
 
 

 

                                                    
 
 

EDITAL PROEFISIO Nº 001/2023 
   ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE EXTENSÃO/APERFEIÇOAMENTO  

 

A Coordenação do Curso de FISIOTERAPIA da Universidade de Gurupi – UnirG junto à PROEFISIO, com base nos 
itens 3.1 e 3.2 do Projeto do Programa de Extensão Educacional da Fisioterapia,  aprovado pela PROECAE, torna público que 
estarão abertas (conforme item 5 deste Edital) as inscrições para os cursos gratuitos de extensão/aperfeiçoamento para 
acadêmicos no semestre de 2023/1, mediante as condições estabelecidas neste edital. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1  A inscrição e o cronograma serão redigidos por este edital e executado pelo docente responsável do Curso de 
Aperfeiçoamento/Extensão.  
1.2   Serão oferecidas 20 vagas para cada curso, conforme item 4.1. 
1.3   Cada acadêmico só poderá realizar 1(um) curso por semestre. 
1.4 As atividades dos cursos dar-se-ão aos sábados, a fim de minimizar colisão de horário com as disciplinas curriculares. 
1.5  O acadêmico que se inscrever, dentro do limite de vagas, e não puder comparecer, deverá avisar à Coordenação de 
Curso com antecedência para que seja aberta a vaga para alunos cadastrados em lista de espera. 

 

2. DOS OBJETIVOS 
2.1 Os Cursos de Extensão/Aperfeiçoamento têm por objetivo a melhoria do desenvolvimento acadêmico e criação de 
condições de aprofundamento teórico e prático, a fim de desenvolver habilidades relacionadas à atividade profissional e 
atualização em áreas específicas da fisioterapia. 

 

3. DOS REQUISITOS 
3.1 Poderão inscrever-se nos cursos os acadêmicos: 

Regularmente matriculados no Curso de Fisioterapia da Universidade de Gurupi - UnirG; 

Preencher o requisito do item 4.1. 

Não estar cumprindo pena disciplinar no âmbito desta IES; 
 

4. DAS VAGAS 
4.1 Vagas, requisito e cronograma seguirão a tabela abaixo: 

 

Curso de Aperfeiçoamento VAGAS REQUISITO DATA FACILITADOR 

Drenagem Linfática 20 
Matriculado entre o 2º e o 

10º Período 
04/03 

Profa. Andressa de Oliveira 
Gomes 

Fisioterapia na Gestação, Parto  
e Puerpério 

20 
Matriculado entre o 4º e o 

10º Período 
15/04 

Profa. Kenia Nogueira Ayres 
Argeo 

Escoliose na Prática  20 
Matriculado entre o 2º e o 

10º Período 
06/05 

Profa. Rafaela de Carvalho 
Alves 

Reabilitação Cardíaca  20 
Matriculado entre o 2º e o 

10º Período 
03/06 

Profa. Elizângela Sofia R 
Rodrigues 

 

5. DAS INSCRIÇÕES: 

 
As inscrições serão realizadas através da Plataforma IOW no sítio https://iow.unirg.edu.br/ na aba Eventos. 
 

Disfunções de Drenagem Linfática Período: 17/02/2023 a 03/03/2023  

Fisioterapia na Gestação, Parto e Puerpério Período: 10/04/2023 a 14/04/2023  

Escoliose na Prática Período: 01/05/2023 a 05/05/2023  

Reabilitação Cardíaca Período: 29/05/2023 a 02/06/2023  

 
 

https://iow.unirg.edu.br/


5.1 Após a inscrição on-line, os acadêmicos deverão enviar comprovante de inscrição (recebido no e-mail) para a  Coordenação 
do Curso (WhatsApp – 3612-7608) e assinar termo de compromisso (ANEXO). 

5.2 Visando a universalidade de acesso, o acadêmico que já realizou algum curso de aperfeiçoamento/extensão oferecido por 
este edital no semestre vigente, não poderá se inscrever em outro curso, a menos que haja vagas em vacância. 

 

6. DA CERTIFICAÇÃO: 
 
    6.1  Após  o curso, e confirmação de presença mediante lista apresentada pelo Professor Facilitador do Curso na Coordenação, 
os certificados ficarão disponíveis na plataforma IOW através do sítio  https://iow.unirg.edu.br/ na aba Eventos. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1 A certificação dos cursos ofertados por este edital poderão ter a carga horária aproveitada para integralização das atividades 

complementares do curso de Fisioterapia. 
7.2 O acadêmico receberá sua certificação em formato on-line, pela plataforma IOW. 
7.3 Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Fisioterapia da 

Universidade de Gurupi - UnirG. 
 

 
 

       Gurupi – TO, 13 de fevereiro de 2023 

 
 
 
 
 
 

 
                                             Geovane Rossone Reis 

Coordenador Interino do Curso de Fisioterapia 
Portaria/Reitoria 87/2022 

https://iow.unirg.edu.br/


 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE GURUPI - UNIRG 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA  

TERMO DE COMPROMISSO – PROEFISIO 

 

Pelo presente termo, visando não prejudicar acadêmicos que não conseguiram se inscrever em tempo hábil e que tenham pleno 

interesse na realização do curso, os alunos inscritos se comprometem a comparecer ao Curso de Aperfeiçoamento/Extensão.  

O acadêmico que não comparecer no Curso sem prévia comunicação à coordenação ficará impedido de realizar os demais 

cursos previstos neste edital. 
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