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EMENTAS DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TERAPIA 

OCUPACIONAL 

 

1
º
 PERÍODO 

 

1) História da Terapia Ocupacional (30 hs)  

EMENTA: Marcos históricos que antecederam o surgimento formal da  profissão de Terapia 

Ocupacional. Surgimento e desenvolvimento da profissão no exterior e no Brasil. Realidade 

atual da formação profissional, das entidades de classe, da produção de conhecimento e do 

mercado de trabalho.  

 

2) Introdução ao Estudo da Ocupação (30 hs)  

EMENTA: Teorias do cotidiano.  Conceituações de ocupação. Apresentação de modelos 

teóricos de ocupação que embasam a atuação do terapeuta ocupacional. Especificidade das 

ocupações em diferentes contextos sócio-culturais e históricos. 

 

3) Prática de Observação em Terapia Ocupacional I (30 hs)  

EMENTA: Atividades práticas de observação e estudos de caso com ênfase no estudo da 

ocupação e na manutenção da saúde.  Apresentação de serviços e profissionais de Terapia 

Ocupacional nas diferentes áreas de atuação profissional e níveis de atenção à saúde. Disciplina 

articulada às disciplinas História da Terapia Ocupacional e Introdução ao Estudo da Ocupação.  

 

4) Metodologia do Trabalho Científico (30 hs) 

EMENTA: Leitura  científica e  normas técnicas de estruturação e redação de trabalhos 

acadêmicos: apresentação oral, pôster, relatórios, sínteses. Introdução à pesquisa eletrônica. 

Técnicas de observação de campo. 

5) Antropologia Cultural (60 hs)  

EMENTA: Introdução à Teoria Antropológica. Evolução da cultura.  Estudos etnográficos sobre 

a constituição da Sociedade Brasileira e as diversidades sócio-culturais da atualidade.  A 

saúde/doença como processo sócio-cultural.  
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6) Sociologia (60 hs)  

EMENTA: Introdução ao estudo das sociedades. Estrutura e organização social: estratificação e 

classes. Análise e interpretação dos fenômenos sociais. Visão abrangente da dinâmica da 

realidade social brasileira contemporânea. 

 

7) Anatomia Aplicada à Terapia Ocupacional (60 hs)   

EMENTA: Organização macroscópica dos sistemas do corpo humano e análise da morfologia e 

funções. Ênfase no estudo dos sistemas esquelético, muscular e nervoso para compreensão do 

movimento e função humana. 

 

8) Biologia Celular e Metabólica (60 hs)  

EMENTA: Célula eucariota e  tecidos animais: aspectos morfológicos, metabólicos e 

funcionais, com ênfase nos sistemas esquelético, muscular e nervoso. 

 

2º PERÍODO 

 

1) Fundamentos  Básicos da Atenção em Saúde (30 hs) 

EMENTA: Processo de trabalho em saúde.  Biossegurança. A criança, o adolescente, o adulto e 

o idoso nos programas de saúde.  

 

2) Introdução ao Estudo da Saúde (45 hs)  

EMENTA: Percurso histórico das políticas públicas e sociais no Brasil até a  atualidade.  

Legislação referente às pessoas com deficiência, em situações de risco, crianças e adolescentes, 

idoso, trabalhadores. Inserção do terapeuta ocupacional na saúde pública. Apresentação da 

família de Classificações da Organização Mundial da Saúde (OMS): Classificação Internacional 

de Doenças e Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.  

3) Grupos e Instituições (30 hs)   

EMENTA: Abordagens teóricas e dinâmica de grupos. Estudo das instituições e sua incursão no 

campo da saúde. 
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4) Processos de inclusão social (30hs) 

EMENTA: Teorias sobre inclusão social. História da loucura e estigmas sócio-econômico-

culturais. Diferentes abordagens e experiências de inclusão social com crianças, adultos, idosos  

com deficiência e indivíduos em situação de risco social. 

 

5) Prática de Observação em Terapia Ocupacional II  (30 hs)  

EMENTA: Atividades práticas de observação e estudos de caso relacionados à promoção e 

prevenção da saúde. Disciplina prática articulada à disciplina de Introdução ao Estudo da Saúde.  

