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O curso de graduação em Terapia Ocupacional teve 45 disciplinas ofertadas no 2º 

semestre de 2018, sendo 10 do primeiro ano, 10 do segundo ano, 12 do terceiro ano e 13 do 

quarto ano. 

Recebemos o retorno com o envio das sínteses e considerações de 21 disciplinas 

(46,6%), com uma adesão média dos estudantes em torno de 24%. 

Realizamos a CoC Temática no dia 27.08.19 com a participação de 4 (quatro) 

docentes, 6 (seis) estudantes e uma representante do CAEG. Na ocasião todas as avaliações 

disponíveis foram apreciadas por grupos formados por docente + estudante e foi feita uma 

síntese das principais questões discutidas. 

Optamos por apresentar uma síntese da avaliação das disciplinas por ano, com os dados 

quantitativos e qualitativos referentes a cada período, bem como o que a CoC Temática 

discutiu sobre as avaliações e as possíveis providências. 

 
PRIMEIRO ANO 

DADOS QUANTITATIVOS 

No 2º semestre de 2018 foram ofertadas 10 disciplinas ao primeiro ano, sendo 

encaminhadas sínteses por 6 coordenadores. A maior adesão dos estudantes foi 40% e a menor 

9%. 

 
DADOS QUALITATIVOS 

DAS DISCIPLINAS QUE ENVIARAM SÍNTESE 

1º ano 

RCG1007 - Neuroanatomia – de 55 alunos apenas 9 avaliaram a disciplina. As avaliações 

oscilaram entre ótimo (56%), bom e regular, tendo alguns quesitos como ruins (porcentagem 

de 11%). Os pontos fortes foram materiais de apoio e seminários. Em relação aos pontos 

fracos foi sugerido que haja melhora nas estratégias referentes aos estudos dirigidos, e a 

docente precisa melhorar sua disponibilidade. 

RCG1008 - Bioquímica – com base no relatório do coordenador da disciplina, sabe-se 

que de 60 alunos, 8 avaliaram a disciplina. Segundo o relatório, foi a menor até o 

momento. Os pontos fortes foram os seminários e os fracos foram os materiais 

disponibilizados e falta de objetivos das aulas. O coordenador irá encaminhar as sugestões 

para os ministrantes. 
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RCG1010 - Psicologia Geral – segundo relatório da coordenadora da disciplina, de 56 

alunos 10 avaliaram. A avaliação geral foi entre ótimo e bom com 70 a 90%. A 

coordenadora assinala que foram avaliadas atividades práticas, entretanto não há atividades 

práticas na disciplina. Os pontos fortes foram a variedade dos métodos de ensino- 

aprendizagem utilizados e de avaliação. Os pontos a serem melhorados são alguns critérios 

de avaliação. 

RCG1016 - Saúde Pública – segundo relatório da coordenadora da disciplina, de 58 alunos 

23 avaliaram. A disciplina foi bem avaliada pelos estudantes sendo destacados os métodos 

de aula e de avaliação e a disponibilidade da professora. 

RCG1028 - Práticas Orientadas II – de 18 alunos, 15 avaliaram. Segundo relatório da 

coordenadora, os pontos fortes foram apontados como sendo as práticas, com 87% 

considerando ótimas. Com relação aos pontos a serem melhorados, foi citado que devem ser 

ampliadas prática no campo social. 

RCG2030 - Ocupação Humana, Sociedade e Instituições – segundo relatório da 

coordenadora, de 20 alunos 2 avaliaram. A disciplina em média foi avaliada como ótima e 

boa. Como pontos fortes foram citados os métodos de avaliação e como pontos a serem 

melhorados foi citada a pouca clareza nos critérios de avaliação. A coordenadora refere 

que a sugestão será acatada e será melhorada para o próximo oferecimento. 

 
 

DAS DISCIPLINAS QUE NÃO ENVIARAM SÍNTESE 

RCG1013 - Fundamentos de Bioética e Deontologia – de 56, 10 avaliaram. Os pontos 

fortes foram métodos de aula, e ensino e didática. Os pontos a serem melhorados são 

diminuir as aulas expositivas, diversificar métodos e mudança de dia de oferecimento. 

RCG1023 - Anatomia Humana II Aplicada à Terapia Ocupacional – de 56, 6 

avaliaram. Os pontos fortes foram avaliados como sendo a disponibilidade da professora, 

aulas práticas e os monitores. Os pontos a serem melhorados são: a aula de coluna deve ser 

inserida para a TO como conteúdo curricular; disponibilizar as notas em tempo hábil para 

o planejamento dos estudantes. 

