COLEGIADO DO CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL
LINHA DE PESQUISA POR DOCENTE
Professor(a)
Ana Cristina de Jesus Alves

Linha de pesquisa
Tecnologia assitiva, e Disfunção Física (adulto ou criança): cadeira de rodas;
comunicação alternativa; computadores acionadores; acessibilidade; redes de
apoio; modelos e avaliações; áreas de desempenho envolvendo T.A. (AVD,
AVDI, lazer, trabalho).

Ana Rita Costa de S. Lobo

Terapia ocupacional na escola; inclusão e recursos de tecnologia assistiva;
psicomotricidade; neurologia infantil; lazer; CIF; políticas públicas da profissão e
formação no ensino superior.

Andrea Donatti Gallassi

Álcool e outras drogas: conceitos, prevenção, tratamento e política; uso
terapêutico da cannabis; saúde mental e reabilitação psicossocial; epidemiologia
dos transtornos mentais; Abordagem Psicodinâmica em Terapia Ocupacional;
adolescentes em conflito com a lei e o sistema socioeducativo.

Carolina Becker Bueno de Abreu

Envelhecimento humano e saúde do idoso; síndromes demenciais; cuidados
paliativos; bioética; envelhecimento populacional; políticas públicas relacionadas
ao idoso; serviços de saúde e assistência social ao idoso; cuidados de longa
duração; cuidadores formais e informais de idosos; Logoterapia (abordagem
centrada no sentido da vida).

Caroline de Oliveira Alves

Daniela da Silva Rodrigues

Terapia ocupacional hospitalar; saúde materno infantil; prematuridade;
desenvolvimento infantil; avaliações do desenvolvimento infantil.
Terapia Ocupacional e Ocupação Humana; Terapia Ocupacional no Campo do
Trabalho; Ergonomia; Reabilitação Profissional e Retorno ao Trabalho;
Deficiência e Trabalho; Saúde Mental e Trabalho; Organização do Trabalho e
Ensino Superior; Saúde de Estudantes Universitários.

Flávia Mazitelli de Oliveira

Grasielle Silveira Tavares Paulin

Adolescência; adolescência em situação de vulnerabilidade; sexualidade;
prevenção ao uso abusivo de drogas. Prevenção de agravos e promoção de
saúde.
Políticas públicas e práticas comunitárias; arte, corpo e práticas integrativas na
atenção primária; envelhecimento ativo, processos criativos na formação e
atuação da terapia ocupacional.

Ioneide de Oliveira Campos

Terapia ocupacional na atenção psicossocial; políticas públicas e reforma
psiquiátrica brasileira; saúde mental e economia solidária; saúde mental,
violencia contra a mulher e relações de gênero;

Josenaide Engracia dos Santos

Consumo de substâncias psicoativas; práticas de cuidado em saúde mental em
todos os níveis de atenção à saúde; processos de ensino-aprendizagem em
saúde mental; saúde mental e psicologia social comunitária.

Katia Vanessa Pinto de Meneses

Letícia Meda Vendrusculo-Fangel

Maria de Nazareth R. M. O. Silva

Pedro Henrique T. Q. de Almeida

Terapia ocupacional em disfunção física do adulto e do idoso; funcionalidade do
adulto e do idoso; envelhecimento e saúde do idoso.
Terapia ocupacional hospitalar; terapia ocupacional em oncologia e cardiologia;
terapia ocupacional em pacientes críticos e eminência de morte; adoecimento;
hospitalização e o impacto no desempenho ocupacional; terapia ocupacional nas
dores crônicas e aspectos psicossociais.
Saúde mental, clínica e cultura; processos psicopatológicos nos ciclos de vida;
clínica da rede e processos em saúde. Politica de saúde mental no SUS; CIF na
saúde mental. Praticas e estratégias terapêuticas em saúde mental.
Fenomenologia do cotidiano.
Terapia ocupacional em disfunções físicas do adulto; terapia ocupacional em
ortopedia, reumatologia e doenças neuromusculares; tecnologia assistiva;
análise funcional da atividade (EMG, análise cinemática).

Rafael Garcia Barreiro

Terapia ocupacional social; juventude; cultura; educação; assistência social;
políticas públicas; espaço público; terapia ocupacional no campo social;
cotidiano.

Tatiana Barcelos Pontes

Desenvolvimento infantil; prematuridade; avaliações em terapia ocupacional;
desordens do desenvolvimento neuropsicomotor; transtorno do desenvolvimento
da coordenação; análise funcional da atividade (análise cinemática do
movimento); repertório de ocupações; prática centrada no cliente e prática
baseada em ocupação.

Vagner dos Santos

Criança e adolescente: saúde mental infanto-juvenil; crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade; intervenções em escolas. Saúde mental e saúde
pública: avaliação de serviços; drogas de abuso. História e epistemologia da
terapia ocupacional; Modelo Canadense de Desempenho Ocupacional; apartheid
ocupacional e injustiça ocupacional; a prática política do terapeuta ocupacional.

