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Resumo: a inclusão é o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais, pessoas
consideradas diferentes do meio em que se insere. Para que um programa inclusivo seja bem sucedido, há a
necessidade de ser composto por profissionais capacitados. O fisioterapeuta, como agente da saúde é membro
participante nesse processo, pois trabalha nos três níveis de atenção à saúde, sendo assim, também necessita de
competências complementares para atuarem nesse processo. Essa pesquisa tem como objetivo conhecer as percepções
dos acadêmicos do curso de fisioterapia da Universidade do Vale do Itajaí no processo de inclusão escolar e apontar
as possibilidades de atuação do fisioterapeuta junto às pessoas de necessidades especiais e comunidade. A pesquisa foi
realizada na Universidade do Vale do Itajaí no curso de fisioterapia, com os acadêmicos do 7º e 8º período,
independente de sexo e idade. Foi utilizada uma entrevista semi-estruturada, acompanhada de um roteiro com
perguntas norteadoras sobre o processo inclusivo, além de um gravador e fitas para o registro da entrevista. Para que
o acadêmico pudesse participar do estudo, foi necessário que o mesmo estivesse matriculado regularmente no curso,
que assinasse o TCLE e que respondesse as perguntas da entrevista semi-estruturada. A análise quantitativa foi o
método utilizado para desenvolver este estudo. Para o tratamento dos dados foi utilizada a freqüência simples. Através
deste estudo foi possível verificar a falta de conhecimento sobre inclusão escolar dos acadêmicos do curso de
fisioterapia da Univali. Sendo este fato explicado, pela ausência da abordagem deste tema durante a caminhada
acadêmica dos alunos de fisioterapia. Os resultados obtidos poderão servir para a reorientação do currículo de
fisioterapia, bem como para o processo de educação permanente.
Palavras-chave: Fisioterapia, Educação, Inclusão escolar.

INCLUSIVE EDUCATION: perception of the academics of phisiotherapy of the
UNIVALI
Abstract: The inclusion is the process for which the society if adapta to be able to include, in its social systems, considered people
different of the way where if it inserts. So that one programs inclusive either successful, it has the composed necessity of being for
enabled professionals. The phisiotherapy, as agent of the health is participant member in this process, therefore works in the three
levels of attention to the health, being thus, also needs complementary abilities to act in this process. This research has as objective
to know the perceptions of the academics of the course of phisiotherapy of the University of the Valley of the Itajaí in the process of
pertaining to school inclusion and to point the possibilities of performance of the physiotherapist next to the special people of
necessities and community. The research was carried through in the University of the Valley of the Itajaí in the phisiotherapy course,
with the academics of 7º and 8º period, independent of sex and age. A half-structuralized interview was used, folloied of a script with
questions on the inclusive process, beyond a recorder and ribbons for the register of the interview. So that the academic could
participate of the study, it was necessary that the same he was registered regularly the course, that signed the TCLE and that it
answered the questions of the half-structuralized interview. The quantitative analysis was the used method to develop this study. For
the treatment of the data the simple frequency was used. Through this study it was possible to verify the knowledge lack on pertaining
to school inclusion of the academics of the course of phisiotherapy of the Univali. Being this fact explained, for the absence of the
boarding of this subject during the walked academic of the phisiotherapy studies. The gotten results will be able to serve for the
reorientation of the phisiotherapy resume, as well as for the process of permanent education.
Keywords: Phisiotherapy, Education, School inclusion on integration.
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A FISIOTERAPIA ATUANDO INTERDISCIPLINARMENTE NA
PROMOÇÃO DA SAÚDE A ADULTOS, IDOSOS E SEUS
FAMILIARES QUE CONVIVEM COM DOENÇAS CRÔNICAS
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Resumo: a participação acadêmica é importante na problemática social e na integração com diversos setores da
sociedade e para que isto ocorra prioriza-se o envolvimento interdisciplinar e as ações integradas com maior impacto
social. O objetivo deste artigo é apresentar a experiência vivenciada em um grupo de promoção da saúde, desenvolvida
por um equipe interdisciplinar composta por profissionais e acadêmicos da área da saúde, em conjunto com a equipe
da estratégia saúde da família e a comunidade do bairro Imaruí, no município de Itajaí - SC. A metodologia utilizada
foi a análise documental. Durante o ano de 2008 foram realizados 10 encontros com a comunidade Imaruí, sendo
desenvolvidas as seguintes temáticas: Hipertensão Arterial, Colesterol, Osteoporose, Diabetes Melittus, Fibromialgia,
Desperdício de Alimentos, Higiene corporal e dos alimentos, Depressão, Síndrome do Pânico e Plantas Medicinais.
