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 O curso de graduação em Terapia Ocupacional teve 44 disciplinas ofertadas no 1º 

semestre de 2019, sendo 10 do primeiro ano, 8 do segundo ano, 14 do terceiro ano e 12 do 

quarto ano. 

 Recebemos o retorno com o envio das sínteses e considerações de 16 disciplinas 

(13,6%), com uma adesão média dos estudantes em torno de 56%. 

 Realizamos a CoC Temática no dia 12/11/2019 com a participação de 4 (quatro) 

docentes, 5 (cinco) estudantes e uma representante do CAEP. Na ocasião todas as avaliações 

disponíveis foram apreciadas por grupos formados por docente e 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 1º semestre de 2019 foram ofertadas 10 disciplinas ao primeiro ano, sendo 

encaminhadas sínteses por 3 coordenadores. A maior adesão dos estudantes foi 95% e a 

menor 11%. 

 

DADOS QUALITATIVOS 

DAS DISCIPLINAS QUE ENVIARAM SÍNTESE 

1º ano 

RCG1001 Citologia, Histologia e Embriologia – de 60 alunos matriculados, 23% 

responderam a avaliação. 86% respondeu bom e ótimo, 1/3 ruim/regular e 2/3 bom ótimo. 

As sugestões feitas foram: compreensão da importância dessa disciplina na formação 

profissional do TO, melhoria dos slides, carga horária baixa e peso alto, muitas avaliações.    

RCG1029 Ocupação Humana e Cotidiano – de 20 matriculados, 16 realizaram a avaliação. 

56% ótimo e 44% bom. Explicar melhor atividades a serem realizadas, aula mais dinâmica, 

passar trabalhos com prazo maior.  
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RCG1030 – Ocupação Humana e Recursos Terapêuticos I Populações – 50% ótimo, 50% 

bom. Não foram feitas sugestões. 

 

DAS DISCIPLINAS QUE NÃO ENVIARAM SÍNTESE 

RCG1002 Genética – de 68 matriculados, 19% realizou a avaliação. 84% bom e ótimo, 16% 

regular. As sugestões foram: disponibilizar material de apoio, devolutiva desalinhada com a 

nota, menos material para memorização e mais didática, dar exemplos específicos para 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

RCG1009 – Introdução à Terapia Ocupacional – de 18 matriculados, 18 realizaram 

avaliação. 100 de bom e ótimo. A única sugestão foi aumentar aulas de TBL. 

RCG1027 – Práticas Orientadas I – de 19 matriculados, 17 realizaram a avaliação. 100% 

bom e ótimo. As sugestões foram: acompanhar atendimento, todos visitarem todos os 

lugares, relatórios individuais, disciplina cumprindo seus objetivos.  

RCG01031 – Ocupação Humana e Recursos Terapêuticos II Recursos Artísticos e Culturais 

– 90% ótimo e bom, 10% regular. As sugestões foram: passar disciplina para o período da 

tarde, indicação mais cedo de artigos, mais carga horária, diversificar temas, organizar 

atividades no moodle. 

RCG1034 – Ciências Humanas aplicadas à Saúde I – de 59 matriculados, 8 fizeram 

avaliação. 88% ótimo e bom. As sugestões foram: menos carga horária, ser mais eficaz, 

aulas tediosas, método sem aplicação na profissão.  

Observação da coordenação da CoC TO:  Método sem aplicação na profissão– esta avaliação 

se feita por alunas ou alunos da TO é preocupante, pois o conteúdo dessa disciplina é 

aplicado em todas as áreas da TO – Intervenção sugerida: solicitar ao 

ministrante/coordenador da disciplina para orientar os alunos quando fizerem alguma 

sugestão colocar de que curso estão falando. E perguntar aos alunos da TO sobre a disciplina 

em CoC temática. 

RCG3003 – Iniciação à Saúde – 72% bom/regular e 28% ruim. As sugestões foram: 

melhorar comunicação entre os professores, os conteúdos são importantes, porem as aulas 

tediosas, melhorar organização das provas/avaliações, melhorar aula de primeiros socorros.  

