GRADUAÇÃO

EXTENSÃO

A Udesc Cefid mantém cursos de graduação em Educação Física (licenciatura e bacharelado) e Fisioterapia (bacharelado). Juntos, os três cursos
oferecem 90 vagas a cada semestre, com 20% reservadas para egressos de
escolas públicas e 10% para negros. O ingresso à graduação é aberto duas
vezes por ano, nos Vestibulares de Verão e Inverno da Udesc e no Sistema de
Seleção Unificada (Sisu).

Professores, estudantes e técnicos da Udesc Cefid realizam mais de
uma centena de ações de extensão que incluem serviços oferecidos gratuitamente à comunidade, nas áreas de saúde e esporte.
Essas ações oferecem atendimento a pessoas com sequelas de AVC,
artrite reumatóide, doenças pulmonares e cardiorrespiratórias e fibromialgia. Também atuam na prevenção de doenças metabólicas (obesidade, diabetes), problemas posturais e saúde infantil, em várias áreas
de reabilitação (motora, neurofuncional, pós-cirúrgica, de amputados,
pacientes de câncer e fisioterapia desportiva), além de atividade física
esporte (atividades aquáticas, basquete, atletismo, vôlei, artes marciais,
ginástica e dança), incluindo projetos voltados a pessoas com necessidades especiais.

Educação Física – A licenciatura forma professores da disciplina para atuação no ensino fundamental, médio e superior, na educação especial e na
de jovens e adultos. O bacharelado prepara para a prestação de serviços
de atividade física (em academias, hospitais, hotéis) e esporte (treinamento,
gestão de entidades esportivas).

CURSOS DE GRADUAÇÃO
4FISIOTERAPIA
Vagas: 30 por semestre
Turno das aulas: matutino e vespertino | Estágio: matutino
Duração do curso: 10 semestres (5 anos)
www.cefid.udesc.br/fisioterapia
4EDUCAÇÃO FÍSICA (bacharelado)
Vagas: 30 por semestre
Turno das aulas: matutino | Estágio: vespertino ou noturno
Duração do curso: 8 semestres (4 anos)
www.cefid.udesc.br/educacaofisica_bac

Fisioterapia – O fisioterapeuta é um profissional de saúde voltado à prevenção e correção de problemas relacionados ao movimento humano e à
função desse movimento. Atua em consultórios, instituições de saúde e entidades esportivas, entre outros locais.

Clínica Escola de Fisioterapia – Centro de referência na área, realiza
cerca de mil atendimentos gratuitos por mês a pacientes encaminhados
pela rede pública de saúde. Os atendimentos são feitos por estudantes de
graduação e pós-graduação orientados por professores fisioterapeutas. A
Clínica dá suporte assim ao ensino, à pesquisa científica e à extensão.

4EDUCAÇÃO FÍSICA (licenciatura)
Vagas: 30 por semestre
Turno das aulas: noturno | Estágio: matutino ou vespertino
Duração do curso: 8 semestres (4 anos)
www.cefid.udesc.br/educacaofisica_lic

PÓS-GRADUAÇÃO

PESQUISA

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

A Udesc Cefid oferece cursos de pós-graduação em nível de doutorado, mestrado e especialização (residência multiprofissional). O ingresso na
pós-graduação é feito por editais específicos de seleção, uma vez por ano.
O Programa de Pós-graduação em Ciências do Movimento Humano oferece cursos de mestrado e doutorado.
O Programa de Pós-graduação em Fisioterapia mantém turmas de
mestrado.
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, em nível de especialização, é aberto a profissionais graduados em
várias formações na área de saúde.

A Udesc Cefid desenvolve pesquisas que formam pessoal de nível elevado
para a produção de conhecimento científico e atuação profissional, além de
atuar na busca pela solução de problemas específicos, atendendo demandas
sociais da comunidade.
São mais de 20 grupos de pesquisa certificados pelo Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
A infraestrutura para a pesquisa conta com mais de 20 laboratórios, a
Clínica Escola de Fisioterapia e as instalações esportivas do centro.

4CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO
(mestrado e doutorado)
www.cefid.udesc.br/pos_cmh
4FISIOTERAPIA
(mestrado)
www.cefid.udesc.br/pos_fisioterapia
4RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
(especialização)
www.cefid.udesc.br/residencia

CONTATOS
GERAL

Rua Pascoal Simone, nº 358, Bairro Coqueiros, Florianópolis
CEP: 88080-350

Recepção

(48) 3664-8600

DIREÇÃO
Direção Geral

(48) 3664-8637/8655

Direção de Ensino de Graduação

(48) 3664-8620/8618

Direção de Pesquisa e Pós-Graduação

(48) 3664-8681

Direção de Extensão

(48) 3664-8685

Direção de Administração

(48) 3664-8612

DEPARTAMENTOS
Departamento de Educação Física

(48) 3664-8631/8639

Departamento de Fisioterapia

(48) 3664-8621/8654

Departamento de Ciências da Saúde

(48) 3664-8649/8617

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

O Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado
de Santa Catarina (Udesc Cefid) está localizado na região continental da Capital do Estado e faz parte do Campus I da universidade (que reúne todas
as instalações da Udesc na Grande Florianópolis). Desenvolve atividades de
ensino (graduação, especialização, mestrado e doutorado), pesquisa e extensão na área de Ciências da Saúde.
A infraestrutura do centro inclui dois ginásios para esportes coletivos e
pista de atletismo de padrão internacional. Também conta com ginásio para
ginástica artística e rítmica e dança, piscinas semiolímpica e terapêutica,
academia de musculação, sala de lutas esportivas e campo atlético. A Clínica
Escola de Fisioterapia oferece atendimento gratuito à comunidade, além do
suporte ao ensino, pesquisa e extensão na área.

PERFIL
Cursos de graduação

3

Programas de pós-graduação (mestrado e doutorado)

2

Programa de residência (especialização)

1

Alunos de graduação

840

Alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado)

181

Professores efetivos

72

Técnicos efetivos

68

Grupos de pesquisa

21

Ações de extensão

148

PPG em Ciências do Movimento Humano

(48) 3664-8693

PPG em Fisioterapia

(48) 3664-8660

PRM em Saúde da Família

(48) 3664-8683

SECRETARIAS E COORDENADORIAS
Secretaria de Ensino de Graduação

(48) 3664-8667

Secretaria de Ensino de Pós-Graduação

(48) 3664-8683

Coordenadoria de Extensão

(48) 3664-8697/8698

OUTROS CONTATOS
Clínica Escola de Fisioterapia

(48) 3664-8610

Grupo de Estudos da Terceira Idade – Geti

(48) 3664-8659

Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício

(48) 3664-8643

Academia Escola

(48) 3664-8676

Biblioteca

(48) 3664-8630

A gente forma
quem transforma

IMPRENSA
Assessoria de Comunicação

(48) 3664-7934

facebook.com/udesc.cefid

twitter.com/udesc_cefid

comunicacao.cefid@udesc.br

www.udesc.cefid.br

Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc)
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid)

