EMENTAS DO CURSO DETERAPIA OCUPACIONAL
1º PERÍODO
DISCIPLINAS

ANATOMIA HUMANA

EMBRIOLOGIA E
HISTOLOGIA

BIOLOGIA

SOCIOLOGIA GERAL

METODOLOGIA CIENTÍFICA

EMENTAS
Organização estrutural macroscópica dos sistemas do corpo
humano, considerando-se os enfoques estrutural e
topográfico dos órgãos e vísceras que constituem os
sistemas orgânicos. A organização estrutural do corpo
humano do ponto de vista da sua topografia, disposição e
sintonia das estruturas anatômicas pertencentes a cada
região do corpo humano.

: Introdução à embriologia geral humana. Abordagem dos
fenômenos especiais do desenvolvimento embrionário
humano. Aspectos morfofuncionais básicos da célula.
Conceito básico dos tecidos e sistemas funcionais com
ênfase nas suas características neurofuncionais. Consolidar
e aprofundar os conhecimentos sobre as fases do
desenvolvimento embrionário voltado especificamente para
a espécie humana. Transmitir conhecimento fundamentais,
de caráter básico, sobre os principais aspectos do
desenvolvimento
embrionário.
Conhecimentos
morfofuncionais dos quatro tecidos fundamentais: tecido
epitelial (revestimento e glandular), tecido conjuntivo
(propriamente dito, adiposo, cartilaginosos, ósseo,
sanguíneo-linfóide e mielóide), tecido nervoso e tecido
muscular.
: Abordagem morfofuncional da célula: Introdução ao estudo
da citologia, membranas celulares, núcleo e citoplasma.
Conhecer a divisão celular. Fazer uma relação entre a
organização morfológica e os processos funcionais. Meio
Ambiente e Sustentabilidade.

História e Formação do Povo Brasileiro. A Sociologia como
ciência, surgimento, formação e desenvolvimento, teorias e
métodos da sociologia, conceitos sociológicos, sociologia
como instrumento de analise da sociedade, formação social
brasileira, cultura, estratificação e estrutura social,,
movimentos sociais, modernização e mudanças. Raça,
etnia, preconceito social.
Compreender os pressupostos teóricos, metodológicos e
éticos que norteiam a realização da pesquisa. Aprender as
regras da Associação Brasileiras de Normas e Técnicas.
Conhecer os tipos de trabalhos científicos, formas de

apresentação de trabalhos. Estudo das metodologias
quantitativas e qualitativas utilizadas na pesquisa em saúde,
seus fundamentos teórico-metodológicos e as fases da
construção de projeto de pesquisa. Desenvolvimento de
projeto de pesquisa, com levantamento bibliográfico, coleta,
análise de dados e redação do relatório final.
: Evolução histórica e desenvolvimento da Terapia
Ocupacional como ciência e profissão, suas implicações
sociais, políticas, econômicas e científicas no decurso de
seu desenvolvimento. Estudo da identidade profissional à
partir do conhecimento histórico e do momento atual da
Ocupacional,
possibilitando
ao
aluno
a
FUNDAMENTOS DE TERAPIA Terapia
compreensão do seu papel como agente e sujeito deste
OCUPACIONAL I
processo. Estudo dos fundamentos metodológicos e
filosóficos da Terapia Ocupacional, enfocando a relação
homem-atividade. Definição da profissão, compreensão do
processo da relação homem-atividade, conhecimento e
identificação dos modelos utilizados na prática da Terapia
Ocupacional.

BIOQUÍMICA

ANTROPOLOGIA CULTURAL

Introdução dos conceitos básicos da bioquímica, da biologia
molecular e celular. Estruturas e propriedades dos
componentes químicos dos seres vivos com ênfase no
estudo de: proteínas, glicídios, lipídeos, enzimas, hormônios,
vitaminas, regulação da atividade enzimática, ciclo de krebs.
A química e as interferências ambientais.
: Caracterização e objeto da Antropologia; as teorias da
cultura; os métodos e técnicas de pesquisa em Antropologia;
o corpo como significado; cultura, saúde e doença;
tratamento e processo de cura numa perspectiva cultural. As
concepções de Homem; a posição do Homem na natureza.
Dinâmica cultural; sociedade, indivíduo; valores culturais;
etnocentrismo e relativismo, populações tradicionais, índios,
negros, minorias, inclusão social.