Intervenção sugerida: conversar com coordenador da disciplina 
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RFM0012 – Anatomia Humana Sistêmica – de 116 matriculados, 47 realizaram avaliação. 

95% ótimo e 5% bom. As sugestões foram: melhoras as aulas teóricas, pois são cansativas, 

diminuir conteúdo das provas, organizar melhor as aulas práticas, dar gabarito para fixação.  

 

 

SEGUNDO ANO 

 

DADOS QUANTITATIVOS 

 No 1º semestre de 2019 foram ofertadas 8 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 

RCG2033 – Práticas Orientadas III – de 7 matriculados, 17 realizaram avaliação.  75% 

ótima e 25% bom. As sugestões foram: não dar a correção de portfolios para aluno PAE, de 

outra área, fazer e dar notas; melhor explicação sobre os critérios de avaliação no início da 

disciplina.  

 

DAS DISCIPLINAS QUE NÃO ENVIARAM SÍNTESE 

RCG2019 – Microbiologia e Parasitologia – de 55 matriculados, 22 realizaram avaliação.  

Avaliação no geral como sendo boa. Os pontos positivos foram: uso de recursos didáticos 

interativos, quantidade de provas auxilia para não acumular conteúdos, entrega de roteiro 

para estudo, dirigido. Os negativos foram: questões das provas são confusas.  

RCG2028 - Cinesiologia e Biomecânica Aplicada à Terapia Ocupacional III – de 17 

matriculados, 9 realizaram avaliação. 80% das avaliações ótimas e 20 bom. Pontos positivos 

foram: apresentação de quiz (jogo) como recurso didático, elaboração previa de questões 

pelos alunos contribui para o estudo, participação da pós-graduanda avaliada como boa, 

disponibilidade da docente, leitura da prova pela docente antes de sua realização. Os 
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negativos foram: separar conteúdo prático do teórico, sugeriram a mudança da disciplina 

para o diurno.  

RCG2031 – Ocupação Humana e Recursos Terapêuticos III: Atividade de vida diária, 

atividade instrumental de vida diária, sono e descanso – de 17, 7 avaliaram a disciplina. As 

avaliações foram diversificadas entre ótimo e ruim. Os pontos positivos foram as aulas 

práticas e os negativos conflito de horários entre turmas, necessidade de revisar calendários 

e roteiros de aula, comunicação entre coordenador da disciplina e alunos. 

RCG2032 – Ocupação Humana e Recursos Terapêuticos IV – Brincar – de 17, 14 avaliaram 

a disciplina. Avaliações em ótimo e bom. Os pontos positivos foram as aulas interativas, 

dinâmicas, momentos de prática, disponibilidade da docente, método de avaliação. Os 

pontos negativos foram: esclarecer melhor critérios do relatório.  

RCG2033 – Práticas Orientadas III – de 17, 17 avaliaram. Avaliações diversificadas entre 

ótimo, bom e regular. Os pontos positivos foram os locais para as visitas. Os negativos 

foram: correção e notas de portfólios e relatórios feitos por aluno PAE de outra área, não 

compreensão das notas finais e esclarecer critérios de avaliação no início da disciplina. 

RCG2037 – Imunologia – de 56, 19 avaliaram. Avaliações entre ótimo e bom. Os pontos 

positivos foram: didática da Profa Vânia – técnica de elaboração de resumos por semana, 

gabarito do resumo e questões para estudo dirigido. As questões das provas são bem 

elaboradas e objetivas, livro utilizado. Os negativos foram: comunicação da docente 

avaliada como agressiva, diversificar e aumentar quantidade de avaliações além das duas 

provas, com exceção de dois docentes, os outros não tem clareza em suas aulas. Relacionar 

conteúdos com as especialidades de cada curso.  

Intervenção sugerida: conversar com coordenador da disciplina sobre a agressividade de 

uma das docentes. 

RCG3035 – Ocupação Humana Técnicas e Recursos Terapêuticos -   de 17, 12 avaliaram. 

