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Modalidade Título do Projeto em execução Coordenadores Objetivo Geral 

Ensino- Atividades 
graduação durante 
pandemia 

PFIF001-2020.1-A- Percursos 
Formativos Integrados em Fisioterapia 

Rayla Amaral Lemos Disciplina não obrigatória criada no moodle. O objetivo das 
atividades propostas via plataforma moodle é de caráter 
formativo e de compromisso com a educação pública e de 
qualidade. As mesmas não substituem as atividades 
presenciais quando da retomada do calendário acadêmico e 
não tem caráter avaliativo. 

Extensão PROJETO GOMINÉ – HERÓIS DO AMOR – 
QUALIDADE DE VIDA E DESEMPENHO 
FUNCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
COM CÂNCER 

Paula Silva de Carvalho 
Chagas 

Oferecer a criança e ao adolescente em tratamento um 
momento de descontração com o “super-herói ou 
personagem” que ela goste. 

"Papo Reto: Educação, Comunicação e 
Informação em Saúde 

Rayla Amaral Lemos Desenvolver estratégias de Educação, Comunicação e 
Informação em Saúde por meio da translação do 
conhecimento, com conteúdos cientificamente embasados e 
acessíveis à população. 

Pesquisa Variabilidade do potencial motor evocado 
pela estimulação magnética transcraniana: 
Influência de diferentes protocolos de 
colocação de eletrodos de superfície 

Marco Antonio 
Cavalcanti Garcia 

O objetivo principal é investigar a variabilidade dos potenciais 
evocados motores (PEMs) registrados a partir de três 
diferentes protocolos de registro da atividade muscular, em 
indivíduos adultos. Especificamente, o presente estudo 
avaliará os três protocolos propostos para investigação da 
atividade muscular - SENIAM, IFCN e Garcia et al. (2017) - 
com vistas à determinação do método que oferece a maior 
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   acurácia para a medida dos PEMs após aplicação de EMT de 

pulso único. 

“CONFIABILIDADE INTRA E Diogo Carvalho Felício Investigar a confiabilidade intra e interexaminador do 
INTEREXAMINADOR DO DINAMÔMETRO  dinamômetro manual MMT 
MANUAL NA AVALIAÇÃO DA FORÇA  Lafayette Instrument Company, com a utilização de um 
MUSCULAR ISOMÉTRICA DOS MEMBROS  dispositivo portátil de estabilização no teste de força 
INFERIORES EM CORREDORES.”  isométrica dos membros inferiores em corredores 

  recreacionais; 
  Verificar a confiabilidade intra e interexaminador do 
  dinamômetro manual MMT 
  Lafayette Instrument Company e o dinamômetro manual 
  microFet2TM no teste de força 
  isométrica dos membros inferiores com um dispositivo 
  portátil de estabilização em corredores 
  recreacionais. 
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 AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE 
LACTENTES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
COM DISFUNÇÕES NEUROMOTORAS EM 
TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO 

Paula Silva de Carvalho 
Chagas 

Espera-se com esse projeto de iniciação científica que seja 
despertado no aluno o interesse pela pesquisa, e pela 
continuidade de seus estudos em programas de pós- 
graduação strictu-sensu (mestrado e doutorado). Além disso, 
espera-se que a apresentação de trabalhos e comunicações 
em eventos científicos e submissão de manuscritos para 
publicação sejam os principais indicadores do progresso do 
projeto. Espera-se também que a oportunidade de participar 
de Iniciação Científica tenha um papel extremamente 
importante na formação acadêmica e profissional, uma vez 
que além de desenvolver o interesse pela pesquisa, 
possibilitará a aquisição de conhecimentos para a prática 
profissional como fisioterapeuta. A participação no projeto 
poderá agregar conhecimento científico e prático, 
possibilitando o desenvolvimento de uma formação crítica e 
ética e identificar a importância do embasamento cientifico 
na conduta do fisioterapeuta em sua prática clínica, afim de 
melhor atender as demandas dos pacientes. 
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 Avaliação da força muscular dos membros 
inferiores das crianças e/ou adolescentes, 
realizando a leitura dos valores obtidos a 
cada teste, com os instrumentos TEM, TEM 
modificado e dinamômetro modificado. 