2º PERÍODO

DISCIPLINAS

BIOFÍSICA

BIOMECÂNICA E

EMENTAS
Eventos biofísicos mantenedores da homeostase, em nível
dos sistemas funcionais do organismo humano. Biofísica e
meio ambiente, biofísica da água, soluções, o meio Interno
dos Líquidos Corporais, bioeletrogenese e Neurofisiologia.
Sustentabilidade, água e outras interferências ambientais.

Estudo dos movimentos corporais combinando princípios de
anatomia e fisiologia do aparelho locomotor e análise

CINESIOLOGIA

mecânica destes movimentos.

Abordagem acerca dos recursos terapêuticos e compreensão
FUNDAMENTOS DA TERAPIA de seus fenômenos no âmbito teórico e técnico,
desenvolvendo a atividade crítico/reflexiva do aluno como
OCUPACIONAL II
produtor de conhecimentos para sua futura prática
profissional. Estudo das teorias e técnicas que fundamentam
a relação terapeuta-paciente
As estruturas externas e internas do sistema nervoso central,
NEUROANATOMIA
das vias motoras e sensitivas e das áreas ligadas ao
comportamento emocional.

FISIOLOGIA

GENÉTICA

ATIVIDADE E
DESENVOLVIMENTO
HUMANO I

SOCIOLOGIA DA SAÚDE E
DO TRABALHO

Princípios fisiológicos do sistema nervoso; sistema
cardiovascular e sistema respiratório. Preparar profissionais
para atuaram na sociedade utilizando conhecimentos
específicos sobre o funcionamento do corpo humano que se
relacione ao entendimento da fisiologia dos órgãos e
sistemas, neurofisiologia e fisiologia do exercício, necessária
para a utilização em métodos e técnicas de prevenção e
reabilitação corporal.

Bases moleculares da hereditariedade. Genética Mendeliana.
Citogenética. Mecanismos produtores de doenças gênicas,
cromossômicas e multifatoriais e seus métodos de detecção.
Metodologia do DNA recombinante. Genética Clínica.

Estudo do processo de desenvolvimento humano de 0 à 6
anos de idade, interrelacionando-o às atividades
características desta faixa etária em diferentes meios sócioculturais. Conhecimento integral dos processos que
caracterizam o desenvolvimento normal nos seus aspectos
sensoriais, motores, afetivos, cognitivos, sociais e culturais e
compreensão do significado da atividade na dinâmica e
qualificação do desenvolvimento com seus determinantes
facilitando o processo de atuação do aluno.

Saúde como fenômeno social e estudo dos determinantes
sociais da saúde. Construção social do corpo e relação entre
cultura, sociedade e processo doença/saúde, relação entre
comunicação, sociedade,os vetores econômicos, políticos e
culturais da globalização. Análise das transformações do
mundo do trabalho, identificando a emergência de novos

atores e identidades e as novas formas de conflito, luta e
desigualdades sociais nas sociedades contemporâneas.
Análise do impacto das transformações do mundo do
trabalho sobre o desenvolvimento social, econômico e
cultural das sociedades contemporâneas.

3º PERÍODO

DISCIPLINAS

EMENTAS
Análise de função dos recursos terapêuticos em Terapia
ATIVIDADES E RECURSOS Ocupacional. Fundamentação teórica-prática sobre seleção e
análise de atividades. Grupos de atividades. Desenho e grafismo.
TERAPÊUTICOS I
Pintura, modelagem e artesanato como recursos terapêuticos.
Oficinas e (re) habilitação profissional.