As avaliações foram entre ótimo e bom. Aspectos positivos foram: as práticas que auxiliam 

a assimilar conteúdo, compartilhamento dos conteúdos entre os docentes. Os negativos 

foram: Não exemplificar com casos clínicos, necessidade de calma e paciência para que os 

estudantes possam compreender os conteúdos subjetivos.  



 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

 
 

RFM0006 – Fisiologia Humana – de 26, 7 avaliaram. Entre ótimo e bom. Os aspectos 

positivos foram: didática da Profa Eliane, seminário da Profa Lucila. Os negativos foram: 

diversificar avaliações, questões precisam ser claras e objetivas, um dos docentes não 

disponibiliza slides ou outro material, alegando que o material pode ser encontrado em 

qualquer lugar e agride os estudantes chamando-os de idiotas, exemplificada na seguinte 

frase: “Qualquer idiota sabe disso, quando a turma é ruim a gente tem que repetir a 

explicação”. 

Marcada como Grave - Intervenção sugerida conversar com coordenador da disciplina sobre 

comentário gravíssimo de professor e explicado a situação de agressão do docente referido.  

 

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%. 

 

DADOS QUALITATIVOS 

DAS DISCIPLINAS QUE ENVIARAM SÍNTESE 

RCG2025 – Farmacologia Básica para Terapia Ocupacional – de 15 matriculados, 4 

avaliaram. As avaliações ficaram entre bom e ótimo e todos os itens. Aspectos bons: aluno 

PAE, bons professores e aulas direcionadas, incentivo a participação dos alunos, provas 

condizentes. O que deve ser mudado: provas que contém nomes de fármacos específicos, os 

quais foram pouco abordados nas aulas. Aula do prof. Leonardo Resstel.   

Síntese do coordenador: salienta que houveram poucas avaliações 30% apenas. Argumenta 

que com relação aos fármacos isso será avaliado.  

RCG3002 – Angiologia Clínica e Cirúrgica (optativa) – ótimo e bom em todos os itens. 

Aspectos positivos são o conteúdo e a didática. Os negativos são muitos conteúdos 

expositivos, pouco dinâmico, questões da prova não condizem com o conteúdo dado, a 

disciplina deveria ser obrigatória.  
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Síntese: vão considerar maior interatividade e tentarão horários mais flexíveis para conhecer 

laboratórios cardiovasculares.  

RCG3036 – Terapia Ocupacional Aplicada às Condições da Criança e do Adolescente I – de 

16, 9 avaliaram. No conjunto as avaliações registraram bom e ótimo na maioria dos itens e 

alguns regular e ruim. Os aspectos positivos são: as avaliações, organização e conteúdo das 

aulas. Os negativos são: muitas avaliações e portfólios, pouco raciocínio clínico, reduzido 

prazo para entrega do portfólio.  

Síntese: levara em consideração as sugestões.  

RCG3037 – Práticas Supervisionadas da Criança e do Adolescente I – de 16, 8 avaliaram. 

No conjunto predominou o ótimo e alguns bons. Aspectos positivos são: as discussões, as 

práticas, locais e discussão do ECA. Os negativos são: poucos locais, mais créditos.  

RCG3039 – Práticas Supervisionadas do Adulto I – de 17, 2 avaliaram. No conjunto as 

avaliações registraram bom e alguns ótimos. Aspectos positivos são: uma professora 

determinada, e instrumentos. Os negativos são: a prática só fez um encontro que deve 

ampliar.  

Síntese: Estão sendo consideradas todas as sugestões.  

RCG3040 – TO Aplicada às Condições do Idoso I – de 17, 4 avaliaram. No conjunto ótimo 

e alguns bons. Aspectos positivos: os conteúdos. Os negativos são: conteúdos extensos e 

cansativos, prova muito extensa.  

Síntese: serão levadas em consideração as sugestões e será feita uma avaliação presencial da 

disciplina.  

 RCG3041 – Práticas Supervisionadas do Idoso I – de 17, 12 avaliaram. No conjunto as 

avaliações registraram bom e ótimo. Aspectos positivos são: práticas, intervenções para os 

locais. Os negativos foram: os horarios são complicados, leva muito tempo e atrasa a aula 

das 16.  

