
  

EDITAL FIS/BP 4/2022 
 
 
ABRE PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA 
SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA OS 
PROJETOS DE EXTENSÃO DO CURSO DE 
FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE SÃO 
FRANCISCO - USF.  
 
 

O Coordenador do Curso de Fisioterapia da 
Universidade São Francisco - USF, no uso de 
suas atribuições, baixa o seguinte 

 
 

E D I T A L 
 
Art. 1.º Ficam abertas, no período de 14 a 18 de março de 2022, as inscrições para os estudantes 

extensionistas, em caráter voluntário, para participar dos Projetos de Extensão desenvolvidos pelo 

Curso de Fisioterapia da Universidade São Francisco - USF, sendo a relação dos projetos de 

extensão, o número de vagas, objetivos do projeto, carga horária e os pré-requisitos apresentados 

no quadro abaixo. 
 

§ 1.º As inscrições devem ser realizadas pelo link https://forms.gle/k7tVGYVK4Hvio4jo9, onde o 

estudante deve inserir o nome, RA, e-mail e escolher o projeto de extensão que deseja participar.  
 

§ 2.º O estudante interessado deverá cumprir a carga horária semanal determinada para o projeto 

de extensão escolhido, conforme quadro, devendo cumprir os dias da semana no modelo presencial 

para que faça jus ao certificado do projeto. 

 
Art. 2.º A seleção dos candidatos será realizada na semana de 21 a 25 de março de 2022, por 

meio de entrevista e/ou outras formas de análise determinadas pelo professor responsavel pelo 

projeto de extensão. 
 

§ 1.º Os candidatos inscritos deverão enviar e-mail ao professor responsável pelo projeto (vide 

quadro) para que ele informe a data e o horário do processo seletivo. 
 

§ 2.º Se não houver lista de espera ou interesse dos estudantes pré-selecionados, o projeto será 

descontinuado. 

 

Art. 3.º O resultado do processo seletivo será divulgado através dos representantes de turma e 

por e-mail aos estudantes no dia 25 de março de 2022. 
 

https://forms.gle/k7tVGYVK4Hvio4jo9


  

Parágrafo único. O projeto de extensão tem início previsto para 28 de março de 2022 e término em 

30 de junho de 2022. 

 

Art. 4.º Casos omissos serão resolvidos pela Direção de Câmpus, ouvida a coordenação de curso. 

 

Art. 5.º Dê-se ciência aos interessados e a quem de direito para que o presente produza seus 

efeitos. 

Publique-se. 

 
Bragança Paulista, SP, 14 de março de 2022. 

 
 

Claudio Fusaro 
Coordenador do Curso de Fisioterapia 

 
 



  

Projeto Pré-requisitos Docente Número 
de Vagas Dia e horario  Carga horária para 

certificado 

VIVÊNCIA PRECOCE 

EM FISIOTERAPIA 

Estudantes cursando 

o 1.º, 2.º ou 3.º 

semestre e 

apresentarem 

disponibilidade no 

período vespertino 

Adriana Carolina 

Marques Ferreira 
42 

O estudante interessado 

deverá cumprir 8 horas-

aula semanais de 

dedicação, divididos em 

2 dias de 4 horas, em 

dias a serem definidos 

de segunda a sexta-

feira, das 13h30 às 17h 

Professor 

participante 72h 

Estudante 

participante 72h 



  

SEM DOR 

Estudante que 

estiver cursando ou 

que tenha sido 

aprovado no 

componente 

curricular 

Massoterapia. 

Katiuscia Scasni 2 

O estudante interessado 

deverá cumprir 3 horas-

aula semanais de 

dedicação, às quartas-

feiras, das 13h30 às 

16h30. 

Professor 

participante 27h 

Estudante 

participante 27h 



  

FISIOTERAPIA 

DESPORTIVA 

Estudante que 

estiver cursando ou 

que tenha sido 

aprovado no 

componente 

curricular 

Fisioterapia 

Desportiva. 

Altair Custodio 

Junior 
2 

O estudante interessado 

deverá cumprir 4 horas-

aula semanais de 

dedicação às sextas-

feiras, das 13h30 às 17h. 

Professor 

participante 36h 

Estudante 

participante 36h 



  

FOLLOW UP DE RECÉM 

NASCIDOS DE RISCO 

Estudante que 

estiver cursando ou 

que tenha sido 

aprovado no 

componente 

curricular 

Fisioterapia em 

Pediatria e 

Neonatalogia. 

Juliana Seraphin 

Piera e Adriana 

Carolina Marques 

Ferreira 

1 

O estudante interessado 

deverá cumprir 4 horas-

aula semanais de 

dedicação às sextas-

feiras, das 8h às 11h30. 

Professor 

participante 36h 

Estudante 

participante 36h 



  

FISIOTERAPIA 

NEUROFUNCIONAL 

Estudantes que 

estejam cursando ou 

terem cursado o 6.º 

semestre; para os 

estudantes do 

currículo 0011-B, ter 

cursado o 

componente 

curricular de 

Fisioterapia 

Neurofuncional; e do 

currículo 0003-B o 

componente 

curricular de 

Fisioterapia em 

Controle Neural do 

Movimento. 

Gianna Nonose e 

Manuela Mucci 

Casanova 

2 

O estudante interessado 

deverá cumprir 4 horas-

aula semanais de 

dedicação, sendo 1 vaga 

para segunda-feira e 1 

vaga para quarta-feira, 

das 13h30 às 17h. 

 

Professor 

participante 36h 

Estudante 

participante 36h 



  

FISIOTERAPIA NAS 

DOENÇAS 

RESPIRATÓRIAS DA 

INFÂNCIA 

Estudantes que 

estejam cursando ou 

tenham sido 

aprovados no 

componente 

curricular de 

Fisioterapia em 

Pediatria e 

Neonatalogia 

Juliana Seraphin 

Piera e Adriana 

Carolina Marques 

Ferreira 

1 

O estudante interessado 

deverá cumprir 4 horas-

aula semanais de 

dedicação às quartas-

feiras, das 13h30 às 17h 

Professor 

participante 36h 

Estudante 

participante 36h 



  

 
 
 

FISIOTERAPIA 

CARDIORESPIRATÓRIA 

AMBULATORIAL 

Estudantes que 

estejam cursando ou 

já tenham cursado o 

componente 

curricular 

Fisioterapia em 

Cardiologia e 

Pneumologia, não 

possuírem 

dependências em 

componentes 

curriculares 

específicos e 

possuírem 

conhecimentos 

básicos no pacote 

Office (Excel e Word) 

Tais Mendes de 

Camargo 
1 

O estudante interessado 

deverá cumprir 4 horas-

aula semanais de 

dedicação na sexta-feira, 

das 13h30 às 17h. 

Professor 

participante 36h 

Estudante 

participante 36h 
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