
 

 

IX Especialização em Pilates 

Aplicação: Ao término dessa especialização, o Fisioterapeuta estará capacitado a aplicar as técnicas e 

métodos fisioterapêuticos em sua atuação em clínicas acompanhando pacientes com lesões neurológicas 

e UTI. 

Perfil: O candidato deve ter graduação em Fisioterapia, apresentando no mínimo a declaração de colação 

de grau e preferencialmente o diploma da graduação. 

Unidade: Goiânia 

Carga horária: 450 horas 

Datas: 08 a 10 de novembro de 2019 

 Segundo módulo: 13 a 15 de dezembro de 2019 

*As datas citadas são de uma programação prévia, antes do início da turma elas são revisadas e pode haver alterações de acordo 

com disponibilidade de professores e salas. 

Horários de aula: Sexta das 18h30 às 22h, Sábado das 8h às 17h e Domingo das 8h às 12h (Os 

encontros são 100% presenciais e ocorrem uma vez ao mês) 

Docentes: 

 Dr. Adriano Jabur Bittar 

 Esp. Raquel Ribeiro 

 Ma. Rafaela Noleto dos Santos 

 Esp. Lucas Paranaíba Medeiros Jubé 

 Esp. Bárbara Rocco Dias 

*Os professores citados fazem parte de nosso grupo de docentes, os selecionados para os módulos serão escolhidos de acordo 

com a disponibilidade. Para os demais módulos serão informados após início de aula, dependendo também da disponibilidade e 

confirmação dos mesmos. 

 

Programa:  

 Estratégia e Marketing em Saúde 

 Anatomia humana e fisiologia do exercício aplicadas ao Pilates  

 Fundamentos da Contrologia e do Pilates 

 Biomecânica e aprendizado motor aplicados ao Pilates 

 Repertório Pré-mat e Mat 1 



 

 

 Prática baseada em evidências científicas - Aqui o discente conhecerá as normas para 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 Repertório equipamentos básico 1 e Mat 2. 

 Repertório equipamentos básico 2 e Mat 3. 

 Bases pedagógicas do Pilates. 

 Repertório equipamentos intermediário 1 

 Repertório equipamentos intermediário 2 

 Repertório equipamentos avançados 

 Prova final e artigos 

 Prática aplicada – 160 horas intercaladas nos módulos 

 

*Os módulos foram marcados como internos e externos de acordo com turmas anteriores, porém podem ser alterados de acordo 

com a abordagem do professor e desenvolvimento da aula/turma. 

Local de Prática: Studio Adriano Bittar. 