BASES, MÉTODOS E
TÉCNICAS DE
AVALIAÇÃO EM
TERAPIA OCUPACIONAL

BIOESTATÍSTICA

PSICOLOGIA APLICADA
À SAÚDE

PATOLOGIA GERAL

SAÚDE COLETIVA

Métodos de avaliação estático e dinâmico nas investigações
clínicas em Terapia Ocupacional. Conhecimento teórico e
experiência prática e clínica para a avaliação de: postura
marcha, atividades motoras básicas, teste de função muscular,
testes de amplitude articular, medidas de comprimento e
circunferência dos membros, avaliação do desenvolvimento
motor, avaliação do sistema sensório-motor.
: Introdução ao Estudo da Bioestatística e organização de
Dados. Apresentação de dados e medidas de variabilidade.
Tomada de decisões, aplicações e Interpretação de dados.
Aplicação de correlações, aplicações e Interpretações
Introdução aos conceitos fundamentais dos processos de
desenvolvimento psicológico e da personalidade. A psicologia e
seus objetivos. Noções de Consciência, temperamento e
caráter. Influência da psicologia nos processos que envolvem a
terapia ocupacional. A psicologia do Desenvolvimento e a
psicologia Clínica e seus objetivos. Os problemas
comportamentais do paciente.
Introdução a Patologia. Agentes físicos, químicos e biológicos
na causa da doença. Processo regressivo e progressivo.
Pigmentação e cálculos e alterações locais da Circulação.
Fisiopatologia do Sistema Endócrino e o processo de
inflamação aguda e crônica. Alterações da estrutura e funções
gênicas. Noções de Imunoterapia. Alterações do crescimento
celular: conceito de neoplasia.
Saúde coletiva e saúde pública. Determinação histórico-social
do processo saúde-doença e sua abordagem junto às famílias e
a coletividade. Políticas e Planejamento de Saúde. Modelos de
Atenção à Saúde e proposta de reorientação da assistência.

Saúde da família. Planejamento em saúde. Educação em
saúde. Saúde e meio ambiente. Saneamento básico e saúde
pública.
Subsidio de bases para a realização da avaliação do enfermo
bem como, conhecimento acerca das principais manifestações
SEMIOLOGIA FUNCIONAL clínicas das patologias do aparelho cardiocirculatório,
respiratório, locomotor, neurológico e das alterações funcionais
e das disfuncionais ocupacionais produzidas no indivíduo,
noções sobre os distúrbios gerais mais comuns integrados ao
conjunto das disciplinas clínicas, as disciplinas de
especialidade.

ATIVIDADE E
DESENVOLVIMENTO
HUMANO II

CINESIOTERAPIA E
REEDUCAÇÃO
FUNCIONAL

Estudo do processo de desenvolvimento humano de 7 a 18 anos
de idade interrelacionando-o às atividades características desta
faixa etária em diferentes meios sócio-culturais. Conhecimento
integral dos processos que caracterizam o desenvolvimento
normal nos seus aspectos sensoriais, motores, afetivos,
cognitivos, sociais e culturais e compreensão do significado da
atividade na dinâmica e qualificação do desenvolvimento com
seus determinantes, facilitando o processo de atuação do aluno.
Estudo dos métodos e técnicas da cinesioterapia, abrangendo
seus valores clínicos, efeitos fisiológicos, indicações e
contraindicações. Treinamento dos métodos e técnicas de
mobilização passiva, ativa, assistida e resistida; alongamento e
emprego de exercícios em programas de tratamento.
Reeducação funcional: estudo dos efeitos fisiológicos, indicação e
contraindicação dos processos e métodos da reeducação
segmentar. Mobilidade social, locomoção, acessibilidade e meio
ambiente.