RCG1026 - Introdução à Epidemiologia – não foram registradas avaliações 

RCG1035 - Ciências Humanas Aplicadas à Saúde II – de 55, 10 avaliaram. Os pontos 

fortes foram citados como sendo o método de aula e ensino, didática. E os pontos a serem 
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melhorados foram: muitas aulas expositivas, diversificar métodos e mudança de dia de 

oferecimento. 

 
PROVIDÊNCIAS 

Tentar-se-á marcar reunião com a coordenadora de RCG1023 Anatomia Humana para 

discutir essa solicitação da TO de o conteúdo de coluna também ser dado pata a TO, já que é 

somente ofertado para a fisioterapia e os alunos da TO também utilizam. 

 
SEGUNDO ANO 

DADOS QUANTITATIVOS 

No 2º semestre de 2018 foram ofertadas 10 disciplinas ao segundo ano, sendo 

encaminhadas sínteses por 4 coordenadores. A maior adesão dos estudantes foi 75% e a menor 

7%. 

 
DADOS QUALITATIVOS 

DAS DISCIPLINAS QUE ENVIARAM SÍNTESE 

RCG2011 - Metodologia da Pesquisa Científica – O relatório da coordenadora não cita 

quantos matriculados, mas foram 4 as avaliações dos alunos. As avaliações estiveram entre 

bom e regular. Os pontos a serem melhorados são a didática dos professores e a organização 

a disciplina. Também foi sugerida a sua mudança para o primeiro ano. 

RCG2023 - Psicomotricidade Aplicada à Terapia Ocupacional – de 15, 8 

responderam às avaliações. As avaliações estiveram entre ótimo e bom. Os pontos fortes 

são: prática na creche, relação entre teoria e prática, supervisão. A serem melhorados: a 

carga horária que é pequena. 

RCG2029 - Cinesiologia e Biomecânica Aplicada à Terapia Ocupacional II – 0 

respostas. Segundo relatório da coordenadora, o aproveitamento dessa disciplina seria 

melhor se a disciplina fosse ofertada em período diurno. 

RCG2036 - Práticas Orientadas IV – de 17, obteve-se uma avaliação de aluno. A 

avaliação oscilou entre ótimo e bom. A ser melhorado foi proposta uma outra organização. 
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DAS DISCIPLINAS QUE NÃO ENVIARAM SÍNTESE 

RCG2005 - Patologia Geral – 5 respostas. A avaliação geral foi ótimo e bom. Didática do 

professor, as práticas e a teoria foram mencionadas como ponto forte. Pontos a serem 

melhorados estão o horário da disciplina e a pontualidade do professor. 

RCG2010 - Psicologia do Desenvolvimento – não há avaliações e o coordenador não enviou 
síntese 

RCG2034 - Ocupação Humana e Recursos Terapêuticos V - Tecnologia Assistiva e 

Recursos de Apoio Técnico – 4 respostas. A avaliação oscilou entre ótimo bom e regular. 

Os pontos fortes são as práticas e oficinas. A serem melhorados estão maior clareza em 

relação ao conteúdo, aula teórica repetitiva, repensar o conteúdo. 

RCG2035 - Ocupação Humana e Recursos Terapêuticos VI - Lazer e Participação Social 

– 8 respostas. Avaliada como ótima e boa. Os pontos fortes são avaliações, seminários e 

leituras. Serem melhorados são o aumento da carga horaria. 

RCG3025 - Ocupação Humana e Tendências Contemporâneas em Terapia 

Ocupacional – 3 respostas. A disciplina foi avaliada com ótimo e bom. Os pontos fortes 

são: conteúdo, aprendizado e avaliações. 

RCG4025 - Terapia Ocupacional em Atenção Básica – de 17, 15 avaliaram. Os pontos 

fortes são: materiais e atividades, modo de avaliação, diversificação dos materiais. A serem 

melhorados: mais carga horária, esclarecer os critérios de avaliação, passar as atividades que 

exigem melhor elaboração com antecedência. 

 
PROVIDÊNCIAS 

As avaliações serão enviadas aos coordenadores que não tomaram ciência. E as mudanças de 

horários de disciplinas serão avaliadas em reuniões docentes. 