 

6) Ética e Deontologia (30 hs) 

EMENTA: Conceituação e princípios da ética e da deontologia. Relação terapêutica, habilidades 

e condutas éticas imprescindíveis ao desempenho do profissional na área da saúde.  Legislação 

que regulamenta a profissão de Terapia Ocupacional no Brasil e no mundo. Papéis, objetivos e 

funcionamento das entidades de classe da profissão.  

 

7) Fisiologia Aplicada à Terapia Ocupacional (90 hs)  

EMENTA: Funcionamento de órgãos, aparelhos e sistemas do corpo humano com ênfase nos 

sistemas nervoso, muscular e esquelético. 

 

8) Neuroanatomia  Aplicada à Terapia Ocupacional (45 hs)   

EMENTA: Estruturas externas, internas do sistema nervoso central humano, das vias motoras 

sensitivas e das áreas ligadas ao comportamento emocional: estudo em  peças anatômicas 

isoladas e modelos.  

 

3
0 

 PERÍODO 

 

1) Desenvolvimento da infância à adolescência (75 hs)  

EMENTA: Caracterização do desenvolvimento físico, sensório-motor, cognitivo, psicossocial 

do neonatal até a adolescência, segundo diferentes teorias do desenvolvimento humano. Estudo 

das teorias de aquisição e desenvolvimento de habilidades. Caracterização do perfil ocupacional 

dessa faixa etária em diferentes contextos sócio-econômicos e culturais.  
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2) Desenvolvimento do adulto ao idoso  (45 hs)   

EMENTA: Caracterização do desenvolvimento físico, sensório-motor, cognitivo, psicossocial 

do adulto até a velhice, segundo diferentes teorias do desenvolvimento humano.  Caracterização 

do perfil ocupacional dessa faixa etária em diferentes contextos sócio-econômicos e culturais.  

 

3) Estudo das Atividades de Vida Diária (30 hs)  

EMENTA: Abordagens teóricas das atividades de vida diária. Estudo das atividades de vida 

diária em diferentes contextos sócio - econômico - culturais,  da infância à velhice.  

 

4) Estudo  do Trabalho (30 hs) 

EMENTA: Abordagens teóricas do trabalho. Estudo do trabalho em diferentes contextos sócio-

econômico-culturais, do adolescente ao idoso. 

 

5) Estudo do Lazer (30 hs)  

EMENTA: Abordagens teóricas do lazer. Estudo do lazer em diferentes contextos sócio-

econômico-culturais, da infância à velhice. 

 

6) Estudo do Brincar (30 hs) 

EMENTA: Abordagens teóricas do brincar. Estudo do brincar em diferentes  contextos sócio-

econômico-culturais. 

 

7) Prática de Observação em Terapia Ocupacional III (30 hs) 

EMENTA: Atividades práticas de observação e estudos de caso sobre a organização do 

cotidiano  da criança ao idoso no que diz respeito ao desempenho e participação em atividades e 

tarefas relacionadas ao auto cuidado, trabalho, lazer, brincar.  

Disciplina prática articulada às disciplinas Desenvolvimento Humano, Estudo das Atividades de 

Vidas Diária, Estudo do trabalho, Estudo do lazer, Estudo do Brincar.  

 

8) Patologia  Geral  (60 hs) 

EMENTA: Análise, demonstração e interpretação dos principais processos patológicos gerais 

que ocorrem no organismo. Relação entre causa, desenvolvimento e consequências dos 

principais processos patológicos básicos.  
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4
º
 PERÍODO 

 

1) Técnicas e Instrumentos de Avaliação (60 hs)  

EMENTA: Apresentação dos conceitos: “testar”, “avaliar”, “medir". Finalidade de testes e 

avaliações, análise das propriedades psicométricas dos testes e avaliações usadas na prática da 

Terapia Ocupacional. Procedimentos gerais de avaliação (entrevistas, testes, relógios de 

atividades, histórico ocupacional e observação). Ênfase no Raciocínio Clínico em Terapia 

Ocupacional fundamentado em evidências científicas.  

 

2) Análise  de Atividade e Ocupação Humana (45hs) 

EMENTA: Utilização de procedimentos de análise de atividades segundo diferentes autores. 

Análise do indivíduo em atividade, considerando as fases do desenvolvimento humano, em 

diferentes contextos sócio-econômico-culturais.  

