EDITAL 001/2020 SANTÉ CORPS DE MATRÍCULA PARA ACESSO A VAGAS EM
CURSOS PÓS-TÉCNICOS

O Centro Técnico Santé Corps Ltda , torna público o Edital para ingresso nos Cursos
Técnicos para o primeiro semestre de 2020, o qual será regido pelas disposições a
seguir.

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente Edital visa disciplinar as regras para ingresso nos Cursos PósTécnicos do Centro Técnico Santé Corps
1.2 Integram o presente Edital os seguintes anexos: Anexo I – Identificação dos
cursos. Anexo II – Cronograma dos cursos técnicos. Anexo III – Matrículas Especiais.

2 – DOS CURSOS

2.1 Os cursos serão disponibilizados de acordo com o número de vagas no município
de São José, Santa Catarina, data de início, turno e locais onde serão realizadas as
aulas conforme tabela abaixo:
CURSO

CARGA
HORÁRIA

PÓSTÉCNICO EM
DRENAGEM
LINFÁTICA

300h

TURNO

300h

PÓS-TÉCNICO
EM
MASSOTERAPIA
CLÍNICA

300h

13/06/2020

27/06/2020

INTEGRAL-

INTEGRAL1 FDS/MÊS

27/06/2020

Nº

PRESENCIAL

LOCAL

VAGAS
INTEGRAL-

1 FDS/MÊS

300h

HORÁRIO

INÍCIO*
13/06/2020

1 FDS/MÊS

PÓSTÉCNICO EM
AYURVEDA

PÓSTÉCNICO EM
CUIDADOR
DE IDOSOS

DATA

INTEGRAL1 FDS/MÊS

09:45h às
13:00h e
das 14:00h
às 18:00h

18

SÁBADOS
E
DOMINGOS

SÃO
JOSÉ/SC

09:45h às
13:00h e
das 14:00h
às 18:00h

18

1 FDS/MÊS
SÁBADOS
E
DOMINGOS

SÃO
JOSÉ/SC

09:45h às
13:00h e
das 14:00h
às 18:00h

18

1 FDS/MÊS
SÁBADOS
E
DOMINGOS

SÃO
JOSÉ/SC

18

1 FDS/MÊS
SÁBADOS
E
DOMINGOS

SÃO
JOSÉ/SC

09:45h às
13:00h e
das 14:00h
às 18:00h

1 FDS/MÊS

2.1.1 A data de início das aulas pode ser prorrogada por 30 dias, excluindo assim as
férias entre módulos ou semestres, preferencialmente no período de julho.
2.1.2. Os tipos presenciais são compostos por aulas presenciais em horário integral,
sendo um final de semana por mês, totalizando no mínimo 240 horas e por até 60
horas em Educação à Distância.
2.1.3 A previsão de finais de semana pode variar entre os meses, inclusive pode
haver meses com aulas em mais de um final de semana por mês e outro sem aulas,
devido à férias ou feriados prolongados.
2.1.4. Os cursos será realizado sem estrutura modular, sendo um curso único.
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2.1.5. As disciplinas terão carga horária presencial múltiplas de 10 horas.
2.1.6 As avaliações serão de acordo com a didática do professor e dos requisitos
de aprendizagem da disciplina.
2.1.7. Haverá ao final dos semestres uma semana de prova de recuperações, prevista
para as primeiras quinzenas de julho e dezembro.
2.1.8. O não comparecimento do aluno a prova de segunda chamada ensejará em
dependência na disciplina.

3. DO INVESTIMENTO DO CURSO POR ALUNO
3.1 O valor dos cursos será nos termos da tabela abaixo:

CURSOS PÓSTÉCNICOS
DRENAGEM
LINFÁTICA
AYURVEDA
MASSOTERAPIA
CLÍNICA
CUIDADOR DE
IDOSOS
Núm de Parcelas
Quantidade de
vagas máximas
por turma
Diploma
Reconhecido
pelo MEC em
toda a Federação
Materias de
aulas práticas
coletivos
gratuitos
Acesso à
material didático
online
Terminal Web –
Acesso online a
notas, presenças
e financeiro
Aplicativo de
Comunicação
com a Instituição
Vínculo de
Estágio com
principais
pareciros do
setor
Promoções de
produtos nos
fornecedores da

