
  
  

ANEXO   I   
  

Conteúdo   Programático   Processo   Seletivo   Monitoria   2021   
  

RECURSOS   ELETROTERMOFOTOBIOLÓGICOS   E   RECURSOS   
FISIOTERAPEUTICOS   BIOHÍDRICOS   

  
  

RECURSOS   ELETROTERMOFOTOBIOLÓGIOS   
  

1.   Princípios   Biofísicos   da   Eletroestimulação;   

2.Termoterapia   superficial   e   profunda:   crioterapia,   ultrassom,   ondas   curtas,   microondas;   

3.Fotobioestimulação:   laser   de   baixa   potência;   

4.Eletroanalgesia:   TENS,   corrente   interferencial;   

5.Eletroestimulação   muscular:   correntes   de   baixa   e   média   frequências   

  

RECURSOS   FISIOTERAPÊUTIOS   BIOHÍDRICOS   

1.Princípios   físicos   e   fisiológicos   da   imersão   

2.Hidrocinesioterapia   nas   diversas   disfunções   do   aparelho   locomotor   

3.Watsu   no   tratamento   nas   diversas   disfunções   do   aparelho   locomotor   

4.Halliwick   no   tratamento   nas   diversas   disfunções   do   aparelho   locomotor   

5.   Badragaz   no   tratamento   nas   diversas   disfunções   do   aparelho   locomotor.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
CATEGORIA    100%   66%   33%   0%   
1. Tempo   de   

apresentação   
(1   ponto)   

Cumpriu   o   prazo   de   tempo   
predeterminado   (1,0   ponto)   

Não   cumpriu   o   prazo   de   tempo   
predeterminado,   ultrapassando   
entre   1   e   5   minutos   do   tempo   de   
apresentação   (0.66   ponto)   

Não   cumpriu   o   prazo   de   tempo   
predeterminado,   ultrapassando   
entre   6   e   10   minutos   do   tempo   de   
apresentação   (0,33   ponto)   

Não   cumpriu   o   prazo   de   tempo   
predeterminado,   ultrapassando   11   
minutos   ou   mais   do   tempo   de   
apresentação   (0   ponto)   

2. Conhecimento   
sobre   aspectos   
biofísicos   do   
recurso   abordado   
(2   pontos)   

Consegue   entender   e   explicar   de   
forma   clara   e   objetiva   os   pontos   
mais   relevantes   sobre   o   recurso   
físico   abordado   em   100%-76%   
do   tempo.   (2   pontos)   
  

Consegue   entender   e   explicar   de   
forma   clara   e   objetiva   os   pontos   
mais   relevantes   sobre   o   recurso   
físico   abordado   em   75%   a   51%   
do   tempo.   (1,32   ponto)   
  

Consegue   entender   e   explicar   de   
forma   clara   e   objetiva   os   pontos   
mais   relevantes   sobre   o   recurso   
físico   abordado   em   50%   a   26%   
do   tempo.   (0.66   ponto)   
  

Consegue   entender   e   explicar   de   
forma   clara   e   objetiva   os   pontos   
mais   relevantes   sobre   o   recurso   
físico   abordado   em   menos   de   25%   
do   tempo.(0   ponto)   
  

3. Conhecimento   
sobre   
aplicabilidade   
prática   do   recurso   
físico   
(2   pontos)   

Consegue   entender   e   explicar   de   
forma   clara   e   objetiva   os   pontos   
mais   relevantes   sobre   a   
aplicabilidade   do   recurso   físico   
abordado   em   100%-76%   do   
tempo.   (2   pontos)   

Consegue   entender   e   explicar   de   
forma   clara   e   objetiva   os   pontos   
mais   relevantes   sobre   a   
aplicabilidade   do   recurso   físico   
abordado   em   75%   a   51%   do   
tempo.   (1,32   ponto)   
  

Consegue   entender   e   explicar   de   
forma   clara   e   objetiva   os   pontos   
mais   relevantes   sobre   a   
aplicabilidade   do   recurso   físico   
abordado   em   50%   a   26%   do   
tempo.   (0.66   ponto)   
  

Consegue   entender   e   explicar   de   
forma   clara   e   objetiva   os   pontos   
mais   relevantes   sobre   a   
aplicabilidade   do   recurso   físico   
abordado   em   menos   de   25%   do   
tempo.(0   ponto)   
  

4. Prática   baseada   em   
evidências   
(2   pontos)   

Durante   a   apresentação   do   
conteúdo   didático   descreve   
referências   que   embasam   a   sua   
fala   em   100%-76%   do   tempo.   (2   
pontos)   

Durante   a   apresentação   do   
conteúdo   didático   descreve   
referências   que   embasam   a   sua   
fala   em   75%-51%   do   tempo.   
(1,32   ponto)   
  

Durante   a   apresentação   do   
conteúdo   didático   descreve   
referências   que   embasam   a   sua   
fala   em   50%-26%   do   tempo.   
(0.66   ponto)   

Durante   a   apresentação   do   
conteúdo   didático   descreve   
referências   que   embasam   a   sua   
fala   em   menos   que   25%   do   
tempo.(0   ponto)   

5. Qualidade   de   
material   
apresentados   
(2   pontos)   

Utiliza   material   didático   que   
favorece   o   aprendizado   e   
estimula   a   curiosidade   sobre   o   
assunto   assim   como,   utiliza   
diferentes   ferramentas   para   a   
abordagem   conteúdo.   (2   pontos)   

Utiliza   material   didático   que   
favorece   o   aprendizado   e   estimula   
a   curiosidade   sobre   o   assunto,   
mas,   não   utiliza   diferentes   
ferramentas   para   a   abordagem   
conteúdo.   (1,32   ponto)   

Não   utiliza   material   didático   que   
favorece   o   aprendizado   e   estimula   
a   curiosidade   sobre   o   assunto,   
mas,   utiliza   diferentes   
ferramentas   para   a   abordagem   
conteúdo.   (0.66   ponto)   

Não   utiliza   nem   material   didático   
que   favorece   o   aprendizado   e   
estimula   a   curiosidade   sobre   o   
assunto   e   nem   utiliza   diferentes   
ferramentas   para   a   abordagem   
conteúdo.(0   ponto)   

6. Capacidade   de   
comunicação   
(1   ponto)   

Usa   termos   técnicos,   fala   
claramente,   mantém   tom   de   voz   
adequado   e   apresenta   de   forma   
dinâmica   em   mais   de   76%   do   
tempo.   (2   pontos)   

Usa   termos   técnicos,   fala   
claramente,   mantém   tom   de   voz   
adequado   e   apresenta   de   forma   
dinâmica   entre   75   –   51%   do   
tempo.   (1,32   ponto)   

Usa   termos   técnicos,   fala   
claramente,   mantém   tom   de   voz   
adequado   e   apresenta   de   forma   
dinâmica   entre   50   -   26%   do   
tempo.   (0.66   ponto)   

Usa   termos   técnicos,   fala   
claramente,   mantém   tom   de   voz   
adequado   e   apresenta   de   forma   
dinâmica   em   menos   de   25%   do   
tempo.(0   ponto)   



  


