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EDITAL CURSO DE EXTENSÃO
Ajustes quiropráticos da coluna vertebral
EDITAL N.º 09 - UNCISAL
A PROEXT, abre inscrições para a seleção de 15 alunos, regularmente matriculados no curso de
Bacharelado em Fisioterapia e que tenha cursado a disciplina de Cinesiologia com aproveitamento
Igual ou superior de 70%, para a curso de capacitação em Ajustes quiropráticos da coluna
vertebral, que ocorrerá de 13 de maio a 10 de junho de 2013.
I. Das Disposições Preliminares
Segundo COFITO a Quiropraxia é uma técnica Fisioterapêutica que lida com o diagnóstico,
tratamento e a prevenção das desordens do sistema neuro-músculo-esquelético e dos efeitos
destas desordens na saúde em geral. Há uma ênfase em técnicas manuais, incluindo o ajuste
e/ou a manipulação articular, com um enfoque particular nas subluxações.
A relação entre a estrutura, particularmente a coluna vertebral e o sistema músculo-esquelético, e
a função, especialmente coordenadas pelo sistema nervoso, constitui a essência da Quiropraxia e
o
seu
enfoque
para
a
restauração
e
preservação
da
saúde.
Hipoteticamente, consequências neurofisiológicas significativas podem ocorrer como resultado de
distúrbios funcionais mecânicos da coluna vertebral, descritos pelos quiropraxistas através do
termo
subluxação
ou
complexo
de
subluxação.
A prática da Quiropraxia enfatiza o tratamento conservador do sistema neuro-músculoesquelético, sem o uso de medicamentos e procedimentos cirúrgicos. Causas e conseqüências
biopsicossociais também são fatores significativos na abordagem do paciente.
II.

Da Inscrição, Processo Seletivo, Resultado, Horário de Funcionamento do curso.

Da Inscrição: O período de inscrição será do dia 02 de maio de 2013 a 07 de maio de 2013 das
8h às 14h na PROEXT/UNCISAL. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar documento
(xerox) que comprove ter cursado a disciplina de cinesiologia, bem como o escore final obtido
nessa disciplina.
O processo seletivo dar-se-á pela análise escore final da media obtida na disciplina de
cinesiologia. Em caso de empate serão adotados como critérios de desempate os itens abaixo,
obedecendo-se a ordem descrita nesse texto:
1) Idade, sendo respeitado ano, mês, dia e hora de nascimento. Neste item a opção é pelo
candidato mais velho;
2) Filiação. Neste item a opção é pelo candidato com maior número de filhos;
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Parágrafo Único: caso, ainda persista o empate, os candidatos concorrentes ao desempate serão
submetidos a uma prova escrita que versará sobre conhecimentos gerais em Cinesiologia
aplicada à Fisioterapia; a referida prova ocorrerá, caso haja necessidade, no dia 08 de maio às 8
horas na PROEXT/UNCISAL.
O Resultado final dos selecionados será exposto no mural da PROEXT, bem como no site da
UNCISAL no dia 09 de maio de 2013.
Horário de Funcionamento do Curso. O curso ocorrerá as segunda-feira, no horário das 12h às
13h, no período de 13 de maio a 10 de junho de 2013.
III.

REQUISITOS

O aluno deverá estar regularmente matriculado e ter concluído a disciplina de Cinesiologia e ter
obtido média final igual ou superior a 70%.
IV.

DAS DISPOIÇÕES FINAIS

Somente será emitido o certificado de extensão ao aluno que freqüentar 100% das atividades

Prof. Dr. Geraldo Magella Teixeira
Coordenador do curso

Vera Lucia Alves Cavalcante
Gerente de Extensão