 

3) Prática Clínica em Terapia Ocupacional I (45 hs) 

EMENTA: Atividades de prática clínica e estudos de caso com ênfase nos procedimentos de 

avaliação usados na Terapia Ocupacional. Ênfase na aplicação de testes e instrumentos para 

avaliação das atividades de vida diária, trabalho, lazer e brincar. Raciocínio Clínico em Terapia 

Ocupacional fundamentado em evidências científicas para nortear a escolha e utilização de testes 

e instrumentos. Esta prática está articulada à disciplina de Técnicas e Instrumentos de Avaliação. 

 

4) Patologia  Aplicada à Terapia Ocupacional (45 hs) 

EMENTA: Estudo específico das principais doenças em órgãos e sistemas, usualmente 

observados em pacientes que necessitam dos cuidados de profissionais de Terapia Ocupacional.  

 

5) Psicopatologia Para A Terapia Ocupacional (30 hs) 

EMENTA: Fundamentação histórica da psiquiatria. conceituar e reconhecer os principais 

sintomas psicopatológicos e síndromes psiquiátricas com seus respectivos tratamentos 

psicofarmacológicos. enfatizar os transtornos invasivos de desenvolvimento, psicóticos, de 

ansiedade, de humor, somatoformes e as dependências químicas. 
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6) Aparelho Locomotor Para A Terapia Ocupacional (30 hs) 

EMENTA: Conceituação das principais patologias do aparelho locomotor com ênfase no 

aspecto funcional. mecanismo fisiopatológico e principais manifestações clínicas. 

 

7) Saúde Da Criança E Do Adolescente Para A Terapia Ocupacional (15 hs) 

EMENTA: Princípios da atenção integral à saúde da criança e do adolescente, no desempenho 

das atividades no seu dia a dia da criança/adolescente, em casa, na comunidade, na escola e em 

situações de hospitalização ou asilar. sugestões de manejo para as equipes de intervenção 

multiprofissional. 

 

8) Neurologia Para A Terapia Ocupacional (30 hs) 

EMENTA: Estudo da sintomatologia geral e dos principais distúrbios neurológicos objetivando 

capacitar o aluno para utilizar esses conhecimentos no tratamento terapêutico-ocupacional de 

pacientes que apresentam disfunções nessa área.  

 

9) Cinesiologia e Biomecânica  Aplicada à Terapia Ocupacional (60 hs) 

EMENTA: Estudo teórico-prático do movimento humano, com ênfase na aplicação das  

conceitos físicos ao corpo humano em movimento. Análise do movimento sob os aspectos de sua 

amplitude, dos músculos envolvidos e dos diferentes graus de função muscular. Compreensão do 

aparelho músculo-esqulético e sua relação com o movimento humano e o processo de função e 

disfunção humana.  

 

5
º
 PERÍODO 

 

1) Intervenções em Terapia Ocupacional I (120 hs) 

EMENTA: Abordagens cognitiva-comportamental, psicodinâmica, sistêmica e psicossocial 

utilizadas pelo terapeuta ocupacional na intervenção junto a crianças, adolescentes, adultos e 

idosos com transtornos psíquicos, cognitivos e psicossociais. Identificação das dificuldades dos 

indivíduos nas áreas de auto-cuidado, trabalho, lazer e brincar ocasionadas pelo adoecimento. 

Análise crítica da evidência científica dos efeitos dessas intervenções em indivíduos com 

diferentes alterações cognitivas e psicossociais. 
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2) Prática Clínica em Terapia Ocupacional  II (45 hs)  

EMENTA: Acompanhamento dos atendimentos em Terapia Ocupacional junto a crianças, 

adolescentes, adultos e idosos com transtornos psíquicos, cognitivos e psicossociais em 

domicílios, comunidades e demais serviços. Identificação das dificuldades dos indivíduos nas 

áreas de auto-cuidado, trabalho, lazer e brincar ocasionadas pelo adoecimento.  

 

3) Intervenções em Terapia Ocupacional II (90 hs)  

EMENTA: Intervenções da Terapia Ocupacional no campo social: atuação do terapeuta 

ocupacional com indivíduos em situação de risco social, prioritariamente com dificuldades de 

inclusão social por questões de natureza sócio-econômica-cultural.  Intervenções da Terapia 

Ocupacional em Saúde e Trabalho. 