 

TERCEIRO ANO 

DADOS QUANTITATIVOS 

No 2º semestre de 2018 foram ofertadas 12 disciplinas ao terceiro ano, sendo 

encaminhadas sínteses por 2 coordenadores. A maior adesão dos estudantes foi 56% e a menor 

7%. 
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DADOS QUALITATIVOS 

DAS DISCIPLINAS QUE ENVIARAM SÍNTESE 

RCG3042 - Terapia Ocupacional Aplicada às Condições da Criança e do Adolescente 

II – de 16, 9 avaliaram. A avaliação foi de ótimo e bom. Toda a estrutura da disciplina foi 

muito bem avaliada. Foi apontado que a carga horária dessa disciplina deve ser revista pois 

está muito longa. 

RCG3043 - Práticas Supervisionadas da Criança e do Adolescente II – de 16, 9 

avaliaram. Disciplina avaliada como ótimo e bom. Os pontos fortes são: a didática, as 

práticas a relação prática e teoria. A ser melhorado foi apontado a carga horaria da 

disciplina que deve aumentar. 

 
 

DAS DISCIPLINAS QUE NÃO ENVIARAM SÍNTESE 

RCG3014 - Psiquiatria – 2 respostas. A avaliação geral foi ótimo e bom. Os pontos 

fortes são os professores, o uso de vídeo. A ser melhorado: avisar com antecedência onde 

será a aula. 

RCG3024 - Ocupação Humana e Recursos Terapêuticos VIII - Órtese e Prótese – 4 

avaliações. A avaliação geral oscilou entre ótimo, bom e regular. Os pontos fortes são: 

supervisão das práticas, a retomada de conhecimentos anteriores. A serem melhorados: 

pouco espaço, poucas macas, pouca compreensão sobre a aplicabilidade das órteses e 

próteses, as sugestões foram: a disciplina ser dada em uma parte teórica e outra prática, 

aprofundar a parte teórica. 

RCG3031 - Abordagens Teórico Metodológicas de Terapia Ocupacional em Saúde 

Mental – 1 avaliação que foi de ótimo. Sugestões menos aulas com slides e mais 

palestrantes. 

RCG3034 - Neurologia Infantil para Terapia Ocupacional – 4 avaliações. As avaliações 

foram: ótimo, bom e regular. Os pontos fortes são: palestrantes, visitas aos ambulatórios, 

conteúdo geral. A serem melhorados: supervisão das aulas práticas, a estrutura dos 

ambulatórios, a organização da docente e os profissionais do ambulatório, mais material de 

apoio e carga horária sem aprofundamento. 
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RCG3044 - Terapia Ocupacional Aplicada às Condições do Adulto II – sem 

avaliações e sem relatório. 

RCG3045 - Práticas Supervisionadas do Adulto II - sem avaliações e sem relatório. 

RCG3046 - Terapia Ocupacional Aplicada às Condições do Idoso II – 1 avaliação 

que foi ótimo. A avaliação sugere manter as temáticas, a articulação teórico-prática, mas 

melhorar a organização do cronograma. 

RCG3047 - Práticas Supervisionadas do Idoso II – 1 avaliação de ótimo. Não foram 

feitas sugestões. 

RCG4009 - Cardiologia Clínica e Cirúrgica – essa disciplina teve 8 avaliações e 

oscilou entre ruim e péssimo. Pouca didática, falas confusas, comportamento inadequado 

com falas machistas etc. o coordenador e professor criticado aposentou-se e no momento 

está sendo decidido para quem a disciplina será encaminhada. 

RCG4019 - Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares – não há avaliações de 

alunos e a coordenadora não enviou síntese 

 
 

PROVIDÊNCIAS 

A disciplina RCG4009 Cardiologia teve seu coordenador e professor extremamente 

criticado, demarcando uma disciplina marcada pelo alerta para ser chamado pela 

coordenação. Entretanto, este professor aposentou-se e agora disciplina aguarda decisão da 

diretoria para sua continuidade. 

 
QUARTO ANO 

DADOS QUANTITATIVOS 

No 2º semestre de 2018 foram ofertadas 13 disciplinas ao quarto ano, sendo 

encaminhadas sínteses por 9 coordenadores. A maior adesão dos estudantes foi 96% e a menor 

8%. 
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DADOS QUALITATIVOS 

DAS DISCIPLINAS QUE ENVIARAM SÍNTESE 

RCG2009 - Psicologia do Trabalho Aplicada ao Contexto da Saúde – não houve 

avaliação pelos alunos. Na síntese da coordenadora, ela afirma ter sido uma experiência 

positiva e produtiva em relação à participação e dedicação dos alunos. 

RCG3012 - Ortopedia e Traumatologia – de 54, 9 avaliaram a disciplina. Na síntese o 

coordenador aponta sincronização de 3 disciplinas como evolução positiva. De forma geral 

a disciplina foi avaliada como boa. Disciplina marcada como vermelha devido aos pontos 

abaixo: 

1- Disciplina ser oferecida por vários docentes , mas cujas aulas são ministradas por 

contratados pelo HC. 