Paula Silva de Carvalho 
Chagas 

Espera-se com esse projeto de iniciação cientícia que seja 
despertado no aluno o interesse pela pesquisa, e pela 
continuidade de seus estudos em programas de pós- 
graduação strictu-sensu (mestrado e doutorado). Além disso, 
espera-se que a apresentação de trabalhos e comunicações 
em eventos científicos e submissão de manuscritos para 
publicação sejam os principais indicadores do progresso do 
projeto. Espera-se também que a oportunidade de participar 
de Iniciação Científica tenha um papel extremamente 
importante na formação acadêmica e profissional, uma vez 
que além de desenvolver o interesse pela pesquisa, 
possibilitará a aquisição de conhecimentos para a prática 
profissional como fisioterapeuta. A participação no projeto 
poderá agregar conhecimento científico e prático, 
possibilitando o desenvolvimento de uma formação crítica e 
ética e identificar a importância do embasamento cientifico 
na conduta do fisioterapeuta em sua prática clínica, afim de 
melhor atender as demandas dos pacientes. 

Sarcopenia, Incapacidade Funcional e 
Equilíbrio em Idosos Acompanhados na 
Atenção Secundária 

Renata Alvarenga 
Vieira 

Verificar a prevalência de Sarcopenia e a associação desta 
com a incapacidade 
funcional e déficit de equilíbrio em idosos acima de 60 anos 
usuários do serviço Multidisciplinar de Geriatria e 
Gerontologia do Hospital Universitário da Universidade 
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   Federal de Juiz de Fora. Assim como avaliar a mobilidade, 
verificar o número de quedas no ano anterior à data da 
entrevista; avaliar as atividades e participação social dos 
idosos na comunidade. 

Avaliação e intervenção das manifestações 
locais e sistêmicas de doenças respiratórias 
crônicas 

Carla Malaguti/ 
Cristino Carneiro de 
oliveira/ Anderson 
José/ Leandro Ferracini 

Projetos de mestrado envolvendo avaliação e intervenção em 
doenças respiratórias crônicas como Doença Pulmonary 
Obstructive Crônica e Fibrose Cística 

Epidemiologia das lesões músculo- 
esqueléticas 

Diogo Carvalho Felício Essa linha de pesquisa tem como objetivo avaliar os aspectos 
epidemiológicos das lesões musculoesqueléticas em atletas 
amadores e investigar os fatores associados no sentido de 
detectar fatores preditivos de lesão e traçar condutas 
preventivas e terapêuticas. No momento estão sendo 
realizadas tabulação de dados e análise estatísticas de 03 
alunos inseridos no Programa de Pós Graduação em Ciências 
da reabilitação e Desempenho Físico-Funcional 

Repercussões respiratórias e funcionais a 
curto e médio prazo de indivíduos 
hospitalizados por COVID-19 

Anderson José Determinar o perfil clínico, respiratório, funcional e evolução 
a curto e médio prazo de pacientes hospitalizados pelo 
COVID-19 
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 Home-based pulmonary rehabilitation 
improves functional capacity, peripheral 
muscle strength and quality of life in people 
with bronchiectasis compared to standard 
care. A randomized controlled trial. 

Anderson José The aim of this clinical trial is to investigate the short- and 
long-term effects of HBPR on functional capacity, quality of 
life, and peripheral muscle strength in people with 
bronchiectasis 

Efeitos de um programa de treinamento 
físico em pacientes hospitalizados 

Anderson José - Carla 
Malaguti 

Avaliar os efeitos de um programa de treinamento físico em 
pacientes hospitalizados comparado ao tratamento 
fisioterapêutico convencional na capacidade funcional, força 
muscular periférica, qualidade de vida, dispneia, função 
pulmonar, inflamação e tempo de internação 

Função de membros superiores de 
pacientes sobreviventes à doença crítica 
após a alta da Unidade de Terapia Intensiva 

Anderson José - 
Cristino Carneiro 
Oliveira 

O objetivo primário deste estudo é analisar a função de 
MMSS em pacientes criticamente enfermos sem alterações 
prévias da função de MMSS, sobreviventes à internação na 
UTI e comparar com indivíduos sem história prévia de 
internação em UTI de mesmo sexo e idade 

Título do Projeto Tradução, adaptação 
cultural para o português do Brasil e testar 
a confiabilidade de um questionário de 
Fadiga para pacientes portadores de 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

Anderson José - Carla 
Malaguti 

Realizar a tradução, adaptação cultural para o português do 
Brasil e testar a confiabilidade do questionário de Fadiga para 
DPOC de Manchester contendo vinte e sete perguntas 

Normative values for the 6-min step test for 
adults in Brazil: a cross-sectional 
multicenter study 

