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Descrição da ação para apresentação 

Introdução: A I Jornada de Fisioterapia HCPA/UFRGS será realizada nos dias 03 e 04 

de outubro de 2014 e compreenderá a realização de cursos bem como palestras e mesas-

redondas, com intuito de comemorar os cinco anos da criação do Curso de Fisioterapia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o primeiro ano do Serviço de 

Fisioterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), os 75 anos da Escola de 

Educação Física da UFRGS (ESEF) e os 80 anos da UFRGS. 

Objetivo: Realizar uma Jornada com oferecimento de cursos, palestras e mesas-

redondas, com intuito de comemorar os cinco anos da criação do Curso de Fisioterapia 

da UFRGS, o primeiro ano do Serviço de Fisioterapia do HCPA, os 75 anos da ESEF e 

os 80 anos da UFRGS. Como objetivos específicos: proporcionar aos profissionais das 

diversas áreas da saúde, bem como residentes e acadêmicos dessas áreas, atualizações 

nos temas que serão discutidos; e proporcionar uma maior integração entre a ESEF e o 

HCPA. 

Metodologia: Os cursos pré-jornada ocorrerão no dia 03 de outubro, com carga horária 

de 8h, serão eles: Mobilização Precoce do Adulto Crítico - Teórico-prático, com 25 

vagas; e Ventilação Mecânica não invasiva: evidência e prática, da emergência ao 

domicílio – Teórico, com 120 vagas, ambos organizados pelos fisioterapeutas que 

compõem o Serviço de Fisioterapia do HCPA. A Jornada ocorrerá nos dias 03 e 04 de 

outubro, com carga horária de 10h. A Jornada será dividida em cinco temas principais, 

são eles: Adulto Crítico, Saúde da Mulher e da Criança, Fisioterapia e Políticas 

Públicas, Atenção Fisioterapêutica Neurológica, e Esporte e Sistema 

Musculoesquelético, todos os módulos terão a participação de docentes da UFRGS e 

convidados externos a UFRGS. A organização do evento demandou atividades como 

auxílio no planejamento da Jornada, na organização dos cursos, na definição de 

palestras e palestrantes, na organização da equipe de voluntários, na elaboração dos 

convites aos participantes, e auxílio na confecção dos materiais para divulgação na 



própria UFRGS como em outras universidade e faculdades de Porto Alegre. Durante a 

Jornada, serão desenvolvidas atividades de auxílio direto na organização do local e 

cumprimento dos horários das palestras. 

Processos Avaliativos: A avaliação será realizada pelo número de participantes nos 

cursos e na Jornada, e pela avaliação de satisfação dos presentes. 

Considerações Finais: Conclui-se que a participação na organização de um evento 

como este contribui na formação profissional de qualquer acadêmico. Este evento 

contribui para a formação acadêmica tanto dos participantes como dos palestrantes por 

permitir um debate de ideias e conceitos de vários profissionais. Assim, a Jornada 

aproxima o ensino da assistência não só na perspectiva da reabilitação, mas também na 

promoção e prevenção de saúde. 