4º PERÍODO

DISCIPLINAS

POLÍTICAS SOCIAIS E DE
SAÚDE

ATIVIDADES E RECURSOS
TERAPÊUTICOS II

EMENTAS
: Paradigmas das políticas de saúde no Brasil, evolução
histórica; conceituações; classificações e metas de ação.
Consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS): desafios e
perspectivas. Lei Orgânica de Assistência Social e Sistema
Único de Assistência Social, Estatuto da Criança e do
Adolescente. Políticas de assistência na área da reabilitação
e saúde da pessoa deficiente. Acessibilidade nos ambientes
sociais. Preconceito e políticas públicas em relação as
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e os seus
direitos
EMENTA: Contextualização das atividades e recursos
utilizados na terapêutica ocupacional por meio de conteúdos
teóricos e práticos. Reflexão crítica das diferentes
possibilidades de aplicabilidade; elaboração das análises e

fundamentação das atividades e recursos terapêuticos.
Identificação do potencial terapêutico nas atividades e
recursos vivenciados e discutidos. Problematização dos
conceitos e princípios básicos de intervenção com enfoque
nas diversidades das técnicas.

TERAPIA OCUPACIONAL E
SAÚDE COLETIVA

SAÚDE MENTAL E
PSIQUIATRIA

ESTRATÉGIAS DE
INCLUSÃO SOCIAL

CORPO, MOVIMENTO E
MUSICALIDADE

MOTRICIDADE HUMANA

Estudo e discussão de procedimentos, técnicas e recursos
terapêuticos ocupacionais utilizados no atendimento primário
em saúde, a partir da análise das possibilidades de atuação
em projetos de ação comunitária e do aluno como membro
integrante da equipe de saúde. Habilitação do aluno para
planejamento, organização, administração e implementação
de serviços de Terapia Ocupacional à nível primário de saúde.
Conceituar Terapia ocupacional, prevenção de acidentes,
prevenção nas lesões desportivas, escolar, domiciliar e dos
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho.

: Estudo das principais teorias sobre o aparelho psíquico
(psicopatologia) com suas respectivas funções, da nosologia
psiquiátrica, proporcionando ao aluno melhor compreensão
da etiopatogenia, sintomatologia e patologia das
manifestações psiquiátricas de maior prevalência e
incidência na clínica da Terapia Ocupacional. Noções gerais
da psicofarmacoterapia que possam estar afeitos aos
pacientes em concomitância com as atividades de Terapia
Ocupacional, bem como os recursos clínicos a eles dirigidos.

Processos de inclusão e exclusão social. Conceito de
diversidade. Grupos de risco social. Classificação
Internacional de Funcionalidade – CIF. Estratégias
terapêuticas ocupacionais no processo de inclusão social.

Discussão estratégica-metodológica do corpo como
conteúdo referente à saúde e à cultura corporal. Reflexão
crítica do lugar do corpo na aprendizagem. Música e
movimento. Dança como expressão corporal A voz e o
comportamento vocal. Brinquedos cantados. Jogos para
estimulação da inteligência musical.

: Desenvolvimento da motricidade humana. Princípios gerais
do desenvolvimento motor e etapas evolutivas. Motricidade
global e fina. O corpo e o espaço. O Conhecimento
Científico: da tradição ao momento de mudanças
paradigmáticas. A Motricidade Humana face à crise de

paradigmas. Questões teórico-metodológicas para
construção do conhecimento em Motricidade Humana.

a

Aplicação de métodos e técnicas de avaliação terapêutica
ocupacional e integração dos dados coletados. Procedimentos
terapêuticos com otimização dos recursos e maximização do
PRÁTICAS DE OBSERVAÇÃO potencial do sujeito no transcurso do ciclo vital, de acordo com
a área de interesse do aluno. Planejamento e realização de
atividades coletivas em saúde. Análise dos múltiplos fatores
que afetam as condições de saúde.