 

4) Metodologia da pesquisa Científica (30hs) 

EMENTA: Introdução ao método científico caracterizando as diferentes fases do processo de 

investigação. Procedimentos utilizados na condução de pesquisas quantitativas e qualitativas. 

Descrição das etapas de elaboração de projetos de investigação científica, relatórios de pesquisa 

e monografia. Análise crítica de artigos científicos relevantes à prática do terapeuta ocupacional. 

Elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso: monografia, artigo ou projeto 

terapêutico e outros. 

 

                                                        6
º
 PERÍODO 

 

1) Intervenções em Terapia Ocupacional III  (120 hs) 

EMENTA: Abordagens neuroevolutiva (Kabat, Bobath, Brunstromm), biomecânica 

reabilitadora e educativa utilizadas pelo terapeuta ocupacional na intervenção junto a crianças, 

adolescentes, adultos e idosos com alterações sensório-perceptuais e do movimento. 

Identificação das dificuldades dos indivíduos nas áreas de auto-cuidado, trabalho, lazer e brincar 

ocasionadas pelo adoecimento. Análise crítica das evidências científicas dos efeitos dessas 

intervenções em indivíduos com diferentes alterações sensório-perceptuais e do movimento. 

 

2) Tecnologia Assistiva (30 hs)  

EMENTA: Tecnologia de assistência utilizada no processo de reabilitação e  participação social 

de indivíduos para maximizar o desempenho ocupacional em atividades de vida diária, trabalho, 
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lazer e brincar. Leis, Normas, Regulamentos que norteiam a acessibilidade de pessoas com 

deficiência. Análise e projeto de equipamentos de assistência. 

 

3) Órteses (30 hs) 

EMENTA: Definição, classificação, indicação e contra-indicação das órteses. Princípios 

mecânicos e de design, e tipos de materiais utilizados para confecção das órteses. Confecção de 

diferentes tipos de órteses.   

 

4) Cinesioterapia  (30 hs)    

EMENTA: Estudo do movimento no desempenho de atividades e tarefas de rotina diária. 

Métodos e técnicas utilizados para melhoria dos déficits dos componentes de desempenho, 

visando a capacidade funcional de indivíduos de diferentes faixas etárias nas atividades de vida 

diária, trabalho, brincar e lazer.  

 

5)Prática Clínica  em Terapia Ocupacional III (45hs) 

EMENTA: Acompanhamento dos atendimentos em Terapia Ocupacional junto a crianças, 

adolescentes, adultos e idosos com transtornos sensório-perceptuais e do movimento em 

domicílios, comunidades e demais serviços. Identificação das dificuldades dos indivíduos nas 

áreas de auto-cuidado, trabalho, lazer e brincar ocasionadas pelo adoecimento.  

 

6) Introdução à Bioestatística (60 hs) 

EMENTA: Papel da Estatística na área da saúde. Análise descritiva e exploratória de dados. 

Introdução à probabilidade e sua aplicação na avaliação da qualidade de testes diagnósticos. 

Conceitos básicos sobre inferência estatística.  

 

7
º
 PERÍODO 

 

1) Clínica em Terapia Ocupacional  – Saúde da Criança e do Adolescente (360 hs)  

EMENTA: Atuação do acadêmico de Terapia Ocupacional em serviços que prestam 

atendimento a crianças e adolescentes com transtornos psíquicos, psicossociais, cognitivos e com 

alterações sensório-perceptuais e do movimento, nos três níveis de atenção á saúde.   
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2)Trabalho de Conclusão de Curso I (15 hs)   

 EMENTA: Início do trabalho de conclusão de curso, podendo ser apresentado em forma de 

monografia, artigo, projeto terapêutico, e outros. Os trabalhos serão desenvolvidos em dupla de 

estudantes com orientação docente.  

 

8
o
 PERÍODO 

 

1) Estágio Curricular em Terapia Ocupacional – Saúde do Adulto e do Idoso (360 hs)    

EMENTA: Atuação do acadêmico de Terapia Ocupacional em serviços que prestam 

atendimento a adultos e idosos com transtornos psíquicos, psicossociais, cognitivos e com 

alterações sensório-perceptuais e do movimento,  nos três níveis de atenção á saúde.  

