, trabalhos de 
pós-graduação, TCC, fitas VHS, CD Rom, DVD e periódicos, o acervo da Biblioteca Central, 
apresenta a seguinte distribuição por área de conhecimento: 
  
Quantitativo de Livros e Periódicos 

Área do conhecimento Livros 
Periódicos 

 
DVD e VHS 

 

CD e CD-
Rom 

 

Outros 
 

Exatas e da Terra 1164 18 17 43 - 
Biológicas 278 5 1 17 - 
Engenharia/Tecnologia 277 2 6 11 - 
Saúde 777 22 7 28 - 
Agrárias 70 4 2 1 - 
Sociais Aplicadas 17335 354 379 196 6 
Humanas 7507 195 67 46 - 
Ling. Letras e Artes 436 19 12 3 - 
Multidisciplinar 45 94 62 - - 

 27889 713 570 345 6 
  12191 

(fascículos) 
   

 
 
Formas de atualização e Expansão do Acervo 
 
O constante avanço do conhecimento nas diversas áreas do saber e a expansão da IES 
fazem com que exista uma política de atualização e incremento do acervo bastante séria e 
eficiente que garante o dinamismo do planejamento acadêmico. A Instituição adotou a 
política de compras trimestrais, traçada entre a Biblioteca e programas de graduação e pós-
graduação visando o crescimento qualitativo e quantitativo do acervo, num sistema em que 
coordenadores e professores encaminham as solicitações diretamente a Biblioteca através 
do portal do professor. 
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Condições de acesso ao material bibliográfico 
 
A pesquisa e leitura na Biblioteca Central podem ser feitas por qualquer pessoa pertencente 
a comunidade acadêmica (alunado, professores, coordenadores, diretores e técnicos 
administrativos). O acesso dos usuários à biblioteca se dá a partir do cartão de identificação 
institucional, que permite a liberação das catracas e os serviços de empréstimos e 
devoluções dos materiais do acervo.  
Para esses usuários são oferecidos serviços como empréstimo domiciliar, pesquisa direta 
ao acervo (acervo aberto), visitas orientadas, pesquisa bibliográfica, atendimento ao usuário, 
eventos culturais, guarda-volumes 
 
 
Facilidades para recuperação da informação 
 
Em função das ferramentas de catalogação bibliográfica, nosso usuário tem livre acesso ao 
acervo, podendo fazer pesquisas gerais e avançadas. Conta também com o auxílio do 
pessoal técnico de prontidão para prestar qualquer informação. 
 
 
Forma de consultas e empréstimos 
 
Os empréstimos são feitos através de um sistema totalmente digitalizado com código de 
barras e leitura ótica, agilizando todo o processo. A Biblioteca Central adota o sistema de 
“empréstimo domiciliar” conforme demonstrado abaixo: 

Alunos 
Professores 

Colaboradores 
Administrativos Graduando Estagiário 

Especialização e 
Mestrado 

03 livros (por 03 a 
07 dias) 

01 fita (por 24 
horas) 

05 livros (por 03 a 
07 dias 

01 fita (por 24 
horas) 

05 livros (por 15 
dias) 

01 fita (por 24 
horas) 

10 livros (por 30 
dias) 

02 fitas (por 48 
horas) 

03 livros (por 07 
dias) 

01 fita (por 24 
horas) 

 
O usuário da Biblioteca Central ficará responsável pela(s) obra(s) sob sua guarda. No caso 
de perdas ou danos, a Faculdade CESUC deve ser ressarcida. A reposição/substituição do 
material não isenta o pagamento da multa por atraso (se houver até a data da comunicação 
à Biblioteca e/ou exceder o prazo máximo da reposição/substituição). Para fazer a 
notificação o usuário deve dirigir-se ao setor de Supervisão da Biblioteca, onde preenche o 
formulário “Comunicado Interno”. O ressarcimento se dá por reposição do título ou por 
substituição do título caso este se encontre esgotado. O prazo para a reposição ou 
substituição do material perdido ou danificado é de 15 (quinze) dias úteis corridos a partir da 
data do preenchimento do formulário supra-citado Não são aceitos livros usados. 
 
