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ANEXO 1

Rua Pascoal Simone, 358 – Coqueiros, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil – CEP 88080350
Contatos: (48) 36648610 – ccef.cefid@udesc.br

SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO
ENSINO

PROFESSOR RESPONSÁVEL

NOME: __________________________________________________     TELEFONE: (     ) ________________      
(     )Fisiot (     )Ed Física   (     )Outro: ______________________ E-MAIL: ___________________________
Declaro estar ciente de todas as normas constantes no regimento interno vigente da clínica, bem como do termo em anexo.

FINALIDADE - ATIVIDADE DE ENSINO

DISCIPLINA: ______________________________________________________________________________

(   ) Aula      (   ) Monitoria      (   ) Outro: ________________________________________________________

NOME DO SOLICITANTE: ____________________________________________________________________

SOLCITANTE: (   ) Docente      (   ) Discente grad – fase: ___/matrícula:____________      (   ) Discente pósgrad  

DATA:___/___/______      TELEFONE: (     ) ________________      E-MAIL: ___________________________

Declaro estar ciente de todas as normas constantes do regimento interno vigente da clínica.

DEMAIS 

PARTICIPANTES

NOME COMPLETO TELEFONE FUNÇÃO* CREFITO

(    )___________

(    )___________

(    )___________

(    )___________

(    )___________

(    )___________

* FUNÇÃO: DO=docente; AC=acadêmico graduação; M=mestrando; D=doutorando; O=descrever função

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO:

PERÍODO DA ATIVIDADE: (  ) Semestral: 201 __/__      (   ) Específica: de ___/___/______ à ___/___/______

DIA DA SEMANA HORÁRIO
ESPAÇO FÍSICO

(inserir nº conforme legenda abaixo)

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ____h_____min às ____h_____min

(  )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ____h_____min às ____h_____min

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ____h_____min às ____h_____min

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ____h_____min às ____h_____min

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ____h_____min às ____h_____min

ESPAÇOS FÍSICOS:
* O mapa de espaços físicos da Clínica, está disponível no mural da sala de evolução.
(1) Sala de avaliação 1 (2) Sala de avaliação 2 (3) Sala de avaliação 3 (4) Sala de avaliação 4

(5) Laboratório 2box (6) 1Laboratório 2box 2 (7) Laboratório 2box 3 (8) Laboratório 2box 4

(9) Box RPG (D1) (10) Box D3 (pletismógrafo) (11) Box D4 (12) Box D5

(13) Box D6 (14) Box D7 (15) Box D8 (16) Box D9
(17) Sala pediatriaboxA1 (18) Sala pediatriaboxA2 (19)Sala pediatbox rec lúd (20) Sala pediatria

(21) Sala das esteiras (22)Sala dos espelhos

Para uso da CEF

___/____/______ ______________________________

Data e assinatura do Professor responsável pela disciplina

Recebido por __________________ em ___/____/______

(  ) Agendado (  ) Liberado (  ) Confirmado p/email
Ass: __________________  ____/____/_______



ANEXO 1

Rua Pascoal Simone, 358 – Coqueiros, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil – CEP 88080350
Contatos: (48) 36648610 – ccef.cefid@udesc.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE

ENSINO - DOCENTE

Eu, _________________________________________, na qualidade de docente do curso de 

Fisioterapia da UDESC, venho solicitar a utilização da Clínica Escola, sob cessão de uso, para o 

desenvolvimento das atividades conforme formulário em anexo. 

Declaro ser totalmente responsável pelas atividades desenvolvidas durante o período, incluindo 

atendimentos fisioterapêuticos, e para o fim solicitados e ter conhecimento da necessidade, em minha 

ausência, de acompanhamento integral das atividades por um profissional habilitado e devidamente 

registrado no Conselho de Classe e por mim autorizado no formulário preenchido em anexo.

Afirmo ter ciência de todo o conteúdo constante no Regimento Interno vigente da Clínica Escola de 

Fisioterapia e, sendo assim, comprometome a respeitálo em sua integralidade, bem como zelar pela 

preservação das instalações e equipamentos utilizados nas dependências da Clínica Escola, além da 

organização dos espaços físicos por mim solicitados.

Florianópolis, _____ de _______________ de ______.

_______________________________

Assinatura do Professor 

responsável pela disciplina

Matrícula UDESC: _________________

Conselho de classe: ________________

Nº registro conselho: _______________



ANEXO 2

Rua Pascoal Simone, 358 – Coqueiros, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil – CEP 88080350
Contatos: (48) 36648610 – ccef.cefid@udesc.br

SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO
PESQUISA

PROFESSOR ORIENTADOR
NOME: __________________________________________________     TELEFONE: (     ) ________________      

(     )Fisiot (     )Ed Física   (     )Outro: ______________________ E-MAIL: ___________________________
Declaro estar ciente de todas as normas constantes no regimento interno vigente da clínica, bem como do termo em anexo.