Sintese: vai avaliar mudar a prática com aumento o numero de práticas.   

 

DAS DISCIPLINAS QUE NÃO ENVIARAM SÍNTESE 

RCG3006 – Dinâmicas e abordagens grupais. De 15 matriculados, 2 avaliaram. No conjunto 

as avaliações foram boas e ótimas. Os aspectos positivos foram o professor e as aulas muito 
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boas. Aspectos que devem mudar são as reclamações do professor que os alunos não leem os 

textos.  

RCG3027 – Ocupação Humana e Recursos Terapêuticos VII Abordagens Corporais – de 15, 

7 avaliaram. Em geral as avaliações registraram bom e ótimo. Aspectos positivos: gestão das 

aulas, dos convidados, e das vivências. Os negativos: o tratamento da professora em relação 

a determinados alunos. Melhor explicação das avaliações, esclarecer sobre onde são 

oferecidos os cursos específicos sobre cada prática.  

RCG3038 – Terapia Ocupacional Aplicada às Condições do Adulto I –  De 18 matriculados, 

6 avaliaram. No conjunto foi bom e ótimo. Aspectos positivos: organização da disciplina nos 

3 módulos, e os professores. Os negativos: os atrasos de uma das professoras, conteúdo 

muito extenso, falta de coerência entre o conteúdo das aulas e as provas, a atenção dada as 

alunas que caíram de turma e apresentam necessidade especial deve ser melhorada.  

RCG4003 – Pediatria e Neonatologia – de 45, 12 avaliaram. Muitos bons, um ótimo e um 

regular. Aspectos positivos: diversidade de assuntos, professora que sabe a atuação da TO, 

roteiro disponibilizado anteriormente, avaliações. Os negativos são: questões das provas 

confusas, cansativo ter duas aulas no mesmo dia, focalização extensa em aspectos clínicos. 

RCG4018 – Pesquisa em Terapia Ocupacional I – De 15, 4 avaliaram. Em geral avaliada 

como boa. Aspectos positivos: apresentação das linhas de pesquisa. Os negativos: os 

projetos precisam ser corrigidos até i final do semestre.  

RCG4021 – Planejamento e Gestão de Serviços de Saúde. – De 15, 3 avaliaram. A maioria 

avaliou com bom e alguns regulares. Aspectos positivos: as convidadas, o trabalho de 

avaliação. Os negativos: o trabalho de avaliação é bom, mas cansativo porque é extenso, ter 

devolutiva dos trabalhos, necessária a presença de alguém com mais necessidade financeira 

para começar uma clínica.  

RCG4026 – Introdução à Terapia Ocupacional Aplicada à Saúde Mental – De 16, 4 

avaliaram. Em geral as avaliações registraram ótimo e bom. Aspectos positivo: conteúdo 

teórico, didática. Sugestões: ter uma prática, aumento de credito para essa disciplina, e 

mudar alguns conteúdos repetitivos. 
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QUARTO ANO 

DADOS QUANTITATIVOS 

 No 1º semestre de 2019 foram ofertadas 12 disciplinas ao quarto ano, sendo 

encaminhadas sínteses por 5 coordenadores. A maior adesão dos estudantes foi 43% e a 

menor 0%. 

 

DADOS QUALITATIVOS 

DAS DISCIPLINAS QUE ENVIARAM SÍNTESE 

RCG3001 – Reumatologia e Imunologia – De 54 matriculados 12 realizaram avaliação. Em 

geral as avaliações registraram bom e ótimo.  Aspectos positivos conteúdo, organização no 

moodle. Os negativos apresentam grandes reclamações dos alunos da TO, pois dizem que o 

conteúdo e os exemplos de aplicabilidade são todos endereçados à Fisioterapia. Todas as 

provas são mal estruturadas e não elaboradas pelos professores que ministram as aulas. Há 

um desequilíbrio entre a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional.  