 
Escaninhos 
 
Sistema de auto-serviço, que consiste na utilização dos armários pelos usuários, durante o 
período em que se encontram na Biblioteca Central. Na chegada o usuário deverá se dirigir 
ao atendimento e solicitar a chave para acondicionar os pertences como bolsas, mochilas, 
pastas, sacolas, maletas, fichários, alimentos e líquidos, mediante apresentação de 
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documento pessoal. Somente será permitido entrar na Biblioteca com cadernos, folhas 
soltas, estojos, livros pessoais, borracha, lápis/caneta e outros materiais de estudo. 
 
 
Horário de funcionamento 
 
Período letivo: 
2ª à 6ª feira, de 8h às 22h30min 
(Empréstimo e devolução: das 8h10min às 22h20min) 
Sábado, de 8h às 12h  
(Empréstimo e devolução das 8h10min às 11h50min) 
 
Férias:  
2ª à 6ª feira, de 13h às 18h, ou horário especial.  
 
Os terminais de consulta à Internet existentes na Biblioteca Central obedecem a esse 
horário de atendimento. 
Obs.: a 1ª hora de funcionamento da Biblioteca Central nos sábados é destinada a limpeza e 
higienização da mesma. Ocorrerá recesso, sempre que necessário, para trabalhos de 
manutenção do prédio e outros serviços. 
 
 
Recursos Humanos 
 
O quadro de pessoal da Biblioteca Central é formado por profissionais qualificados e por 
pessoal de apoio, que atuam na área de serviços técnicos, de atendimento ao público e de 
treinamento formal e informal para utilização dos acervos e serviços disponíveis. Como 
recursos humanos, a Biblioteca Central conta com 06 colaboradores: 
 
 
Supervisão 
Isamalia Gomide 
 
Bibliotecário 
Paulo Soares Cardoso 
 
Auxiliares: 
Andréia Pires Rodrigues 
Débora Komanid da Silva Almeida Gomes 
Rosenilda Bueno Martins 
 
Estagiária: 
Elaine Cristina Santos Amorim 
 
 
VI - Infra-estrutura do Campus 
 
A área total construída é de 10.669,00 m2, entre salas de aulas, laboratórios, dependências 
administrativas, biblioteca, área de lazer, sanitários, e circulação.  
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Laboratórios 
 
Os laboratórios de Informática contam com acesso dedicado à Internet, com o uso gratuito 
para alunos e professores. Instalados em salas apropriadas, que se destina as áreas de 
conhecimento existentes, com aulas práticas e consultas livres 
 
 
Laboratórios de Informática – Bloco B, Bloco D, Bloco E e Bloco F 
 
Descrição: Construção em alvenaria, forro em material termo-acústico, piso pintado, paredes 
com pintura clara, com ar condicionado, iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, 
grades de proteção e persianas nas janelas, boas condições de acústica, mobiliadas com 
mesas apropriadas para equipamentos de informática, cadeiras para usuários, mesa e 
cadeira para o professor, lixeiras, quadro branco e quadro de avisos, excelentes condições 
de limpeza e conservação da sala e dos equipamentos. 
Equipamentos interligados por meio de switch, conversor de fibra ótica e rack para 
gerenciamento de rede amparado por No break. Computadores atualizados com linguagem 
em Windows e Linux. Totalizando 84 máquinas. 
 
 
Centro de Convivência 
 
Aréa com 324,00m2, construção em alvenaria, com 4 estandes destinados a lanchonetes, 
livraria e reprografia e área livre para convivência dos alunos, piso em granitina, forro em 
material termo-acústico, paredes com pintura clara, boas condições de iluminação natural, 
iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes, hall de entrada externo e interno, 
conjuntos de mesas e cadeiras. 
 