DISCENTE PESQUISADOR
NOME: __________________________________________________     TELEFONE: (     ) ________________      

(     )Fisiot   (     )Ed Física   (     )Outro: ______________________ E-MAIL: ___________________________
Declaro estar ciente de todas as normas constantes no regimento interno vigente da clínica, bem como do termo em anexo.

FINALIDADE - ATIVIDADE DE PESQUISA
TÍTULO: ______________________________________________________________________________
(   ) Monografia      (   ) Dissertação      (   ) Tese   (   ) Outro: ________________________________________
Nº de aprovação da pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa da UDESC: _____________________________

NOME DO SOLICITANTE: ____________________________________________________________________
SOLICITANTE: (   ) Docente     (   ) Discente grad – fase: ___/matrícula:___________     (   ) Discente pósgrad
DATA:___/___/______      TELEFONE: (     ) ________________      E-MAIL: ___________________________

DEMAIS 

PARTICIPANTES

NOME COMPLETO TELEFONE FUNÇÃO* CREFITO

(    )___________

(    )___________

(    )___________

(    )___________

* FUNÇÃO: DO=docente; G=graduando; M=mestrando; D=doutorando; Outro=descrever função

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO:
PERÍODO DA ATIVIDADE: (  ) Semestral: 20____/__      (   ) Específica: de ___/___/______ à ___/___/______

DIA DA SEMANA HORÁRIO
ESPAÇO FÍSICO

(inserir nº conforme 
legenda abaixo)

RESPONSÁVEL
(se não for o pesquisador, o profissional 
deve estar na relação de participantes)

(  )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ___h____min às ___h____min

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ___h____min às ___h____min

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ___h____min às ___h____min

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ___h____min às ___h____min

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ___h____min às ___h____min

ESPAÇOS FÍSICOS:
* O mapa de espaços físicos da Clínica, está disponível no mural da sala de evolução.
(1) Sala de avaliação 1 (2) Sala de avaliação 2 (3) Sala de avaliação 3 (4) Sala de avaliação 4
(5) Laboratório 2box (6) 1Laboratório 2box 2 (7) Laboratório 2box 3 (8) Laboratório 2box 4
(9) Box RPG (D1) (10) Box D3 (pletismógrafo) (11) Box D4 (12) Box D5
(13) Box D6 (14) Box D7 (15) Box D8 (16) Box D9
(17) Sala pediatriaboxA1 (18) Sala pediatriaboxA2 (19)Sala pediatbox rec lúd (20) Sala pediatria
(21) Sala das esteiras (22)Sala dos espelhos

Para uso da CEF

___/____/______ ______________________________
Data e assinatura do Orientador da pesquisa

Recebido por __________________ em ___/____/______
(  ) Agendado (  ) Liberado (  ) Confirmado p/email
Ass: __________________  ____/____/_______



ANEXO 2

Rua Pascoal Simone, 358 – Coqueiros, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil – CEP 88080350
Contatos: (48) 36648610 – ccef.cefid@udesc.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE

PESQUISA – DOCENTE E PESQUISADOR

Eu, __________________________________________________, na qualidade de docente do curso de 

__________________________ da UDESC e orientador do (   )graduando (   )mestrando (   )doutorando 

________________________________________ na pesquisa intitulada ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(devidamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UDESC sob CAEE informado 

no formulário de solicitação de reserva de sala) venho solicitar a utilização da Clínica Escola, sob cessão de 

uso, para o desenvolvimento das atividades conforme formulário em anexo. 

Declaro ser totalmente responsável pelos atendimentos prestados durante o período e para o fim 

solicitados e ter conhecimento da necessidade, em minha ausência, de acompanhamento integral das 

atividades por um profissional habilitado e devidamente registrado no Conselho de Classe e por mim 

autorizado no formulário preenchido em anexo. Declaro estar ciente que pela especificidade da pesquisa 

mencionada, sou totalmente responsável pelo registro em prontuário das atividades realizadas com o 

paciente, bem como pela guarda dos mesmos, respeitando as Resoluções dos Conselhos Federal e Regional 

de Fisioterapia. 

Afirmo ter ciência de todo o conteúdo constante no Regimento Interno vigente da Clínica Escola de 

Fisioterapia e, sendo assim, comprometome a respeitálo em sua integralidade, bem como zelar pela 

preservação das instalações e equipamentos utilizados nas dependências da Clínica Escola, além da 

organização dos espaços físicos por mim solicitados.

Florianópolis, _____ de _______________ de ______.