VALOR DAS
PARCELAS
R$ 599,00

PLANO 20

PLANO 30

PLANO 50

R$ 479,20

R$ 419,30

R$ 299,50

R$ 649,00
R$ 599,00

R$ 519,20
R$ 479,20

R$ 454,30
R$ 419,30

R$ 324,50
R$ 299,50

R$ 549,00

R$ 439,20

R$ 384,30

R$ 274,50

1 + 17
3

1 + 17
5

1 + 17
5

1 + 17
5

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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instituição
Aulas presenciais
Internet dedicada
aos alunos
Participação de
eventos
organizados pela
coordenação
Bolsas de 50%
nos cursos de
qualificação

1 FDS/Mês
Sim

1 FDS/Mês
Sim

1 FDS/Mês
Sim

1 FDS/Mês
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

3.1.1 Mais informações sobre os benefícios:
3.1.1.1 Bolsas de 50% nos cursos de qualificação: Válidas até dezembro de 2021.
Parcela no boleto. Parcela mínima de R$ 99,00. Os cursos de qualificação são àqueles
oferecidos como disciplinas avulsas em outros cursos técnicos.
3.1.1.2 Planos 20, 30 e 50 têm descontos em relação ao plano contrato para pagamento
até o dia do vencimento (08 de cada mês). As vagas são limitadas por turma ou por curso,
o que ocorrer primeiro.
3.1.1.3 PLANO 50: Estão aptas ao plano 50 as pessoas com idade igual ou superior a 50
anos de idade e, também, àquelas que comprovarem ter formação em 2 cursos técnicos.
3.2 Os valores totais e descontos válidos até 31/07/2020 ou quando encerrarem as
vagas disponíveis em cada plano, serão nos termos abaixo:

CURSOS PÓSTÉCNICOS

VALOR
TOTAL

DESCONTO
PLANO 20*

DESCONTO
PLANO 30*

DESCONTO
PLANO 50*

DRENAGEM
LINFÁTICA
AYURVEDA

R$ 10.782,00

R$ 2.156,40

R$ 3.234,60

R$ 5.391,00

R$ 11.682,00

R$ 2.336,40

R$ 3.504,60

R$ 5.841,00

MASSOTERAPIA
CLÍNICA
CUIDADOR DE
IDOSOS

R$ 10.782,00

R$ 2.156,40

R$ 3.234,60

R$ 5,391,00

R$ 9.882,00

R$ 1.976,00

R$ 2.964,60

R$ 4.941,00

3.2.1 Estes descontos são exclusivos de alunos que se matricularem para as turmas
do 1º semestre de 2020, atribuídos proporcionalmente a partir da segunda
parcela e vinculados aos vencimentos das mesmas. A rescisão do contrato a
pedido do contratante enseja em perda do desconto total do curso que será
usado na base de cálculo da taxa de rescisão contratual conforme contrato de
prestação de serviços educacionais.
3.3 O aluno receberá o Diploma, após a conclusão do curso com o conceito de aprovado
e estar adimplente com a instituição.
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4 – DOS REQUISITOS PARA ACESSO AOS CURSOS TÉCNICOS

4.1 A Matrícula dos candidatos será condicionada ao atendimento dos seguintes
requisitos:
4.1.1 Ter concluído um curso de formação técnica, preferencialmente na área de
ambiente e saúde;
4.1.2 Apresentar a documentação constante no item 5.

