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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

• Curso de Graduação: Terapia Ocupacional Instituição de Ensino Superior: Faculdade de Medicina/ 
Universidade de São Paulo 

Unidade de Ensino: Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo.  

Local: Cidade Universitária – São Paulo/ SP Período: Integral  

Conclusão: julho/2009  
 

• Curso de Especialização em Síndrome de Down pela UMC (Universidade Mogi das Cruzes) em parceria 

com o CEPEC -SP ( Centro de Pesquisas Clínicas de São Paulo). 

Conclusão: agosto/2012  

 

ESTÁGIOS CURRICULARES 

• Laboratório de Estudos em Geriatria e Gerontologia do Curso de Graduação em Terapia Ocupacional do 

Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Supervisora: Profa. Dra. Maria Helena Morgani de Almeida 
Reflexão sobre os aspectos que envolvem o curso de vida e envelhecimento como: processo saúde-doença, 

perdas funcionais, ganhos reais e adaptativos, processos de exclusão social e possibilidades de integração, 

reflexão sobre os processos de transformação, as distintas modalidades de atenção para idosos, reflexão 

sobre o papel do terapeuta ocupacional na equipe interprofissional de atenção ao idoso, realizados no 

Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, em grupos terapêuticos para idosos e o oficinas de 
memória. 

Carga horária: 150 horas  

 

• Laboratório ELT – Espaço Lúdico Terapêutico - do Curso de Graduação em Terapia Ocupacional do 

Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Supervisora: Profa. Dra. Maria Isabel Garcez Ghirardi 
Trabalho com recursos da prática da terapia ocupacional na área de pessoas com deficiência intelectual e 

outros distúrbios afetivos/cognitivos, tendo como foco as ações no contexto do cotidiano. Os espaços 

sociais cotidianos de lazer, de trabalho e ensino, propostos como cenários de inclusão social e eixo das 

intervenções terapêuticas. Através da observação em uma Associação denominada PEPA- Projeto Especial 

para adolescentes e adultos- e participação nas suas atividades de oficinas.  
Carga horária: 150 horas  
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• Laboratório de Investigação e Intervenção em Saúde Mental – Conexões - do Curso de Graduação em 

Terapia Ocupacional do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Supervisora: Profa. Dra. Maria Fernanda S. Nicácio  

Atuação junto aos profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Diadema em diferentes espaços: 
acolhimento, visitas domiciliares, oficinas e acompanhamento terapêutico de usuários.  

Carga horária: 150 horas  

 

• Laboratório de Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC) do Curso de Graduação em Terapia 

Ocupacional do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. 

Supervisora: Marta Aoki  

Vivência e discussão sobre o processo saúde-doença, deficiência-reabilitação de pessoas com deficiências 

acompanhadas em serviços comunitários e territoriais de reabilitação e de terapia ocupacional, 

compreendendo o papel profissional e sua articulação com as demandas das pessoas com deficiências em 

determinado contexto sociocultural; a contribuição de serviços comunitários e territoriais para minimizar 
os processos de exclusão social de pessoas com deficiências e demais grupos do território. Neste serviço de 

saúde participei de grupos (bijuteria, mosaico), fiz visitas e atendimentos domiciliares, e atendimentos 

individuais na própria UBS.  

Carga horária: 420 horas  

 
• Laboratório de Terapia Ocupacional e Contextos Hospitalares do Curso de Graduação em Terapia 

Ocupacional do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo.  

Supervisora: Profa. Dra. Sandra Maria Galheigo e Andréa A. C. do Amparo.  

Estágio realizado em dois espaços: 

- Hospital Universitário da Universidade de São Paulo: atendimentos na enfermaria pediátrica junto à 
equipe multiprofissional; encaminhamentos na rede de serviços de saúde; reuniões multiprofissionais para 

gerenciamento e planejamento das ações.  

- UBS Vila Borges: Grupos com diferentes temáticas realizados com adolescentes (entre 10 a 16 anos); 

esta frente de estágio estava aliada ao Projeto Adolesc.  

Carga horária: 420 horas  

 

EXTRACURRICULAR 

• CEPEC-SP: Acompanhamento dos atendimentos de terapia ocupacional às crianças com deficiência 
intelectual, no Centro de Estudo e Pesquisas Clínicas de São Paulo, visando adquirir conhecimentos das 

práticas de estimulação desenvolvidas com essas crianças. Período: aproximadamente 6 meses. 