De acordo e ciente das responsabilidades como 
pesquisador,

_______________________________
Assinatura do discente pesquisador

(   )Graduando (   )CREFITO: _____________
(   )Conselho de Classe: ________________

_______________________________
Assinatura do Professor(a) Orientador(a) da pesquisa

Matrícula UDESC: ______________
Conselho de Classe: _______________
Nº registro conselho: ______________



ANEXO 3

Rua Pascoal Simone, 358 – Coqueiros, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil – CEP 88080350
Contatos: (48) 36648610 – ccef.cefid@udesc.br

SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO
EXTENSÃO

COORDENADOR DA AÇÃO DE EXTENSÃO

NOME: __________________________________________________     TELEFONE: (     ) ________________      

(     )Fisiot   (     )Ed Física   (     )Outro: ______________________ E-MAIL: ___________________________

Declaro estar ciente de todas as normas constantes no regimento interno vigente da clínica, bem como do termo em anexo.

FINALIDADE - ATIVIDADE DE EXTENSÃO

TÍTULO: ______________________________________________________________________________

(   ) Projeto      (   ) Evento      (   ) Outro: _____________________________________________________

NOME DO SOLICITANTE: ____________________________________________________________________

SOLICITANTE: (   ) Docente     (   ) Discente grad – fase: ___/matrícula:___________     (   ) Discente pósgrad

DATA:___/___/______      TELEFONE: (     ) ________________      E-MAIL: ___________________________

DEMAIS 

PARTICIPANTES

NOME COMPLETO TELEFONE FUNÇÃO* CREFITO

(    )___________

(    )___________

(    )___________

(    )___________

(    )___________

(    )___________

* FUNÇÃO: DO=docente; G=graduando; M=mestrando; D=doutorando; Outro=descrever função

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO:

PERÍODO DA ATIVIDADE: (   ) Semestral: 20____/__      (   ) Específica: de ___/___/______ à ___/___/______

DIA DA SEMANA HORÁRIO
ESPAÇO FÍSICO

(inserir nº conforme 
legenda abaixo)

RESPONSÁVEL
(se não for o coordenador, o profissional 
deve estar na relação de participantes)

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ___h____min às ___h____min

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ___h____min às ___h____min

(  )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ___h____min às ___h____min

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ___h____min às ___h____min

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ___h____min às ___h____min

ESPAÇOS FÍSICOS:
* O mapa de espaços físicos da Clínica, está disponível no mural da sala de evolução.

(1) Sala de avaliação 1 (2) Sala de avaliação 2 (3) Sala de avaliação 3 (4) Sala de avaliação 4
(5) Laboratório 2box (6) 1Laboratório 2box 2 (7) Laboratório 2box 3 (8) Laboratório 2box 4

(9) Box RPG (D1) (10) Box D3 (pletismógrafo) (11) Box D4 (12) Box D5

(13) Box D6 (14) Box D7 (15) Box D8 (16) Box D9

(17) Sala pediatriaboxA1 (18) Sala pediatriaboxA2 (19)Sala pediatbox rec lúd (20) Sala pediatria
(21) Sala das esteiras (22)Sala dos espelhos

Para uso da CEF

___/____/______ ______________________________

Data e assinatura do Coordenador da ação de extensão

Recebido por __________________ em ___/____/______

(  ) Agendado (  ) Liberado (  ) Confirmado p/email
Ass: __________________  ____/____/_______



ANEXO 3

Rua Pascoal Simone, 358 – Coqueiros, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil – CEP 88080350

Contatos: (48) 36648610 – ccef.cefid@udesc.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE

EXTENSÃO - DOCENTE

Eu, __________________________________________________, na qualidade de docente do curso de 

________________________ da UDESC e coordenador do (   )programa de extensão (   )projeto de extensão   

intitulado ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________, 

devidamente aprovado pelo DFISIO/DEXT/CONCENTRO, venho solicitar a utilização da Clínica Escola, sob 

cessão de uso, para o desenvolvimento das atividades conforme formulário em anexo. 

Declaro ser totalmente responsável pelos atendimentos prestados durante o período e para o fim 

solicitados e ter conhecimento da necessidade, em minha ausência, de acompanhamento integral das 

atividades por um profissional habilitado e devidamente registrado no Conselho de Classe e por mim 

autorizado no formulário preenchido em anexo.

Afirmo ter ciência de todo o conteúdo constante no Regimento Interno vigente da Clínica Escola de 

Fisioterapia e, sendo assim, comprometome a respeitálo em sua integralidade, bem como zelar pela 

preservação das instalações e equipamentos utilizados nas dependências da Clínica Escola, além da 

organização dos espaços físicos por mim solicitados.

Florianópolis, _____ de _______________ de ______.