5 - DA MATRÍCULA

5.1 As matrículas serão realizadas a partir de 16/03/2020 até o fechamento das
turmas, exclusivamente no CENTRO TÉCNICO SANTÉ CORPS localizado na Rua
José Gonzaga Regina de Lima, 65 – Bairro Kobrasol – São José/SC no horário de
9:00h às 19:00hs.
5.2 Cada candidato poderá se inscrever para mais de um curso.
5.3 A matricula do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e
condições estabelecidas neste edital.
5.4 Deverão ser apresentados e entregues, no ato da matrícula, os documentos
obrigatórios abaixo relacionados:
a) Comprovante de escolaridade (diploma de curso técnico) (original e cópia);
b) CPF próprio do candidato, independentemente da idade (original e cópia);
c) Carteira de identidade - RG (original e cópia);
d) Comprovante de residência (original e cópia);
e)1 foto (retirada na instituição);
f) Para os candidatos com deficiência, apresentar laudo médico (original e cópia);
g) Comprovante do pagamento integral da primeira parcela do curso.
5.5 O pagamento da primeira parcela dar-se-á das seguintes formas:
a) Pelo preenchimento dos dados de pré-matrícula no sítio www.santecorps.com.br,
solicitação e pagamento do boleto em qualquer lotérica e rede bancária;
b) Pela realização da pré-matrícula e solicitação do boleto diretamente na sede da
instituição, e pagamento do mesmo em qualquer lotérica e rede bancária;
c) Pagamento em cartão de débito ou crédito diretamente na sede da instituição no
horário de atendimento citado no ítem 5.1.
d) Para os pagamentos em boletos na rede lotérica ou bancária, o prazo para a
instituição reconhecer a quitação é de até três dias úteis.
5.6 Em caso de pré-matrícula online e pagamento da primeira parcela, terá o
candidato que apresentar a documentação exigida e assinatura do contrato na sede
da instituição em até 5 dias úteis. Após esta data a pré-matrícula poderá ser
indeferida, perdendo o aluno o direito a vaga ou bolsa e reembolso da primeira
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parcela.
5.7 O candidato será considerado MATRICULADO e com DIREITO A VAGA a que se
candidatou após apresentação da documentação constantes no item 5.4 e
ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
5.8 O candidato que tiver impossibilitado de comparecer à Unidade CENTRO
TÉCNICO SANTÉ CORPS – KOBRASOL para efetivar a sua matrícula poderá
constituir procurador para este fim, mediante outorga de procuração particular, com
firma reconhecida.
5.9 No ato da matrícula, o procurador deverá apresentar:
a) a procuração e seus documentos de identificação (RG e CPF);
b) fornecer todos os documentos exigidos do candidato, relacionados no item 5.4
deste edital.

6 - DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA

6.1 O candidato poderá solicitar o cancelamento da matrícula diretamente na sede da
Santé Corps, no horário das 9:00h às 19:00h, no período de 17/04/2020 até a
confirmação do início das aulas munido de RG e do contrato impresso
6.1.1. As turmas estarão automaticamente confirmadas com 50% da quantidade total
de vagas disponibilizadas, cabendo ao candidato manter-se informado sobre o
andamento das confirmações de turma.
6.2 A confirmação do início das aulas estará disponível em sítio oficial,
www.santecorps.com.br, assim que atingido o número mínimo de preenchimento de
vagas pré-determinado pela direção escolar.
6.3 Deferida a solicitação de cancelamento, o candidato pagará uma taxa de R$ 50,00
para cobrir despesas administrativas e não terá direito a reembolso do pagamento da
primeira parcela.
6.4 Em caso de cancelamento da turma pela instituição, a qualquer tempo, ou após
prazo prorrogável constante no item 2.1.1, o candidato terá direito ao reembolso da
primeira parcela.
6.5 O reembolso será feito em conta corrente do próprio candidato ou responsável em
até 30 dias da oficialização do cancelamento da turma pela instituição.

7 – DOS UNIFORMES
7.1 Não há uniforme para aulas teóricas.
7.1.2 Para as aulas práticas serão exigidos EPIs e paramentação do aluno:
a) Jaleco branco;
b) Calça comprida branca ou jeans (dependendo da disciplina);
c) Sapato fechado, tênis ou botina (branco se for a exigência);
d) Toucas, luvas, máscaras e lençóis de proteção de macas.
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7.1.3. A aquisição do EPI e paramentação é de responsabilidade do aluno, podendo
verificar na Santé Corps no momento da matrícula como adquiri-los.

8- DAS DEMAIS PARCELAS
8.1 As demais parcelas serão adquiridas mensalmente via TERMINAL WEB (acesso
exclusivo do aluno matriculado) após o dia 25 do mês anterior ao vencimento. O
aluno poderá também solicitá-las, mensalmente, via aplicativo (AGENDA EDU).
8.2 Os vencimentos das demais parcelas serão todo dia 08 de cada mês e compõem
nos planos 20, 30 e 50, desconto especial, para pagamento em dia, de 20%, 30% e
50%, respectivamente, salvo se outro tipo de bolsa ou desconto já for beneficiado ao
aluno (matrículas especiais – anexo III).
8.5 A segunda parcela do curso vence no mês de início das aulas – 08/06/2020.

9- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 Em nenhuma hipótese o aluno matriculado será dispensado de cumprir a carga
horária do curso, salvo se deferida validação de disciplinas.
9.2 Não haverá validação de disciplinas em cursos pós-técnicos.
9.3 A SANTÉ CORPS se reserva o direito de suspender a oferta de qualquer curso ou
turma caso o número de candidatos matriculados seja inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) do total de vagas disponibilizadas na turma.
9.4 O prazo para impugnação do presente edital será de sete dias úteis a contar da
data de sua publicação.
9.5 É de exclusiva responsabilidade do candidato, obter as informações necessárias
para confirmação de matrícula;
9.6 A SANTÉ CORPS fornecerá, ao término do curso técnico, Diploma,
discriminando curso oferecido, com a respectiva carga horária e conteúdo formativo.
9.7 O diploma será expedido em até 90 dias após a divulgação do histórico escolar
com o CONCEITO APROVADO.
9.8 Fica eleito o Foro da Comarca de São José – SC para dirimir toda e qualquer
questão inerente ao presente Regulamento.

São José, 09 de março de 2020.

Cristhian Bernardo Reis da Silva
Diretor do Centro Técnico Santé Corps
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ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DOS CURSOS

CURSO PÓS-TÉCNICO EM DRENAGEM LINFÁTICA
OBJETIVO: O curso visa aprimorar a formação do profissional Técnico através de fundamentos
teóricos, treinamento multidisciplinar e prático, a fim de capacitá-lo a atuar sistematicamente no campo
da Drenagem Linfática Corporal e Facial, desenvolvendo as competências e capacidades necessárias
a introduzir os conhecimentos de avaliação do edema, estimular o raciocínio para indicação da
drenagem linfática manual como forma de tratamento nas diversas áreas de aplicação e refletir sobre
os aspectos científicos do uso da drenagem linfática manual.
PÚBLICO ALVO: O curso terá como público alvo profissionais com formação Técnica na área da
saúde, que tenham interesse em aprofundar o conhecimento na utilização de drenagem linfática.
Coordenação: Taís Rizzo
E-mail: drenagem@santecorps.com.br

CURSO PÓS-TÉCNICO EM AYURVEDA
Objetivo:
A especialização técnica em Ayurveda, tem por Objetivo proporcionar uma educação transformadora
que possibilite um novo paradigma de saúde a partir da cosmovisão indiana da Medicina tradicional
Ayurvédica.
Capacitando os Profissionais em realizar uma avaliação detalhada de seu interagente (Cliente) no
âmbito do diagnóstico tradicional e assim elaborarem e realizarem um tratamento eficaz baseados nos
princípios da Ayurveda.
O curso Aborda as Principais técnicas de diagnose, práticas terapêuticas, fitoterapia e nutrição
ayurvédica, meditações, yoga e filosofia dessa ciência milenar, possibilitando ao aluno praticar as
técnicas, gerando um diferencial no mercado de trabalho profissional especializado. Além disso o
terapeuta Ayurvédico pode atuar com as técnicas em diferentes áreas de trabalho por serem técnicas
que podem ser aplicadas da criança até o idoso, no entanto existe um grande segmento de mercado e
público a espera desse profissional.
Publico alvo:
O curso terá como público alvo profissionais com formação Técnica na área da saúde, que tenham
interesse em aprofundar o conhecimento da massoterapia.
Coordenação: Diego Frazão
E-mail: massoterapia@santecorps.com.br