Intervenção sugerida: Conversar com coordenador da disciplina 

Síntese: a coordenação mostra-se disposta a conversar para melhorar.  

RCG3023 – Bioestatística – optativa – de 43, 2 avaliaram. Em geral boa. Aspectos positivos 

didática, bons plantões de dúvidas com PAE. Os negativos não foram apontados.  

Síntese: o coordenador assinala a pouca representatividade do número de avaliações. 

RCG4031 Terapia Ocupacional Aplicada às Condições da Criança e do Adolescente II – De 

12 matriculados, 5 responderam. No gral as avaliações registraram como bom. Aspectos 

positivos são: os conteúdos. E os negativos foram: uma avaliação a qual não se sabia a 

respeito, mudanças no cronograma. 

Síntese: serão consideradas as sugestões.  

RCG4032 – Práticas Supervisionadas da Criança e do Adolescente III – De 12 matriculados, 

3 realizaram avaliação. Avaliada como boa. Aspectos positivos foram as devolutivas dos 

relatórios, postura da docente. Os negativos são: a necessidade de se explicitar melhor os 

objetivos, métodos e avaliação e ampliação da parte sensorial. 

Síntese: serão consideradas as sugestões.  
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RCG4037 – OHRT IX – Educação. De 14 matriculados, 4 avaliaram. No geral boa. 

Aspectos positivos foram: as terapeutas ocupacionais convidadas, método de aprendizagem. 

As sugestões foram: maior espaço sobre educação menos clínica. E mais cenário político. 

Aulas sem reposição. 

Síntese: serão consideradas as sugestões.  

 

 DAS DISCIPLINAS QUE NÃO ENVIARAM SÍNTESE 

RCG4014 – Neurologia para a Terapia Ocupacional – Não houve avaliações.  

RCG4024 – Pesquisa em Terapia Ocupacional II. De 15 matriculados, 1 avaliou como boa. 

Sem pontos positivos e sem sugestão.  

Sugestão da CoC temática: apresentar em Pesquisa I a justificativa para que as disciplinas 

Pesquisas I, II ,III, e IV estejam nesse formato para ficar claro para os alunos.   

RCG4043 – Terapia Ocupacional Aplicada às Condições do Adulto III – De 13, 4 avaliaram. 

No geral foi avaliada como boa. Pontos a serem destacados: conteúdo semelhante à 

disciplina TO aplicada a saúde física e neurologia; trazer outros conteúdos como 

reumatologia; na saúde mental não se seguiu o cronograma; modulo de saúde mental sem 

objetivos claros; sugere-se aulas práticas de cadeiras de rodas. Aspecto positivo foi a 

respeito da inclusão no mercado de trabalho.   

RCG4034 – Práticas Supervisionadas do Adulto III – de 13 5 realizaram avaliações. 

Avaliação geral: bom. Aspectos positivos foram:  diversidade de casos que puderam ser 

vistos na pratica; aplicação de conteúdos teóricos no momento da aula prática. Sugestões: 

devolutiva de relatórios dos atendimentos, melhorar articulação entre serviços.  

RCG4035 – Terapia Ocupacional Aplicada às Condições do Idoso III – De 14, 4 avaliaram. 

Avaliação geral foi boa. Aspectos positivos: destaca-se a dinâmica utilizada na saúde mental 

com diferentes recursos (texto, vídeo, discussão). As sugestões são: ter mais casos clínicos, 

feedback dos docentes, organizar melhor o cronograma de saúde física.  

RCG4036 – Práticas Supervisionadas do Idoso III – De 14 6 avaliaram. Avaliação geral boa. 

Aspectos positivo: lugar de prática, evolução do aprendizado. Os negativos foram: falta de 

intervenção, mais comunicação entre os professores da teoria e prática.  
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RCG4038 – TO em saúde física com ênfase em neurologia – De 14, 3 avaliaram. Avaliação 

geral como boa. Aspectos positivos: os vídeos, integração da teoria e prática, aulas com 

práticas. As sugestões são: maior ênfase em neuro, conteúdo repetitivo, faltou conteúdo por 

desmarcar aula.  

 

 


