
Cuidando do seu futuro

Pós-Graduação
Traumato-Ortopedia
Apresentação pedagógica



- Aulas que preparam o profissional para a
rotina de atendimentos;
- Metodologia de ensino prática com foco no
desenvolvimento de habilitas técnicas;
- Material exclusivo baseado em evidências;
- Estratégias e módulos extra voltados para o
mercado de trabalho;
- Estrutura educacional especializada no
Fisioterapeuta.
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POR QUE FAZER A SUA
PÓS-GRADUAÇÃO
NA RESPORTES
EDUCACIONAL?



Leitura e expressão por

meios de artigos

científicos,   avaliação e

uso de informações, 

capacidade de realizar

uma pesquisa científica,

de formular uma

hipótese diagnóstica e

domínio e util ização de

seus movimentos e de

sua ação motora.

Desenvolvimento
técnico-científico

Avaliação e tratamento

das principais

disfunções dos

complexos do Ombro;

cotovelo e punho;

coluna, quadril e pelve;

coluna vertebral;

joelho; tornozelo e pé; 

Capacidade
diagnóstica

Apresentação e

discussão de casos

clínicos voltados

para a realidade da

Traumato-Ortopedia; 

Metodologia

científica, Bioética e

Biossegurança na

Fisioterapia

Conceito
Prático

Avaliação cinesiológica

funcional na Fisioterapia

Traumato-Ortopédica

Funcional e

fisiopatologia das

principais disfunções do

aparelho locomotor.

Avaliação através de

metodologias práticas

baseadas na

biomecânica e anatomia

humana.

Habilidades de
avaliação

Quais habilidades você
irá desenvolver?



Módulo para elaboração de

currículo competitivo.

Elaboração do currículo
Treinamento e orientações

para a prova de título de

especialista em Fisioterapia

Traumato-Ortopedia

Funcional (Resolução

COFFITO 260)

Prova de título

Módulo sobre conceitos

éticos e direitos dos

Fisioterapeutas

Ética e direitos
profissionais
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Módulos Extras - Online



CONHEÇA NOSSO CORPO DOCENTE
REFERÊNCIA NA TRAUMATO-ORTOPEDIA!
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Mestre em Ciências da
Saúde - UNIFESP

Prof. Lucas Arrebola
Especializada em

Fisioterapia Traumato-
Ortopédica

Profa. Paloma Wun
Mestre em Ciências do
Movimento Humano e

Reabilitação - UNIFESP

Prof. Me. Pedro Rizzi

Mestre em Ciências do
Movimento Humano e

Reabilitação - UNIFESP

Profa. Me. Vanessa
Coutinho Doutor em Ciências da

Saúde - UNIFESP

Prof. Dr. André Sardim

Mestre em Ciências da
Saúde - UNIFESP

Profa. Me. Bruna
Martinez 

Especializado em Fisioterapia
Ortopédica-Traumatológica

Prof. Luiz Carlos Focaccio



INVESTIMENTO
MENSALIDADES NO BOLETO

BOLSA INCENTIVO PONTUALIDADE para
pagamentos no vencimento:

Taxa de matrícula de R$ 150,00

- 1 parcela de R$ 6500,00 (isenção da taxa de
matrícula)
- 12 parcelas de R$ 542,00  
- 15 parcelas de R$ 455,00
- 18 parcelas de R$ 389,99 

Parcelamento no boleto
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INVISTA EM VOCÊ!

De acordo com dados da 54ª edição
da Pesquisa Salarial, de 2018, os

salários de profissionais com uma
pós-graduação podem chegar a 50%
mais do que aqueles que só possuem

a formação superior inicial.

54ª edição da Pesquisa Salarial, conduzida pela Catho Educação