5º PERIODO

DISCIPLINAS
TERAPIA OCUPACIONAL
APLICADA À ORTOPEDIA,
TRAUMATOLOGIA E
REUMATOLOGIA

TERAPIA OCUPACIONAL
APLICADA À NEUROLOGIA

TERAPIA OCUPACIONAL
APLICADA À DEFICIÊNCIA
MENTAL E SENSORIAL

EMENTAS
Estudo e análise das alterações funcionais e das disfunções
ocupacionais, produzidas no indivíduo portador de
problemas traumatológicos, ortopédicos e reumatológicos
passíveis de atuação terapêutica ocupacional. Capacitação
do aluno para avaliação, planejamento e execução do
tratamento, selecionando métodos, técnicas, recursos e
atividades mais adequadas a cada caso, considerando uma
abordagem mais ampla de tratamento que inclua os
aspectos bio-psico-social e familiar do indivíduo, preparando
o aluno para atuar nesta área de forma preventiva, curativa
e reabilitadora.
)
: Estudo da etiopatogenia, patologia e sintomatologia geral
dos principais distúrbios neurológicos, nas diferentes fases
da vida, proporcionando ao aluno condições de
compreensão das patologias de maior prevalência e
incidência na clínica terapêutica ocupacional, bem como dos
recursos clínicos a eles dirigidos.

Estudo e análise das alterações funcionais, das disfunções
ocupacionais e das implicações sociais e psicológicas,
produzidas no indivíduo portador de deficiência mental,
passíveis de atuação terapêutica ocupacional. Capacitação
do aluno na avaliação, planejamento e execução do
tratamento, selecionando métodos, técnicas, recursos e
atividades mais adequadas a cada caso, em diferentes
unidades de saúde e de educação, considerando uma
abordagem mais ampla de tratamento que inclua os
aspectos bio-psicosocial e familiar deste indivíduo, nos

níveis preventivo, curativo e reabilitador.

ERGONOMIA

TERAPIA OCUPACIONAL
APLICADA À
NEONATOLOGIA E
PEDIATRIA

TERAPIA OCUPACIONAL
APLICADA À SAÚDE
MENTAL DO ADULTO

PRÁTICA TERAPÊUTICA
SUPERVISIONADA I

: Análise da ergonomia como ciência e sua aplicação na
terapia Ocupacional. Conhecimentos teórico-práticos
relativos à otimização da relação saúde-trabalho, no tocante
a análise e reorganização do ambiente laboral; identificação
dos fatores de risco e medidas terapêuticas ocupacionais
aplicáveis à manutenção e resgate do melhor desempenho
do sujeito produtivo.

: Noções sobre o processo de transição da vida fetal para o
período neonatal, tanto do ponto de vista fisiológico quanto à
fisiopatologia das principais afecções que podem acometer o
recém-nascido e a criança. Seguem-se noções sobre
Crescimento
e
Desenvolvimento,
Imunizações
e
Desnutrição, com suas conseqüências deletérias na infância
e adolescência.

: Estudo, discussão e análise das alterações funcionais, das
disfunções ocupacionais e das implicações sociais e
psicológicas, produzidas no adulto portador de transtornos
emocionais e psíquicos passíveis de atuação terapêutica
ocupacional. Capacitação do aluno para avaliação,
planejamento e execução do tratamento, selecionando
métodos, técnicas, recursos e atividades mais adequados a
cada caso, em diferentes unidades de saúde e de educação,
considerando uma abordagem mais ampla de tratamento
que inclua os aspectos bio-psicosocial e familiar deste
indivíduo, nos níveis preventivo, curativo e reabilitador.

: Atividades Práticas no âmbito da atuação do terapeuta
ocupacional na saúde física, mental e social, através da
aplicação de técnicas, métodos e atividades terapêuticas
ocupacionais junto ao adulto e idoso em asilos, instituições
psiquiátricas, serviços extra-hospitalares e comunidades;
perspectiva crítica e reflexiva sobre a atual condição do
idoso e do portador de transtorno mental; na atenção
primária, secundária e terciária do indivíduo nos aspectos
biopsicossocial.

