PERFIL

PROFISSIONAL

GRADUADO

EM

FISIOTERAPIA

DA

FACULDADE AJES.

O Curso de Bacharelado em Fisioterapia da Faculdade Noroeste do
Mato Grosso ─ AJES tem como perfil do egresso uma formação
generalista, humanística, crítica e reflexiva ― pela qual este profissional
esteja capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base
no rigor científico e intelectual. Este profissional deve ter uma visão
holística, respeitando os princípios éticos e culturais do indivíduo e da
sociedade. Ser capacitado e ter como objeto de estudo permanente o
movimento humano em todas as suas formas de expressão e
potencialidades, quer nas mudanças patológicas e cinético-funcionais,
quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, objetivando preservar,
desenvolver e restaurar a integridade de órgãos, sistemas e funções,
desde a elaboração do diagnóstico físico e funcional à eleição e execução
dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação.
Estando em pleno acordo com o perfil traçado, o profissional a ser
formado pela Faculdade Noroeste do Mato Grosso ─ AJES deverá ter
competência para atuar em diferentes níveis de assistência à saúde, como
em programas de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde,
respeitando o ser humano e agindo sempre de acordo com os
conhecimentos técnicos e científicos da Fisioterapia, de forma condizente
com os princípios éticos e bioéticos relacionados ao exercício de sua
profissão.
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Além de poder promover atividades de planejamento, organização
e gestão de serviços de saúde pública ou privada, poderá prestar serviços
de consultoria, refletir, analisar e elaborar criticamente questões
científicas e sociais em saúde implicadas na atuação do Fisioterapeuta,
podendo ter condições de intervir nas áreas de Fisioterapia comunitária,
hospitalar e clínica.
Ainda no âmbito da promoção de saúde, saberá planejar, atuar,
acompanhar e avaliar ações de programas de promoção da saúde na
prevenção de doenças, reabilitação e recuperação do indivíduo, de forma
humana, valorizando e respeitando a vida.
Sempre usar do senso crítico, investigativo e de autonomia pessoal
e intelectual necessários para empreender a contínua qualificação de sua
práxis profissional, sabendo eleger técnicas, recursos e condutas
apropriadas, objetivando tratar os distúrbios no campo do movimento
humano,

em

toda

sua

extensão

e

complexidade,

estabelecendo

prognóstico, reavaliando condutas e decidindo pela alta e/ou pelo
acompanhamento fisioterapêutico.
O egresso deverá ser também capaz de desenvolver e executar
projetos de investigação na área de saúde, que contribuam na produção
do conhecimento, socializando o saber produzido e aplicando-o no
cotidiano de sua atuação profissional, bem como acompanhar, incorporar
e avaliar inovações científicas e tecnológicas pertinentes à sua prática
profissional, sem perder de vista seu compromisso social.
O profissional atuará multiprofissionalmente, interdisciplinar e
transdisciplinarmente, com excelente produtividade na promoção da
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saúde,

baseado

na

convicção

científica,

nos

conhecimentos

da

Fisioterapia, na cidadania e na conduta ética.
Para tanto, deverá estar consciente e comprometido com o
aprender continuamente, tanto o conhecimento em sua modalidade
teórica quanto prática, tendo responsabilidade e compromisso com sua
educação e a de futuros profissionais em sua área de atuação.
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