Carla Malaguti - 
Anderson José 

The aims of this study were to establish normative values and 
a reference equation for the number of steps in the 6MST in 
healthy adults in Brazil from a multicenter sample, to test the 
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   reliability of the 6MST, and to prospectively validate the 
normative values and prediction equation 

Equação de referência para o teste de 
degrau incremental modificado em adultos 
e idosos saudáveis 

Anderson José Estabelecer equação de referência para o TDIM em adultos e 
idosos saudáveis 

Exercise-induced desaturation in patients 
with bronchiectasis: laboratory-based tests 
versus field-based tests 

Anderson José To compare exercise-induced desaturation between 
laboratory- and field-based tests in patients with 
bronchiectasis 

Estimulação elétrica periférica no 
tratamento da espasticidade em pacientes 
pós acidente vascular cerebral: Uma 
abordagem metodológica 

Paula Silva de Carvalho 
Chagas e Marco 
Antonio Cavalcanti 
Garcia 

O objetivo geral do presente projeto é investigar os efeitos 
agudos da estimulação elétrica periférica (TENS/SES), a partir 
de parâmetros específicos, no controle da espasticidade, no 
desempenho motor e seus possíveis efeitos sobre a 
excitabilidade corticoespinhal de músculos que atuam sobre 
a articulação do punho e dedos em pacientes acometidos por 
acidente vascular cerebral (AVC). 

Efeito da reabilitação associada a uma 
intervenção educativa no conhecimento e 
mudança de comportamento em pré- 
diabéticos e diabéticos: ensaio clínico 
controlado e randomizado 

Lilian Pinto da Silva e 
Raquel Rodrigues 
Britto 

Testar a efetividade de um currículo educacional (Diabetes 
College) em pacientes com diabetes e pré-diabetes. 
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PET PET SAÚDE 
INTERPROFISSIONALIDADE:CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 
(APS) E REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A 
SAÚDE MENTAL. 

Renata Alvarenga 
Vieira no 1º ano do 
projeto e Aripuanã 
Watanabe no 2º ano 
do projeto 

O PET Saúde é um programa do Ministério da Saúde em 
conjunto com a Universidade Federal de Juiz de Fora- UFJF e 
a secretaria municipal de saúde SMS. O objeto do PET-Saúde 
Interprofissionalidade é promover a integração ensino- 
serviço-comunidade com foco no desenvolvimento SUS, a 
partir dos elementos da educação interprofissional (EIP) e das 
práticas colaborativas em saúde. Visa apoiar a 
implementação de mudanças curriculares nos cursos de 
graduação, fortalecendo as práticas de formação na atenção 
primária a saúde, a integração intercursos e da integração 
ensino, serviço e comunidade, contribuindo para melhor 
resolubilidade dos serviços e na qualidade da atenção 
prestada à saúde. Neste contexto, o presente projeto visa 
fortalecer a formação dos alunos da área da saúde da UFJF 
(Medicina, Enfermagem, Serviço Social, Odontologia, 
Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Ciências Biológicas) 
possibilitando situações onde o aprendizado ocorre por meio 
de interações entre estudantes dos diferentes cursos 
envolvidos, assim como dos acadêmicos com profissionais 
atuantes na rede de assistência. O PET-Saúde 
Interprofissionalidade nas ações  da UFJF se ramifica em 
cinco projetos que atuam em campos diferenciados entre 
Atenção Primária a Saúde, Rede de Atenção a Saúde Mental e 
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   Sistema de Informação de Saúde da SMS. Estes objetivos 
relato se refere especificamente especifico se destina ao 
campo de atuação na u 

Treinamento 
Profissional 
Acadêmico 

SAÚDE DO TRABALHADOR – uma 
experiência no NASS da Facfisio 

Maria Alice J. Caldas - 
Vanusa Caiafa Caetano 
- Mariana Balbi Seixas 

Identificar e propor ações em relação a saúde do trabalhador 
da Facfisio - Compondo o NASS - Núcleo de Atenção a Saúde 
do Servidor 

Treinamento 
profissional Gestão 

Implementação de uma política de gestão 
de pessoas 

Maria Alice J. Caldas - 
Diego Miranda Esteves 

Suporte a direção no que tange a comunicação e assistência a 
pessoas 

Tutoria da 
residência 
multiprofissional 

Tutoria da residência multiprofissional Anderson José - 
Leandro Ferracini 
Cabral 

Orientar à distância os residentes do programa de Residência 
Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar 
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