CURSO PÓS-TÉCNICO EM MASSOTERAPIA CLÍNICA
Objetivo:
A especialização técnica em Massoterapia Clinica, tem por Objetivo Capacitar os Profissionais em
realizar uma avaliação detalhada de seu interagente (Cliente) no âmbito da Dor, Disfunções
Musculoesqueléticas e Psicossomáticas assim elaborarem um tratamento eficaz baseados nos
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princípios da massoterapia clínica.
O curso Aborda as Principais e mais modernas técnicas de Massoterapia, aprofundamento em anatofisiopatologia e interpretação diagnósticos médicos por imagem, com grande carga horária prática
presencial, possibilitando ao aluno praticar as técnicas, gerando um diferencial no mercado de trabalho
profissional especializado. Além disso o massoterapeuta clinico pode atuar com as técnicas em
diferentes áreas de trabalho, desde hospitais, clinicas medicas e fisioterapêuticas, postos de Saúde,
clinicas particulares, entre outras, por serem técnicas que podem ser aplicadas da criança até o idoso
em diferentes tecidos corporais existe um grande segmento de mercado a espera desse profissional.
Publico alvo:
O curso terá como público alvo profissionais com formação Técnica na área da saúde, que tenham
interesse em aprofundar o conhecimento da massoterapia.
Coordenação: Diego Frazão
E-mail: massoterapia@santecorps.com.br
CURSO PÓS-TÉCNICO EM CUIDADOR DE IDOSOS
A Especialização Técnica em Cuidador de Idosos vem para auxiliar e capacitar na compreensão dos
processos de envelhecimento e a proporcionar o melhor auxílio possível para quem já não tem mais
condições próprias para se cuidar. O Especialista Técnico, terá aptidão para o manuseio correto de
medicamentos e a prevenir acidentes, em clínicas, hospitais ou em casa de forma particular, na
residência do Idoso. O mercado de trabalho do Cuidador de Idoso, é um nicho que está em alta no
país. Especializar-se e contribuir para a saúde na terceira idade está sendo bem valorizado, pela
carência de profissionais especializados e bem capacitados no assunto. O especialista em cuidador de
idosos pode atuar em comunidades, casas de repouso, clínicas, hospitais, asilos, instituições de longa
permanência, relacionando-se com a equipe multidisciplinar e com os familiares. Estará apto para
acompanhar e fazer atendimento em domicílio para idosos, com ou sem limitações físicas ou mentais.
Objetivos do Curso de Especialização
O curso de Especialização Técnica em Cuidador de Idoso tem como objetivo especializar o profissional
da área técnica de saúde, proporcionando uma melhor reflexão sobre o processo de envelhecimento e
o desenvolvimento de intervenções interdisciplinares qualificadas, bem como ações clínicas e de
promoção de saúde. A Especialização Técnica capacita o profissional para oferecer uma melhor
assistência a idosos, auxiliando nas situações de dependência e incentivando o autocuidado e
independência.
O especialista irá desenvolver as habilidades necessárias para criar um melhor relacionamento com os
envolvidos, familiares e demais colegas da área de saúde. O cuidador de idosos poderá avaliar,
construir e gerenciar negócios baseados no atendimento ao público da terceira idade, assegurando os
direitos dos idosos com a divulgação e conhecimento da legislação específica.
O Especialista em cuidados do idoso, fortalece o elo entre o idoso e a família, presta serviços de
saúde, pratica atividades de convivência e lazer, promove exercícios lúdicos, organiza o cardápio
alimentar de acordo com a recomendação do médico, precisando exercer os princípios éticos,
responsabilidade, ter sensibilidade, calma e paciência.
Coordenação: Camila Marques
E-mail: podologia@santecorps.com.br
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ANEXO II

CRONOGRAMA DOS CURSOS TÉCNICOS

PÓS-TÉCNICO EM DRENAGEM LINFÁTICA

1. Anatomia, Histologia e Fisiologia do Sistema Tegumentar, Circulatório e Linfático
• Sistema tegumentar; vascular, linfático, endócrino e fisiopatologias associadas.
2. O uso da cosmetologia e a nutrição associadas a drenagem linfática
• Ativos aintinflamatória, descongestionantes. Teoria e prática em metabólicos e formas de associação.
• Terapias nutricionais associadas a drenagem linfática, como forma de otimizar aos tratamentos.
3. Avaliação Físico Funcional para tratamento de drenagem linfática
• Abordagem ao paciente; Identificação; Anamnese; Exame físico; inspeção e palpação; Testes
especiais: sinal de Godet e perimetria; Modelo de protocolo de avaliação físico – funcional;
Desenvolvimento de percepção sensorial; Exame do paciente a cada atendimento.
4. Drenagem Linfática Manual
• Conceito; efeitos; evidências científicas; indicações e contraindicações; aplicações clínicas em
diversas áreas; Revisão dos principais métodos: Vodder, Leduc e Godoy e Godoy); Prática: face,
membros superiores, tronco, abdômen, mamas, glúteos, membros inferiores. Discussão de casos
clínicos.
5. Pré e Pós operatório em Drenagem Linfática e eletroterapias associadas
• Drenagem linfática Gestacional – Pré e Pós – parto; Apresentação das principais cirurgias plásticas,
vasculares e de resseção de linfonodos; Drenagem linfática pós – bariátrica; Drenagem Linfática
Reversa; drenagem linfática por eletroterapia; Pré e pós – operatório e eletroterapias associadas;
eletroterapias associadas ao pós – parto; drenagem linfática sequencial (eletroestimulação).
PÓS-TÉCNICO EM AYURVEDA
Princípios históricos e filosóficos da Ayurveda 20hs
Introdução a Ayurveda
Cosmovisão indiana
Filosofia samkhya e trigunas