6º PERÍODO

DISCIPLINAS

EMENTAS

PRÓTESES, ÓRTESES E
ADAPTAÇÕES

TERAPIA OCUPACIONAL
APLICADA À SAÚDE
MENTAL INFANTO JUVENIL

TERAPIA OCUPACIONAL
APLICADA À GERIATRIA E
GERONTOLOGIA

TERAPIA OCUPACIONAL
APLICADA ÀS CONDIÇÕES
SOCIAIS

TERAPIA OCUPACIONAL
APLICADA À SAÚDE DO

Biomecânica dos níveis de amputação e das lesões do
aparelho locomotor. Conhecimento dos vários tipos de
próteses, órteses e adaptações, indicação, tratamento e
treinamento. Identificação dos recursos utilizados pela
Terapia Ocupacional nas atividades de vida diária do
portador de desvantagens funcionais; confecção e
aplicação desses recursos necessários ao processo de
(re) habilitação do indivíduo lesado; solução das
dificuldades encontradas pela pessoa com deficiência
diante das barreiras sociais, de lazer e de trabalho
através da tecnologia assistiva.
: Estudo, discussão e análise das alterações funcionais, das
disfunções ocupacionais e das implicações sociais e
psicológicas, produzidas na criança e no adolescente
portador de transtornos emocionais e psíquicos passíveis de
atuação terapêutica ocupacional. Capacitação do aluno para
avaliação, planejamento e execução do tratamento,
selecionando métodos, técnicas, recursos e atividades mais
adequados a cada caso, em diferentes unidades de saúde e
de educação, considerando uma abordagem mais ampla de
tratamento que inclua os aspectos bio-psicosocial e familiar
deste indivíduo, nos níveis preventivo, curativo e reabilitador.
: Estudo, discussão e análise do processo de
envelhecimento humano e das disfunções ocupacionais do
idoso e suas implicações biopsicosociais nos aspectos
sócio-cultural, econômico e político e as abordagens
metodológicas em Terapia Ocupacional para atuar nos
diferentes níveis de atenção à saúde. Avaliação e seleção
de métodos, técnicas e recursos mais indicados no
atendimento terapêutico ocupacional do indivíduo idoso nas
fases preventiva, curativa e reabilitadora, incluindo também
a situação do paciente terminal e o trabalho que a Terapia
Ocupacional pode desenvolver com ele
O impacto da exclusão social e da fragilização das redes
sociais sobre grupos coletivos; o papel da terapia ocupacional
junto às populações excluídas ou vulneráveis. Prática
Terapêutica em abrigos, programas sócio-educativos e de
proteção à infância e à juventude, ações comunitárias ou
territoriais, programas para desempregados, presidiários,
moradores de rua, populações étnicas, populações envolvidas
e situações de violência (agressor e vítima).

: Estudo, discussão e análise dos aspectos históricos,
sociais, filosóficos, psicológicos, físicos, funcionais, sócioculturais e políticos relacionados ao trabalho, as relações

TRABALHADOR

TERAPIA OCUPACIONAL
HOSPITALAR

entre saúde e trabalho, bem como os programas e as
políticas vigentes relacionadas à saúde do trabalhador.
Atuação do aluno em programas de atenção à saúde do
trabalhador, nos níveis primário, secundário e reabilitador,
reconhecendo todos os fatores determinantes que envolvem
as relações saúde/doença/trabalho e o trabalhador.

: Estudo, discussão e análise do impacto da intervenção
hospitalar, que leva muitas vezes o indivíduo à perda da
autonomia e independência em suas atividades
ocupacionais diárias. Biossegurança, Legislação em
biossegurança, níveis de biossegurança. Habilitação do
aluno na compreensão da rotina hospitalar e as possíveis
interferências nesta rotina identificando a melhor
metodologia terapêutica ocupacional para atuação em cada
caso considerando sempre uma abordagem mais ampla de
tratamento que inclua os aspectos bio-psico- social e familiar
deste indivíduo.
inantes que envolvem as relações saúde/doença/trabalho e
o trabalhador.

