
 

 

 

Fisioterapia INTERTURMAS 2018 

REGULAMENTO 

 

        A primeira edição do evento intitulado Fisioterapia Interturmas 

será uma olimpíada do conhecimento, em formato de gincana, onde 

acadêmicos do 3º ao 8º período participarão competindo e testando seus 

conhecimentos nas áreas de Anatomia e Fisiologia Humana. 

 

1. Das inscrições: 

Cada período (3º ao 8º) terá uma equipe que será representado 

por 3 acadêmicos (e 1 suplente), devidamente matriculados, que 

irão manifestar prévio interesse na participação através de 

inscrição junto ao Centro Acadêmico do Curso de Fisioterapia até 

o dia 21/09/2018 . Na ocasião de haver mais de 4 interessados 

(3 titulares e 1 suplente) os representantes escolhidos serão 

aqueles que tiverem a maior média de nota em seu histórico 

escolar dentre todas as disciplinas cursadas até 2018/1. 

2. Do evento: 

O evento acontecerá no dia 19 de outubro de 2018, no Campus 1, 

às 16 horas, na Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de 

Gurupi. 

3. Da prova: 

A competição será dividida em 2 fases: a 1ª fase será desenvolvida 

com 30 questões objetivas que serão projetadas durante 1 minuto 

(cada) e os membros das equipes deverão marcar a resposta 

correta em gabarito previamente entregue com alternativas de A a 

E em cada questão. Nesta fase cada questão correta acumulará 1 

ponto para a equipe. 

A 2ª fase será desenvolvida com perguntas que deverão ser 

respondidas de forma oral, onde cada equipe terá até 30 segundos 

para iniciar a resposta após o termino da leitura da pergunta. A 

pergunta a ser respondida será sorteada por 1 membro da equipe 

que deverá responder. A ordem das perguntas iniciará pela equipe 



 

que somou menor pontuação na 1ª fase, continuando às demais 

de forma crescente. Esta fase terá apenas 1 rodada de perguntas, 

ou seja, cada equipe responderá apenas 1 pergunta. Nesta fase 

cada resposta correta acumulará 5 pontos para a equipe. 

Se após as duas fases ocorrer empate com 2 ou mais equipes, as 

mesmas permanecem respondendo questões orais, conforme 

regulamento da fase 2 da prova, até que se tenha 1 equipe 

vencedora. 

4. Do conteúdo da prova: 

MOORE, Keith L. Anatomia: orientada para a clínica. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 1023 p. 

 Tórax, dorso, membro inferior, membro superior e 

nervos cranianos. 
HALL, John E; GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. 

12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 1151 p. 

 Organização funcional do corpo humano, fisiologia da 
membrana, nervo e músculo, o coração, os líquidos 

corporais e os rins, respiração e sistema nervoso. 

 
5. Da premiação: 

Os 3 representantes titulares da turma vencedora ganhará uma 

bolsa de 100% cada em um curso de Acupuntura de 30 horas/aula, 

realizado na cidade de Palmas-TO, no Instituto de Excelência em 

Educação e Saúde - IEES, com o professor Fernando Carvalho 

(Goiânia-GO), conforme o link: 

http://www.iees.com.br/cursos/extensao-profissional-iees/179-

curso-de-acupuntura-na-dor-2.html 

6. Das disposições finais: 

Os casos omissos ou situações não previstas nesse regulamento 

serão resolvidas pela Coordenação do Curso de Fisioterapia. 
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