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Introdução: De acordo com o que está previsto na Resolução do Conselho Nacional de 

Educação e da Câmara Superior de Educação Superior (CNE/CES), a formação de estudantes 

do curso de Terapia Ocupacional deve estar fundamentada em uma formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva. Capacitando-os ao exercício profissional em todas as suas 

dimensões, pautado em princípios éticos, no campo clínico-terapêutico e preventivo das 

práticas de Terapia Ocupacional e permitindo conhecer os fundamentos históricos, filosóficos 

e metodológicos da Terapia Ocupacional e seus diferentes modelos de intervenção para atuar 

com base no rigor científico e intelectual [1]. Assim, conforme o Art. 3º da Resolução nº 7, de 

18 de dezembro de 2018, define-se extensão na educação superior como a atividade que se 

integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo 

interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a 

interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da 

sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente 

com o ensino e a pesquisa [2]. Dessa forma, entende-se que a extensão universitária é 

estabelecida como um processo acadêmico inerente à formação do estudante de nível superior 

e ainda mais relevante no caso de cursos de graduação na área da saúde como a Terapia 

Ocupacional, haja vista que contribui diretamente para maior autonomia, problematização de 

situações reais e o fortalecimento do aprendizado teórico e prático do aluno, pois o coloca 

como protagonista de sua formação, na medida em que favorece o planejamento e a realização 

de tarefas, além da avaliação de seus resultados. Portanto, seu diferencial consiste no fato de 

orientar, promover, avaliar e implantar reflexões críticas tanto por parte dos professores, como 

dos alunos e da comunidade envolvidos nas ações. Objetivos: Descrever a importância da 

experiência para o aperfeiçoamento profissional de acadêmicas de Terapia Ocupacional 

vinculadas a um projeto de extensão universitária inserido em um Laboratório de Pediatria da 

FFTO-UFPA. Descrição da Experiência: Trata-se de um relato de experiência, de caráter 

descritivo e de abordagem qualitativa, realizado por acadêmicas do 6º semestre da 

Universidade Federal do Pará vinculadas a um projeto de extensão desenvolvido no 

Laboratório de Pediatria da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no qual 

desempenha ações que visam prestar atendimento terapêutico ocupacional as crianças com 

alterações no desenvolvimento, a fim de promover a realização de suas ocupações, bem como 

prestar assistência aos seus pais ou cuidadores. O projeto é realizado duas vezes na semana, 

sendo um dia de atendimento e o outro reservado para reuniões de estudo, organização da 

estrutura do projeto e confecção de recursos utilizados durante as intervenções. Cada sessão 

de atendimento tem a duração de cinquenta minutos, divididas em três horários (14h às14h50; 

15h às 15h50 e 16h às 16h50) com três crianças atendidas por horário, além disso, uma dupla 

de acadêmicos fica responsável em realizar o atendimento de cada criança, sempre com a 

professora supervisionando e auxiliando com as orientações necessárias. Os dez minutos de 
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intervalo entre um atendimento e outro são reservados para organização dos recursos e setting 

terapêutico. No mais, o serviço foi desenvolvido para proporcionar assistência terapêutica às 

crianças com alterações no desenvolvimento da comunidade em geral e na faixa etária entre 

quatro e treze anos que estejam em vulnerabilidade socioeconômica, o atendimento pode ser 

buscado por demanda espontânea ou por encaminhamento do Hospital Universitário Bettina 

Ferro de Souza. Logo após serem admitidas, são realizadas anamnese, avaliação inicial e 

aplicação de protocolos específicos. Posteriormente, é elaborado o Plano Terapêutico da 

criança com base nas informações coletadas e nas demandas evidenciadas pelos pais ou 

responsáveis, e então ela inicia os atendimentos em horário programado até receber alta por 

melhora e aquisição de independência e autonomia suficientes para realização de suas 

ocupações ou por abandono (nos casos em que a criança falte por mais de três vezes seguidas 

sem justificativa). Ademais, é realizado o registro da evolução no prontuário do paciente pela 

dupla responsável logo após cada atendimento. A maior demanda de atendimento atualmente 

são crianças com Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, Deficiência Intelectual e entre outros Transtornos do Comportamento. Dentre 

as principais atividades realizadas nos atendimentos estão: atividades que estimulam aspectos 

cognitivos com enfoque na ocupação educação; atividades que estimulam o brincar funcional 

da criança; atividades expressivas; atividades de vida diária com enfoque na independência e 

autonomia e atividades que estimulam a interação social entre pares. Resultados: O projeto 

de extensão destacado está em seu segundo ano de execução e ao longo desse tempo, já 

realizou mais de 500 atendimentos, entretanto as acadêmicas do presente relato participam 

como voluntárias há seis meses. Nesse período, o projeto possibilitou experiências 

enriquecedoras ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do raciocínio clínico, a oportunidade 

de aplicação de protocolos de avaliação como o Pediatric Evaluation of Disability Inventory 

(PEDI) e o Childhood Autism Rating Scale (CARS) de acordo com as demandas 

apresentadas, pois tais protocolos que anteriormente as acadêmicas demonstravam certa 

dificuldade em sua aplicação e análise, passaram a ser menos complexos devido à prática 

exigida e as orientações constantes da professora/orientadora. Além disso, o projeto 

contribuiu de forma positiva para o desenvolvimento da conduta ética profissional, tendo em 

vista que estimulou aspectos relativos à formação de consciência profissional crítica e 

resolutiva, o compromisso com o sigilo dos dados de pacientes registrados no prontuário, o 

cumprimento de normas estabelecidas, respeito à dignidade humana, a análise detalhada da 

atividade, a execução de funções de forma eficiente e responsável e a relação interpessoal 

entre os participantes. Conclusão: Dessa forma, acredita-se que o projeto de extensão na 

graduação tem impacto positivo no que diz respeito à aquisição e desenvolvimento de 

habilidades e competências profissionais para a clínica terapêutica ocupacional. Cabe 

elucidar, que a prática clínica traz desafios de diversas naturezas, onde é necessário o 

raciocínio clínico, o manejo adequado de situações adversas, a criatividade para lidar com a 

falta de recursos físicos e financeiros da instituição de ensino, bem como as habilidades 

interpessoais com os demais integrantes do projeto, assim por meio dessas experiências os 

discentes atravessam os muros da teoria e adentram na realidade da prática de fato. Ressalta-

se ainda que, por meio desse projeto o discente contribui com a comunidade na promoção de 

serviços de saúde gratuitos às crianças e aos pais em situação de vulnerabilidade social. 
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