PRÁTICA TERAPÊUTICA
SUPERVISIONADA II

Prática terapêutica ocupacional centrada no sujeito,
sustentada
pelos
referenciais
interventores:
neurodesenvolvimentista,
biomecânico,
cognitivo,
psicodinâmico e humanista, através do fazer terapêutico,
sob o viés da vivência orientada no processo terapêutico nas
diversas clínicas médicas para prevenção, habilitação e/ou
reabilitação infantil e do adulto.

7º PERÍODO

DISCIPLINAS

EMENTAS

ORIENTAÇÃO PARA
ELABORAÇÃO DE
TRABALHO DE CONCLUSÃO
DE CURSO I

BIOÉTICA E ÉTICA

Elaboração de trabalho de conclusão de curso.
Conhecimento do regulamento para trabalhos de conclusão
do curso de Terapia Ocupacional. Fase de coleta de dados
para TCC.

Ética, moral, ethos e deontologia. A estrutura do agir ético o
modelo biomédico. A crise da ética e da moral no mundo
contemporâneo. A importância da ética no âmbito da vida
humana. Os princípios éticos de ação no campo da saúde.
Ética e política de saúde. Problemas da Bioética.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO
I

Vivência do aluno, através da prática supervisionada
assistida em instituições hospitalares, asilares, ambulatoriais
e/ou
comunitárias,
desenvolvendo
competência
e
conhecimentos necessários para intervenção terapêutica
ocupacional adequada. Conhecimento de cada área e cada
nível de atuação possibilitando o aprimoramento e aplicação
de conceitos adquiridos em aulas teóricas, práticas,
situações de laboratórios, atividades grupais e individuais.
Capacitação ao desenvolvimento de atitudes críticas,
reflexivas, éticas e de cooperação com o paciente e sua
família, com a equipe multidisciplinar e com as Instituições
de modo geral.
- Recursos Terapêuticos
- Neuropediatria (Ambulatório)
- Neurologia Adulto (Ambulatório)
- Gerontologia e Geriatria
- Saúde Mental Infanto-Juvenil e Adulto

8º PERÍODO

DISCIPLINAS

EMENTAS

ORIENTAÇÃO PARA
ELABORAÇÃO DE
TRABALHO DE CONCLUSÃO
DE CURSO II

Elaboração de trabalho de conclusão de curso. Fase de
redação científica.

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
EM TERAPIA OCUPACIONAL
E SERVIÇOS SOCIAIS DE
SAÚDE

Noções de Administração aplicada à Terapia Ocupacional. A
administração, as organizações e o perfil do administrador.
Gestão Estratégica. Noções sobre Empreendedorismo e
Plano de Negócios.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO
II

Vivência do aluno, através da prática supervisionada
assistida em instituições hospitalares, ambulatoriais e/ou
comunitárias e Empresas desenvolvendo competência e
conhecimentos necessários para intervenção terapêutica
ocupacional adequada. Conhecimento de cada área e cada
nível de atuação possibilitando o aprimoramento e aplicação
de conceitos adquiridos em aulas teóricas, práticas,
situações de laboratórios, atividades grupais e individuais.
Capacitação ao desenvolvimento de atitudes críticas,
reflexivas, éticas e de cooperação com o paciente e sua
família, com a equipe multidisciplinar e com as Instituições
de modo geral.
- Saúde Mental Adulto
- Ergonomia e Saúde do Trabalhador
- Hospitalar

LIBRAS – OPTATIVA

Estudo da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, de
modalidade gestual-visual. Conceito e processo histórico da
LIBRAS. A cultura e a comunidade surda. LIBRAS. Estudos
avançados da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
Gramática da LIBRAS. A concepção e a metodologia da
construção dos sinais e seus processos de atualização. Os
regionalismos no uso de sinais. As gírias e sinais
característicos. O reforço gestual - visual na comunicação
com as pessoas surdas. Conversação.