 
Sala de Orientação de Monografias – Bloco B 
 
Sala construída em alvenaria, com 90,00 m2, piso pintado, paredes com pintura clara, boas 
condições de ventilação e iluminação natural, iluminação artificial com lâmpadas 
fluorescentes, grades de proteção e persianas nas janelas, lixeiras, quadro de avisos, com 6 
boxes para atendimento individual contendo cada um mesas, cadeiras e armários, 
excelentes condições de limpeza e conservação da sala e dos equipamentos. 
Na sala esta instalado 1 microcomputador interligado a Internet. 
 
 
Auditório 
 
Aréa comum com 1.400,00m2, construção em alvenaria, piso da platéia em paviflex, piso do 
palco em tábua corrida, forro em material termo-acústico, paredes com pintura clara e 
revestimento em material acústico, 2 portas de saídas laterais equipadas com mecanismo 
anti-pânico, boas condições de iluminação natural, iluminação artificial com lâmpadas 
fluorescentes, ótimas condições de acústica, platéia mobiliadas com 700 poltronas 
estofadas, palco com 270,00 m2, hall de entrada externo e interno com piso cerâmico. 
Área de apoio: 2 anexos ao palco, sala de controle de som, 2 camarins com banheiros com 
2 boxes sanitários e 2 boxes para chuveiros, com divisórias em granito e piso cerâmico, 
paredes revestidas com cerâmica, bancada de pia em granito, boas condições de ventilação 
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e iluminação natural, iluminação artificial com lâmpadas florescentes e caixa d’água de 
alimentação. 
 
 
VII - Atos Legais: 
 
Autorização do Curso: 
CURSO ATO LEGAL DATA 
Ciências Contábeis Port. 351 23/04/2007 
Fisioterapia Port. 819 26/10/2006 

 
 
Avaliação Institucional: 

Curso de Ciências Contábeis 
Comissões Corpo Doscente Proj. Pedagógico Infra Estrutura 

2006 CMB CMB CMB 
 
 

Curso de Fisioterapia 
Comissões Corpo Doscente Proj. Pedagógico Infra Estrutura 

2006 CMB CMB CMB 
 
 
VIII - Valor corrente das mensalidades e taxas 
 
As mensalidades para o ingresso em cada curso, são estabelecidas de acordo com o edital 
do Processo Seletivo e após o ingresso reajustadas anualmente, a seguir apresentamos os 
valores atuais: 
 

CURSO VALORES
Fisioterapia R$ 799,00
Ciências Contábeis R$ 469,00

 
Valor corrente da taxa de matrícula e outros encargos: 
 
A primeira mensalidade corresponde a taxa de matrícula. Assim sendo, a semestralidade é 
dividida em 6 (seis) parcelas iguais sendo a primeira cobrada no ato da matrícula. 
 
 
Taxas e outros encargos assim discriminados: 
 
Discriminação / Requerimento VALOR (R$)
2ª Chamada de Prova 20,00
2ª Via de carne 1,00
2ª Via de registro de diploma 220,00
Alteração de Matricula 20,00
Aproveitamento de Disciplina 6,00
Boletim Escolar 1,50
Certidão de Estudos 150,00
Colação de Grau Especial 66,00
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Declarações e Atestados 8,00
Documento de Identificação (carteirinha) 2 via 8,00
Emissão e registro de Diploma em papel sulfite branco A4 0,00
Emissão e Registro de Diploma em papel especial e registro na UFG 110,00
Fotocópia ou Impressão (unitário) 0,30
Grade Curricular 1,50
Histórico Escolar 10,00
Locação de fita de vídeo (por dia) 1,50
Multa de Atraso na Biblioteca (por dia) 1,50
Programa de Disciplina (unitário) 3,00
Reabertura de Matricula 0,00
Reingresso ao Curso 110,00
Requerimento de Matricula Fora do Prazo 60,00
Requerimento de Vaga 80,00
Revisão de Prova Final (unitário) 32,00
Trancamento de Matricula 59,40
Transferência 150,00
Tratamento Especial 12,00

 
 
Formas de reajustes: 
 
Os reajustes das mensalidades acompanham a Política Econômica Nacional, ocorrendo 
uma vez por ano, no período respectivo da rematricula do aluno. 


