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I – EMENTA

Visão atual sobre o mercado de trabalho; teorias administrativas, teoria clássica, teoria de
relações humanas, teoria estruturalista, teoria contigencial, teoria sistêmica; marketing pessoal;
marketing do produto; ciclo de vida do produto; montagem de uma clinica de fisioterapia;
credenciamento perante o crefito; terceirização e cooperativas. Moralidade e filosofia moral.
Deontologia: conceito, teorias, princípios. Ética: princípios socráticos, código de ética. A ética na
área da saúde. Educação e Ética.
II – OBJETIVOS GERAIS

Proporcionar ao graduando capacidade de aplicação de técnicas administrativas a fim de
facilitar a administração da carreira profissional. Promover subsídios para formação do
profissional da fisioterapia baseada em uma postura com valores éticos e morais, que
associados ao código de ética profissional sirvam de alicerce para um comportamento
adequado na vida profissional futura.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar ao aluno a compreensão da importância da administração para a melhora do
mercado de trabalho; Enfatizar a importância da educação continuada dentro da fisioterapia;
Desenvolver um plano administrativo. Proporcionar conhecimentos sobre a ética, bioética, moral
e deontologia; Conhecer as leis e resoluções importantes do COFFITO; Analisar e interpretar o
Código de Ética Profissional do Fisioterapeuta; Incentivar, em seu exercício profissional,
atitudes baseadas nos preceitos éticos e morais.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1º BIMESTRE
- Introdução a administração;
- Teorias administrativas: Teoria clássica; Teoria de relações humanas; Teoria contigencial;
Teoria estruturalista; Teoria sistêmica;
- Fases de administração;
- Quadro de distribuição de funcionários
- Gestão: montagem de uma clínica.
2º BIMESTRE
- Marketing: Marketing pessoal; Marketing do produto; Ciclo de vida do produto;
- Credenciamento junto ao conselho (CREFITO);
- Terceirização Plano de ação.
3º BIMESTRE
- Introdução à disciplina de ética;
- Ética: Conceito, Princípios;
- Ética e educação;
- Bioética;
- Aspectos éticos nas questões relacionadas à saúde;
- Moral: Conceito; Moral e moralidade; Caráter social; Responsabilidade moral .
4º BIMESTRE
- Deontologia: Conceito; Aplicação na área da saúde.
- Ética profissional;
- Análise do Código de Ética Profissional do Fisioterapeuta: Das Responsabilidades
Fundamentais Do Exercício Profissional Do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional Perante as
Entidades de Classes Do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional; Perante os Colegas e
Demais Membros da Equipe de Saúde; Dos Honorários Profissionais; Disposições Gerais;
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Transgressões Legais; Infrações Disciplinares; Penalidades; Legislação; Parecer n. 388/63;
Decreto-lei n. 938/69; Lei n. 6316/75; Resoluções importantes do COFFITO;
- Ato Médico.
V – PROCEDIMENTO DE ENSINO

- As aulas serão expositivas e dialogadas. Haverá a indicação prévia de leituras obrigatórias e
complementares. Haverá a elaboração de relatórios de leitura, resumos, resenhas e papers de
textos referentes ao papel da ciência no mundo moderno.
- Aulas teóricas - práticas, usando recursos audiovisuais, desenvolvendo o conteúdo
programático através de exposições, discussões, debates, recomendações de leituras e
trabalhos individuais ou em grupo a serem desenvolvidos.
- Visita a serviços no qual o fisioterapeuta pode atuar, propiciando desde já um contato dos
alunos com a prática, ou seja, com pacientes através da observação.
VI – ATIVIDADE EXTRACLASSE

Estudos direcionados para assuntos atualizados referentes ao conteúdo programático.
VII – RECUPERAÇÃO PARALELA

A recuperação constará de uma prova escrita abrangendo o conteúdo ministrado, cujos tópicos
serão escolhidos pelo professor da disciplina.
VIII – AVALIAÇÃO

A avaliação será constituída de uma prova bimestral marcada pela secretaria da faculdade,
como também, da apresentação de relatórios de leitura, resumo, resenhas e papers realizados
pelos alunos durante o bimestre.
IX – RECUPERAÇÃO

A recuperação constará de uma prova escrita abrangendo o conteúdo ministrado, cujos tópicos
serão escolhidos pelo professor da disciplina.
X – BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MAXIMINIANO, A. C. A. Introdução á administração. 6 ed . São Paulo: Atlas, 2011.
FERNANDES, F. Empreendedorismo e estratégia. 3 ed. Rio de Janeiro: campus, 2002.
CAMARGO, M. Fundamentos da ética geral e profissional. Petrópolis: Vozes, 2003.
FORTES, P. A. C. Ética e saúde. São Paulo: EPU, 2002
XI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LOPES, C. T. G. Planejamento e estratégia empresarial. São Paulo: Saraiva, 1984.
ANGERAMI-CAMON, V. A. A ética na saúde. São Paulo: Pioneira, 2002.
CARVALHO, Lúcia Cunha. Ética dos profissionais da saúde. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
MARQUES, J. O. A.; HUME, D. Uma investigação sobre os princípios da moral. Campinas:
UNICAMP, 1995.
NALINI, J. R. Ética geral e profissional. 3 ed. rev. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2002. SIQUEIRA, J. E. et al (Orgs). Bioética: estudos e reflexões. Londrina: UEL, 2000.
BULGACOV, S. Manual de gestão empresarial. São Paulo: atlas, 1999.
DOLABELA, F. Oficina do empreendedor. 6 ed. São Paulo: cultura, 1999.
MARKETING BEST 2000 . Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas.
PESSINI, L ; BARCHIFONTAINE, C. de P. Problemas atuais de bioética. São Paulo: Loyola,
1997. RIOS, T. A. Ética e competência. São Paulo: Cortez, 1997.
VASQUEZ, A. S.. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
CHIAVENATO, I. Introdução á teoria geral da administração. 7 ed. Rio de janeiro: campus,
2003.
XII – PROFESSOR

MESTRA PAULA DO CARMO PAIVA