Nas mesmas compareceram em média 35 participantes por reunião, sendo que apenas 28 se dispuseram a responder
um questionário. Verificou-se que houve predomínio de mulheres (93%), com idade entre 61 a 70 anos (33%), com
ensino fundamental incompleto (61%), sendo 57% casadas e 64% do lar. Concluimos que as atividades realizadas no
grupo de promoção a saúde em que os participantes atuam de forma dialógica, proporciona a autonomia e o
desenvolvimento contínuo do nível de saúde e condições de vida em adultos, idosos e familiares que convivem com
doenças crônicas ou degenerativas.
Palavras-chave: fisioterapia, Extensão universitária, promoção à saúde, idosos.

PHISIOTHERAPY ACTING INTERDISCIPLINARMENTE IN THE
PROMOTION OF THE HEALTH THE ADULTS, AGED AND ITS
FAMILIAR ONES THAT THEY COEXIST CHRONIC ILLNESSES
Abstract: the academic participation is important in problematic the social one and in the integration with diverse sectors of the
society and so that this occurs prioritizes the envolvement to disciplines and the actions integrated with bigger social impact.
The objective of this article is to present the experience lived deeply in a group of promotion of the health, developed for one team to
disciplines composed for professionals and academics of the area of the health, in set with the team of the strategy health of the
family and the community of the Imaruí quarter, in the city of Itajaí - SC. The used methodology was the documentary analysis.
During the year of 2008, 10 meeting with the Imaruí community had been carried through, being developed following the thematic
ones: Arterial Hipertensão, Cholesterol, Osteoporose, Diabetes Melittus, Food Fibromialgia, Wastefulness, corporal Hygiene and of
foods, Depression, Medicinal Syndrome of the Panic and Plants. In the same ones 35 participants for meeting had appeared on
average, being that only 28 if had made use to answer a questionnaire. He verified himself that he had predominance of women
(93%), with age enters the 61 70 years (33%), with incomplete basic education (61%), being 57% married and 64% of the home. We
conclude that the activities carried through in the group of promotion the health where the participants act of dialógica form,
provides to the autonomy and the continuous development of the health level and conditions of life in adults, aged and family who
coexist chronic or degenerative illnesses.
Keywords: Phisiotherapy, University extension, promotion to the health, aged.
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Resumo. Mediar no processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo numa perspectiva bilíngüe (LIBRAS/Português)
produzindo material didático em diversas áreas do conhecimento com aperfeiçoamento do uso de recursos de
multimídia e informática tais como imagens, textos, e vídeos, é o foco do trabalho. Uma proposta inovadora usando as
novas tecnologias de vídeo-conferência para WEB, no caso o Flash, permitirá executar o Sistema de Ensino de Surdos
(SES) em qualquer Sistema Operacional, facilitando a inserção e distribuição do conhecimento.
Palavras chaves: Educação de surdos, TICs, Flash.
Title: SES
Abstract. An innovative proposal to mediate in the learning process of deaf students with a bilingual
perspective, producing didactic material in diverse areas of knowledge and improving the use of multimedia and
information technology resources, such as images, texts and videos, is presented in this work. It uses the new
technologies of video-conference for WEB, in this case the Flash, and will allow to execute the Teaching System
for Deaf (SES) in any Operational System, which will facilitate the insertion and distribution of knowledge.
Keywords: deaf, TICs, Flash.
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Resumo. O artigo apresenta o equipamento de tecnologia assistiva intitulado “Bengala eletrônica”. A nova bengala
tem como função principal auxiliar o deficiente visual no seu deslocamento independente em espaços urbanos abertos
construídos através da identificação dos obstáculos localizados acima da linha da cintura, sem tirar a funcionalidade
da bengala longa tradicional.
Palavras-chave: Bengala longa, Deficiente visual, Design, Eletrônica.
Title: New electronic blind walking stick
Abstract. A new electronic blind walking stick is presented in this work. The new walking stick recognizes
obstacles above the line of waist, helping the blind people to navigate in indoors and outdoors environments. The
electronic stick becomes an important complement of the traditional stick.
Keywords: electronic blind walking stick, blind people, design, electronic.
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Resumo
Ao se enumerar os requisitos para o planejamento do suprimento e consumo de energia, de forma consistente,
projetados para as próximas décadas, depara-se com um cenário conflitante. Indispensável é a necessária
compatibilização entre o meio ambiente e a exploração das fontes de energia. Avaliar criteriosamente os impactos dos
atuais níveis de produção e as soluções previsíveis, decorrente de inovações tecnológicas, é o problema prioritário que
se apresenta para o planejamento na área. Em que medida os ganhos de eficiência energética, propiciados pelas
inovações tecnológicas, e um adequado planejamento, participam na definição de estratégias que promovam uma
harmonia é questão crucial. Equacionar o crescimento econômico, a ampliação da disponibilidade energética e a
preservação ambiental, sob a forma de uma abordagem metodológica, para orientação da transformação da matriz
energética, é a proposta desse trabalho.
Palavras-Chaves: planejamento - produção de energia – eficiência energética - meio ambiente..
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