 

2) Trabalho de Conclusão de Curso II (15 hs) 

EMENTA: Finalização e apresentação do trabalho de conclusão de curso. 
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 

 

1)Tópicos em Terapia Ocupacional (30 hs) 

EMENTA: Atualização e/ou aprofundamento em conteúdos relacionados à atuação do 

terapeuta ocupacional.  Novos e diferentes temas podem ser abordados a cada semestre.  

 

2) Empreendedorismo em Saúde (30hs)  

 

EMENTA: Estudo dos conceitos básicos, principais abordagens, ferramentas e técnicas do 

Empreendedorismo, com destaque nas contribuições da administração. Análise e discussão de 

casos concretos de empreendimentos na esfera nacional e internacional, com foco nos serviços e, 

em especial, na área da saúde. 

 

3)Sociedade  e Loucura (30hs)  

EMENTA: Historicidade da doença mental desde a Idade Clássica até a atualidade, 

evidenciando os principais marcos de mudança na assistência ao portador de sofrimento mental.  

 

4) Ergonomia e Saúde (30hs)  

 

EMENTA: Conceitos, métodos e técnicas utilizados em ergonomia. Introdução à análise 

ergonômica da atividade com enfoque nos aspectos materiais, fisiológicos, psicológicos e 

organizacionais. Abordagem do funcionamento do ser humano em situação real de trabalho. 

Reconhecimento das contradições existentes entre as exigências das tarefas e as capacidades dos 

trabalhadores para melhoria das condições de trabalho.  

 

5) Reabilitação Profissional (30 hs)  

 

EMENTA: Atuação da Terapia Ocupacional em programas de reabilitação profissional para 

pessoas com diferentes deficiências. Seleção e aplicação de métodos e recursos terapêuticos, 

visando a reinserção profissional e social de pessoas com deficiência. 
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6) Introdução ao pensar e intervir numa abordagem sistêmica (30hs)   

 

EMENTA: Introdução ao pensamento sistêmico. Intervenções na área da saúde e educação 

baseadas na abordagem sistêmica. 

 

 7) Terapia Ocupacional na Promoção de Saúde na Velhice (30hs)  

 

EMENTA: Contribuição da Terapia Ocupacional nas estratégias de promoção de saúde na 

velhice. Processo de envelhecimento, políticas de assistência ao idoso e  atenção ao idoso no 

Sistema Único de Saúde. 

 

8)Saúde e Trabalho (30hs)  

 

EMENTA: Organizações de trabalho: antecedentes históricos (administração científica, teoria 

clássica, modelos de gestão em busca da excelência). Compreensão do processo saúde/doença no 

trabalho, na perspectiva da saúde pública, da higiene do trabalho e da saúde ocupacional. 

Contribuição da ergonomia e da epidemiologia para a prevenção de acidentes e processos de 

adoecimento, reabilitação e retorno ao trabalho. 

 

9) Processos Criativos e Terapia Ocupacional (30hs) 

EMENTA: Conceito de criatividade e seu potencial de transformação e manutenção da saúde do 

indivíduo. Recursos que favorecem o potencial de criação e expressão do indivíduo em seu 

cotidiano, advindos das belas artes, artes cênicas, letras, dança e música. 

 

10) Processos Comunitários e Terapia Ocupacional (30hs)  

EMENTA: Atuação da equipe de saúde e dos dispositivos sociais das comunidades assistidas 

(pastorais, organizações não governamentais, associações de bairro, etc) nas práticas voltadas 

para a promoção de saúde.  

 

11) Processos Gerenciais e Terapia Ocupacional (30hs) 

EMENTA: Planejamento, implantação e administração de diversos programas e serviços de 

saúde.  

 



                                          

 

Colegiado de Graduação em Terapia Ocupacional Avenida Antonio Carlos, 6627, Pampulha, 31270-901, Belo Horizonte, MG - Brasil Tel.: (31) 3409-4785 
E-mail: eeffto-colgradter-ocup@ufmg.br 

12 

 

12) Processos e Produtos e Terapia Ocupacional (30hs) 

EMENTA: Análise de projetos, equipamentos e diferentes recursos de assistência utilizados no 

processo de reabilitação social de indivíduos, visando manutenção e/ou melhoria do desempenho 

nas atividades de vida diária, trabalho e lazer e da acessibilidade.  


