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Resumo da Proposta:
Trata-se de um projeto de extensão voltado para os estudantes do primeiro período do Curso de Fisioterapia da UFPE,
que será desenvolvido no promeiro e no segundo semestres no Departamento de Fisioterapia da UFPE (DEFISIO). Este
projeto está vinculado ao PROGRAMA DE APOIO ACADÊMICO PARA MELHORIA DA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES DE
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA. Os objetivos deste projeto são aproximar os estudantes do primeiro período à realidade
profissional e acadêmica da fisioterapia, permitindo a integração com os docentes do DEFISIO e com os estudantes dos
demais períodos, facilitando a contextualização dos conteúdos ministrados no ciclo básico à aplicação clínica da
fisioterapia. Com isso, espera-se também diminuir a evasão nos períodos iniciais do curso. Para tanto, serão realizados
encontros semanais de todos extensionistas com as coordenadores e a bolsista do projeto, além de atividades de visitas
à Clínica-escola e aos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no DEFISIO. Este projeto terá uma periodicidade
semestral, possibilitando que os ingressantes tenham oportunidade de vivenciar essa experiência prática.

Objetivos:
- Aproximar os estudantes do primeiro período à realidade profissional e acadêmica da fisioterapia,
- Conhecer o curso, a profissão e as especialidades da fisioterapia.
- integrar os estudantes com os docentes do DEFISIO os estudantes dos demais períodos,
- contextualizar dos conteúdos básicos à clínica aplicada
- diminuir a evasão.
Possibilitará a familiaridade com a linguagem e escrita científica na área de fisioterapia, conhecer o campo de prática,
permitindo assim, a melhora do desempenho acadêmico.
- Apresentar aos alunos as publicações e produções técnicas na área da fisioteapia;
- Melhorar o desempenho acadêmico
- Fortalecer a curricularização da extensão, uma vez que apresenta potencial para ter continuidade como Ação
Curricular de Extensão.