 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS  

• Atendimentos particulares à crianças com deficiência intelectual focando atividades de estimulação que 

trabalhem as fases de desenvolvimento infantil.  

 

• CAAPE- Guarulhos (Centro de Avaliação e Apoio Pedagógico) - participação no processo de inclusão 

escolar de crianças com deficiência, desenvolvendo trabalhos em equipe de orientação aos professores e 
atendimentos individuais.  

 

• IMREA (Instituto de Medicina Física e de Reabilitação da Faculdade de Medicina da USP) Atuação nas 

Oficinas Terapêuticas, compondo uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de atender e acolher as 

diversas demandas da população que frequenta o serviço.  
 

• CEPEC-SP: Atendimentos individuais de terapia ocupacional às crianças com deficiência intelectual, no 

Centro de Estudo e Pesquisas Clínicas de São Paulo.  

 

PESQUISA 

• Monografia: Contribuições da Terapia Ocupacional em Oficinas Abrigadas – um estudo de caso sobre a 

Associação PEPA – Projeto Especial para Adolescentes e Adultos, apresentada ao curso de Terapia 

Ocupacional, do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. Orientação: Profa. Dra. Maria Isabel Garcez Ghirardi. São Paulo, 

julho de 2009.  
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• Pesquisa acadêmica realizada junto ao Espaço Lúdico Terapêutico do Curso de Graduação em Terapia 

Ocupacional do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo – e à Associação PEPA (Projeto Especial para Adolescentes e 

Adultos); este trabalho baseou-se na observação da dinâmica Institucional e nas práticas dos profissionais 

para se pensar a elaboração de estratégias e intervenções do terapeuta ocupacional no contexto das 
instituições para pessoas com deficiência intelectual.  

 

PUBLICAÇÕES 

• ANGELI, A.A.C., CAMPOS, T., FREITAS, M.S., GALHEIGO, S.M., LUVISARO, M.A., MARTINS, B. 

Adolescer: Construindo estratégias transversais de atenção ao jovem do hospital à comunidade. In: 6º 

Congresso de Humanização da Saúde em Ação. Jul/2009. SP.  

 

CURSOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

• Curso de capacitação plena no Método das Boquinhas realizado em Niterói com a criadora do método de 

alfabetização, a fonoaudióloga, Renata Jardini. 

 
• Curso básico de integração sensorial. Realizado em novembro de 2013. 

 

• Curso de capacitação da MIF (Medida de Independência Funcional), realizado no Instituto de medicina 

física e Reabilitação da FMUSP – Rede Lucy Montoro.  

 
• Simpósio Internacional sobre Síndrome de Down 

Data: 20 e 21 de março de 2010 

 

• Curso teórico-prático: "Handwriting Without Tears" (HWTEARS) – realizado em Los Angeles com base na 

abordagem da terapeuta ocupacional norte americana, Jan Olsen.  

 
• Observação da Down Syndrome Association of Los Angeles (DSALA).  

 

• Curso de atualização em intervenções de Terapia Ocupacional para pessoas com síndrome de DOWN 

(CASA DA TO–SP).  

 

• Curso teórico – prático "A linguagem escrita em crianças com Sindrome de Down em fase pré-escolar" 
(CEPEC-SP).  

 

• Curso: "Combinando Tratamento Neuro- Evolutivo – Conceito Bobath e Integração Sensorial" (CASA DA 

TO-SP).  

 
• VI Congresso de Humanização da Saúde em Ação. Jul/2009. SP. 

Participação: Expositor 

Trabalho apresentado: "Adolescer: Construindo estratégias transversais de atenção ao jovem do hospital à 

comunidade".  

 

• Participação do I Simpósio de reabilitação da Casa de David.  
 

• Participação em palestras sobre Saúde Mental e trabalho.  

 

• Observação da brinquedoteca do hospital da Criança, Guarulhos-SP.  

 
• Curso de atualização em Terapia Ocupacional e AVC e TCE na AACD–SP.  

 

IDIOMAS  

• Inglês – Fluente  

• Espanhol – Nível Médio  