_____________________________

Assinatura do Professor(a)

Coordenador(a) da ação de extensão

Matrícula UDESC: _________________

Conselho de classe: ________________

Nº registro conselho: _______________



ANEXO 4

FORMULÁRIO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO

Quem identificou o problema (nome):_____________________________________________________

Professor responsável:_________________________________________________________________

Horário: _____h_______min
Contatos (telefone, email, turma):

Data ____/____/________

� Não liga � Liga mas não emite sinal � Está descalibrado � Outros (especificar abaixo)

DETALHAMENTO (descrever com mais detalhes o que foi danificado para possibilitar o conserto do equipamento):

Recebido por: Nome: ____________________________ Data ____/____/_______ Horário: _____h_______min

Despacho da Coordenação:

* Equipe da Clínica: Fixar este formulário ao equipamento e enviar email à Coordenação da Clínica.

ANEXO 4

FORMULÁRIO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO

Quem identificou o problema (nome):_____________________________________________________

Professor responsável:_________________________________________________________________

Horário: _____h_______min
Contatos (telefone, email, turma):

Data ____/____/________

� Não liga � Liga mas não emite sinal � Está descalibrado � Outros (especificar abaixo)

DETALHAMENTO (descrever com mais detalhes o que foi danificado para possibilitar o conserto do equipamento):

Recebido por: Nome: ____________________________ Data ____/____/_______ Horário: _____h_______min

Despacho da Coordenação:

* Equipe da Clínica: Fixar este formulário ao equipamento e enviar email à Coordenação da Clínica.



ANEXO 5

Rua Pascoal Simone, 358 – Coqueiros, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil – CEP 88080350

Contatos: (48) 36648610 – ccef.cefid@udesc.br

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
PARA OBTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DE IMAGENS, VÍDEOS e DOCUMENTOS

Eu, ________________________________________________________, RG n. ___________________, 

residente à Av./Rua ____________________________________________________________ n. _________,

complemento _________, Bairro ____________________, na cidade de _____________________________, 

por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, consinto que a Clínica Escola de Fisioterapia 

através de seus docentes, discentes e servidores tire fotografias, faça vídeos e outros tipos de imagens de 

mim e sobre o meu caso clínico. Consinto que essas imagens sejam utilizadas para finalidade didática, 

científica e institucional, sendo divulgadas em aulas, palestras, conferências, cursos, congressos e também 

publicadas em livros, artigos, revistas científicas e similares, podendo inclusive ser mostrado o meu rosto, o 

que pode fazer com que eu seja reconhecido. Consinto também que as imagens de meus exames, testes e 

documentos sejam utilizadas e divulgadas para os mesmos fins.

Autorizo a utilização acima descrita sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à 

minha imagem ou Este consentimento pode ser revogado, sem qualquer ônus ou prejuízo à minha pessoa, a 

meu pedido ou solicitação, desde que a revogação ocorra antes da publicação.

Por fim, declaro que fui esclarecido de que não receberei nenhum ressarcimento ou pagamento pelo 

uso das minhas imagens e também compreendi que a equipe de profissionais que me atende e atenderá 

durante todo o tratamento não terá qualquer tipo de ganho financeiro com a exposição da minha imagem 

nas referidas publicações.

Florianópolis, ______ de ____________________ de ________.

Paciente
Responsável pelo paciente

Para pacientes com menos de 18 anos e pacientes impossibilitados 

de consentir por si ou assinar de próprio punho. 

Assinatura: ______________________________ Nome: ____________________________________ 

RG: _______________   CPF: __________________

Assinatura: ________________________________



ANEXO 6

Rua Pascoal Simone, 358 – Coqueiros, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil – CEP 88080350
Contatos: (48) 36648610 – ccef.cefid@udesc.br

TERMO DE ALTA OU DESLIGAMENTO DO PACIENTE
PARA ARQUIVAMENTO DO PRONTUÁRIO

Eu, _________________________________________________________________________, 

matriculado na UDESC sob nº ________________ e registrado no CREFITO10 nº _______________, 

docente responsável pela � disciplina � ação de extensão    intitulada ____________________ 

_________________________________________________________________________________, 

atesto que na data de ___/___/______ o paciente ________________________________________

MARCAR APENAS UMA DAS DUAS OPÇÕES ABAIXO.

� recebeu alta do tratamento fisioterapêutico.

� foi desligado do tratamento fisioterapêutico.

Afirmo que estou entregando o prontuário do paciente acima relacionado, organizado, com 

todas as folhas numeradas em sua devida ordem, a partir da ficha de avaliação. Atesto que a 

conduta terapêutica e a evolução do tratamento foram registradas no prontuário do paciente 

conforme as exigências solicitadas na Resolução nº 414/2012  do  COFFITO. Ainda, atesto a 

veracidade de todas as informações nele contidas, sendo de minha inteira responsabilidade o 

preenchimento e a organização do mesmo. Sendo assim, solicito o arquivamento do prontuário 

desse paciente, entregue na data abaixo com um total de ____ folhas. 

Florianópolis, ______ de ____________________ de ________.

_____________________________
Assinatura do docente