2- Devido a relato do coordenador sobre atritos entre um dos professores e alunos de 

TO devido a questões políticas referente às eleições de 2018. Segundo o ponto de vista do 

coordenador os alunos da TO confundiram situações avaliando mal a aplicabilidade da parte 

desse ministrante para a TO. O coordenador afirma que essa disciplina é somente válida para 

a fisioterapia, manifestando opinião de valor, afirmando serem os alunos do curso de 

fisioterapia verdadeiramente interessados e os de TO não. Desvaloriza, por fim os alunos de 

TO, afirmando que essa disciplina não faz a menor diferença para a formação profissional da 

TO. O que espanta nesse comentário é que, além de desvalorizar a terapia ocupacional em 

documento oficial, ele desvaloriza, como diretor do CER, a excelente práticas das 

profissionais TOs contratadas pelo serviço. Propõe-se que esse docente seja chamado para 

grupo focal entre CAEG, CAEP e coordenação de curso e alunos representantes do curso de 

TO. 

RCG4023 - Terapia Ocupacional no Campo Social – de 28, obteve-se 3 avaliações. 

Disciplina avaliada como ótimo e bom. Faz-se a sugestão de ser antecipada para o 3º ano. 

RCG4040 - Terapia Ocupacional Aplicada às Condições da Criança e do Adolescente 

IV – de 25 25 avaliaram. Disciplina avaliada como ótima, bom e poucos regulares. 

Sugeridos lugares maiores para práticas e mais rodas de conversas. 
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RCG4041 - Práticas Supervisionadas da Criança e do Adolescente IV – de 25, 24 

avaliações. Disciplina muito bem avaliada. Sugerida a ampliação da carga horária e aumento 

dos cenários de práticas. 

RCG4042 - Terapia Ocupacional Aplicada às Condições do Adulto IV – 2 avaliações. A 

disciplina foi avaliada em bom e ótimo. Sugere-se repensar a organização da disciplina, 

conteúdo confuso com diferentes módulos e conteúdos juntos. 

RCG4043 - Práticas Supervisionadas do Adulto IV – 4 avaliações. A disciplina tem 4 

professores, foi avaliada como ótima e boa, entretanto reafirma-se a necessidade de 

reorganizar a disciplina, confusa da forma que está no momento. 

RCG4046 - Ocupação Humana e Recursos Terapêuticos X - Trabalho – de 26, 10 

avaliaram. As avaliações foram de ótima e boa. Não houve sugestões. 

RCG5018 - Pesquisa em Terapia Ocupacional III – 20 matriculados. Não houve 

avaliações dos estudantes. A coordenadora enviou síntese que a disciplina depende da 

relação supervisor –orientado, não sendo aprofundado o momento de aula. 

 
DAS DISCIPLINAS QUE NÃO ENVIARAM SÍNTESE 

RCG4007 - Geriatria e Gerontologia – 16 avaliações. Disciplina avaliada como maioria 

boa, e ótima e regular. Avaliação positiva do oferecimento de videoaulas e miniprovas mas 

às vezes repete conteúdo. Sugestão: incluir fisiopatologia das doenças de idosos; rever 

conteúdo repetidos. 

RCG4044 - Terapia Ocupacional Aplicada às Condições do Idoso IV – 3 avaliações. 

Maioria avalia como bom. Não há comentários. 

RCG4045 - Práticas Supervisionadas do Idoso IV – 3 avaliações. Maioria avalia como 

bom. Sugestão de rever objetivos das práticas. Avaliações entre ótimo e bom. Sugestão maior 

disponibilização de material didático. 

RCG4047 - Terapia Ocupacional em Saúde Física com Ênfase em Ortopedia – 3 

avaliações. Maioria avalia como bom. Sugere-se maior disponibilização e material didático. 
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PROVIDÊNCIAS 

 

O coordenador da disciplina RCG3012 – Ortopedia e traumatologia deve ser convidado 

para um grupo focal entre CAEG, CAEP, coordenação e representantes de turma. 

 
QUINTO ANO 

No quinto ano os estudantes estão em estágios. 

As avaliações apontaram problemas de saúde mental entre os estudantes e problemas nos 

estágios, tais como preceptoria nem sempre coincidente com o conteúdo aprendido. 

Quanto a Seminários Avançados foi sugerido reorganizar a disciplina tirando estudos de 

caso e a centralização em seminários temáticos. No ano de 2019, essa mudança já foi 

realizada. 