Anatomia e fisiologia Ayurvédica 60hs
5 elementos
Doshas
Subdoshas
Dathus e kalas
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Srotas
Malas
Agni
Visão integrada do ser humano e a natureza
Relação mente e corpo

Diagnose Ayurvédica 20hs
Nadi
Mala
Mutra
Jivha
Druk
Sparsha
Shabda
Prakruti

Fitoterapia e nutrição Ayurvédica 20hs
Plantas medicinais indianas
Plantas medicinais brasileiras
Remédios ayurvedicos
Alimentação ayurvédica
Aromaterapia

Rotinas Diarias 20hs
Swastavrithya – medicina preventina
Dinascharya

RtucharyaPancha Karma 20hs
Teoria básica dos procedimentos
Shamana
Shodana

Procedimentos e terapias da Ayurveda 100hs
Abyanga
Marmas
Udwartana
Garshana
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Shirodara
Shiroabyanga
Pichu
Karna putana
Lepas
Bastis externos
Pizichili
Pindas sweda
Patrapotali
Treinamento de vamana, virechana, nasya
Outros
Cristais e pedras preciosas na cromoterapia
Ayurveda yoga massage

Meditação, yoga e mantras 20hs
Suryanamaskar
Meditaçoes para biotipos
Pranayama
Yantras
Seminário de Formação – TCC 20hs
Metodologia da pesquisa cientifica
Trabalho acadêmico, tipos e normas
Projeto de pesquisa e seus componentes
Tipos de pesquisa
Produção do Artigo e orientação

PÓS-TÉCNICO EM MASSOTERAPIA CLÍNICA
Anato-fisiopatologia 40hs
Teoria avançada de anatomia e fisiologia elaborada para o profissional massoterapeuta
Sistema musculo esquelético
Sistema nervoso
Principais patologias abordadas pelo massoterapeuta

Visão sistêmica e teoria da complexidade do ser humano 20hs
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Teoria da complexidade
Visão de saúde e doença em diferentes contextos culturais
visão holística e holográfica do ser humano e planeta
psicossomática
relação de interagência

Interpretação de diagnósticos médicos por imagem 30hs

interpretação de exames médicos
principais exames por imagem
raio X
ressonância magnética
observação dos principais distúrbios orgânicos
nomenclatura

Massagem terapêutica 80hs

Prática de diversas técnicas de massagem terapêutica associada aos segmentos corporais, patologias
e disfunções orgânicas.

Liberação miofascial manual e Deep Tissue 30hs

Prática de liberação miofascial
Prática de Deep Tissue
Massagem voltada a limitação articular, inflamações, pontos, gatilhos, problemas neuromusculares em
geral entre outros.
Anatomia palpatória funcional e “body painting” 20hs

Anatomia palpatória associada com pintura corporal
Sistema ósseo
Sistema muscular
Sistema nervoso
Órgãos
Massoterapia instrumental 40hs

Liberação miofascial intrumental
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Ventosaterapia
Bandagem elástica (Knesio taping)
Pistola elétrica para massagem
Diferentes recursos complementares ao massoterapeuta

Alongamentos neuromusculares 20hs
• Prática de técnicas avançadas de alongamentos de diversas metodologias de massagem.
• Crio-alongamentos
Seminário de Formação – TCC 20hs

Metodologia da pesquisa cientifica
Trabalho acadêmico, tipos e normas
Projeto de pesquisa e seus componentes
Tipos de pesquisa
Produção do Artigo e orientação

