Formação para a Utilização da Medida
de Independência Funcional – MIF
TECHNOCARE REABILITAÇÃO E APLICAÇÃO DE
TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA

Instrutora: Dra. Maria Aparecida Ferreira de Mello

.Pós Doutora em Tecnologia Assistiva/University of Florida;
.Doutora em Ciências da Reabilitação UNIFESP;
.Mestre Tecnologia Assistiva/ SUNY at Buffalo;
.Especialista em “Seating and Positioning”;
.MBA em Economia da Saúde;
.MBA em Gestão do Terceiro Setor.
.Presidente do Centro Interdisciplinar de Assistência
e Pesquisa em Envelhecimento - CIAPE( desde 2002)
.Diretora da TechnoCare - Gestão, Consultoria e Educação em
Tecnologia Assistiva, Emprego e Pessoa com Deficiência e Saúde
do Idoso (desde 2000)

.Coordenadora do Curso de Pós Graduação – Especialização Lato Sensu
em Tecnologia Assistiva da Faculdade de Ciências Médicas de MG- desde 2002

Público alvo: Profissionais da Saúde
Carga Horária: 16 horas

Objetivos
Conhecer os processos de desenvolvimento de um instrumento de avaliação funcional
Discutir os fundamentos teóricos que dão sustentação a MIF
Conhecer as propriedades de medida da MIF
Discutir a validação do instrumento no Brasil, uso do instrumento, e outros aspectos
éticos de sua utilização.
Compreender as possibilidades e limitações de uso da MIF
Aprender a aplicar a MIF
Discutir a utilização da MIF em projetos de pesquisa e em ambientes terapêuticos
A relação MIF e CIF
Avaliação do aprendizado (prova)
Discussão da prova e avaliação do curso

Número de alunos por turma: Mínimo 12 e máximo de 20 alunos

Material Didático
Serão disponibilizados aos participantes toda a referência bibliográfica
utilizada na preparação do curso, e cópia do manual de aplicação em
português. Algumas das referências são em inglês. As aulas em Power
Point também serão disponibilizadas aos alunos.

Metodologia
Serão realizadas aulas expositivas, grupos de discussão, e observação de
aplicação do instrumento. Ao final do curso, será realizada uma prova para
verificação do aprendizado. Somente os que alcançarem mais de 80% na
avaliação receberão o certificado. Se ao longo do desenvolvimento do curso,
eu perceber que surgem em cada uma das turmas necessidades diferentes
do planejamento inicial, terei a flexibilidade necessária para ajuste do
conteúdo.

Datas
29 e 30/06 em SÃO PAULO
3 e 4/08 em BELO HORIZONTE
Investimento: 2 X R$ 525,00
Informações
(31) 3443-2200 cursos@ciape.org.br http://www.ciape.org.br
CIAPE/FCMMG
Av. Coronel José Dias Bicalho, 348/07
São Luís - Cep: 31275-050
Belo Horizonte - MG