PÓS-TÉCNICO EM CUIDADOR DE IDOSOS
Atenção básica à saúde do Idoso 60hs
– Introdução a gerontologia: Teorias de envelhecimento; processo de envelhecimento e seus principais
conceitos: antropologia do envelhecimento, psicogerontologia, biogerontologia, gerontologia social,
gerontologia da saúde, gerontologia educacional; – Demografia e Epidemiologia do envelhecimento.
– Farmacologia aplicada ao idoso;
– Cosmética para Idosos;
– Interação de medicamentos, medidas e doses;
– Intoxicação medicamentosa;
– Atenção na administração de medicamentos;
Processos de Cuidados 80hs
– Rede de proteção ao idoso;
– Estatuto do Idoso e Política de humanização;
– Direitos do Idoso, direito do cuidador de Idoso
– Família do idoso e a família cuidadora;
– Modalidades de Assistência ao idoso e a família (cuidado domiciliar, internação hospitalar);
– Modalidades de atenção a pessoa idosa (Instituições de Longa Permanência para idosos (ILPIs),
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Instituições Asilares, Casa – Lar, Internação Hospitalar, Centros – dia, cuidado domiciliar;
– Grupos de ajuda mútua;
– Assistência de Enfermagem ao idoso hospitalizado;
– O papel da Estratégia de Saúde da Família no cuidado ao idoso.
– Atribuições do Cuidador de idosos;
– Qualidade dos cuidados aos idosos institucionalizados (indicadores de qualidade para lares e ILPIs);
– Planejamento e adaptação do ambiente da pessoa idosa;
– Negligências e maus tratos a pessoa idosa;
– Atendimento multiprofissional ao idoso;
– Promoção à saúde da família cuidadora;
– Sexualidade no envelhecimento;
– Espiritualidade.

Atenção Básica a saúde do Idoso II 100hs

-Fragilidade no envelhecimento (Adaptação de idosos, familiares ou cuidadores a situações de
dependência);
-Atividades básicas da vida diária e Atividades instrumentais da vida diária;
– Problemas respiratórios comuns em idosos;
– Sistema nervoso, demências e transtornos mentais
-Reabilitação cognitiva em gerontologia;
-Práticas alternativas de prevenção e promoção à saúde do idoso;
-Nutrição do idoso: Processo de desnutrição e desidratação no idoso, paladar no idoso, equilíbrio
alimentar no idoso
-Cuidados com a saúde bucal;
-Atendimento de emergência a pessoa idosa;
-Aspectos éticos do envelhecimento;
-Cuidados a longo prazo – cronicidade;
-Processo de finitude do idoso e família

Atenção Básica aos cuidados do Idoso 40hs
– Primeiros socorros e atendimentos ao cuidado com idoso;
– Intercorrências nos cuidados com idoso;
– Abordagens nas intercorrências durante o cuidado;
– Prevenção e segurança no cuidado;
– Humanização do Idoso;
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– Psicologia da comunicação com Idoso;
– Independência do idoso;
– Interação da família com o cuidador
– Auto estima do Idoso;
– Cuidados preventivos
– Transferências e posicionamentos.
Seminário de Formação – TCC 20hs
– Metodologia da pesquisa cientifica
– Trabalho acadêmico, tipos e normas
– Projeto de pesquisa e seus componentes
– Tipos de pesquisa
– Produção do Artigo e orientação

ANEXO III

MATRÍCULAS ESPECIAIS

1. MATRÍCULAS MATURIDADE I
Serão concedidas condições especiais nas matrículas das pessoas com idade igual ou
superior a 50 anos:
1.1 As matrículas especiais estarão disponíveis entre os dias 16/03/2020 e
26/06//2020.
1.2 Serão considerados aptos candidatos que estejam fazendo 50 anos até dia
31/12/2020.
1.3 Vagas preenchidas por alunos do MATURIDADE I são alocadas nas vagas
disponíveis do plano 50.

2. MATRÍCULAS ALUNOS COM MAIS DE UMA FORMAÇÃO
Alunos que comprovarem formação e dois cursos técnicos ou mais têm direito a vaga
com 50% de bolsa.
2.1 As matrículas estarão disponíveis entre os dias 16/03/2020 e 26/06/2020.
2.2 As demais parcelas têm desconto de 50% até vencimento.
2.3 Vagas preenchidas por estes alunos são alocadas nas vagas disponíveis do
plano 50.
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