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Chapa RENETO – 2016-2018



Diretoria Nuclear

• Presidência - Stella Maris Nicolau – UNIFESP- Baixada Santista

• Vice-Presidência - Rosibeth Del Carmen Muñoz Palm – UFPR

• Tesouraria - Patrícia Leme de Oliveira Borba – UNIFESP Baixada Santista

• Secretaria de Comunicação - Rafael Garcia Barreiro – UNB

• Secretaria - Isabela Aparecida de Oliveira Lussi – UFSCAR



Diretoria Ampliada:

• Ana Paula Serrata Malfitano – UFSCAR

• Kátia Maria Penido Bueno – UFMG

• Otávio Augusto de Araújo Folha – UFPA

• Fátima Correa Oliver – USP/SP

• Leonardo Valesi Valente – IFRJ

• Soraya Diniz Rosa – UNISO

• Regina Célia Fiorati – USP/FMRP

• Grasielle Silveira Tavares Paulin – UNB

• Marília Meyer Bregalda – UFPB

• Ricardo Lopes Correia – UFRJ

• Roseli Esquerdo Lopes - UFSCAR

• Elisabete Ferreira Mângia – USP

• Rita de Cássia Barcellos Bittencourt –
UFSM

• Bianca Gonçalves de Carrasco Bassi –
UFS - Lagarto

• Gabriela Pereira Vasters – UFPel
(atualmente UNIFESP Baixada Santista)



Propostas da Gestão 2016- 2018

• Manter de forma sistemática a idoneidade da RENETO (compromissos jurídicos, documentais,
financeiros);

• Empreender esforços na construção da institucionalização do ensino e pesquisa em Terapia Ocupacional;

• Continuidade e fortalecimento das representações nos diversos fóruns: INEP/MEC, FNEPAS, FENTAS
(RENETO/ABRATO), Câmaras Técnicas de Residência Uni e Multiprofissional; Comissão Nacional da
Residência Multiprofissional (suplência); Comissão ampliada da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde
(avaliação das novas DCNs)

• Continuidade dos Grupos de Trabalho e seguimento das atividades/ações propostas encontros de
docência e pesquisa;

• Ampliar os canais de comunicação da RENETO com a própria diretoria e da diretoria com diversas
instituições e organizações ;



Propostas da Gestão 2016- 2018

• Realizar reuniões periódicas com os integrantes da Diretoria;

• Estimular o protagonismo de todos os integrantes da Diretoria nas regiões do trabalho;

• Estimular a participação e afiliação de docentes e pesquisadores à RENETO;

• Promover ações de apoio as publicações em Terapia Ocupacionais (revista, livros e
boletins);

• Manter os projetos em andamento: Cartografia, Atualização dos Dados da IES e Grupos
de Pesquisa;

• Manter as parcerias junto a ABRATO, COFFITO, Comissão de Educação do COFFITO e
CREFITO e Câmaras Técnicas;

• Manter a parceria com a representante da ABRATO junto WFOT.



1. Representação em Reuniões e eventos:

Reunião Ampliada do GT sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais no Conselho Nacional de Saúde, em 2 de 
junho de 2017, Brasília, Conselho Nacional de Saúde. Objetivo: debater competências gerais das profissões de 
saúde.
Representante RENETO: Grasielle Silveira Tavares.

Reunião ampliada da CIRHRT/CNS apresentação das Recomendações para as novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais comuns aos cursos de graduação da área da saúde, com o olhar do controle/participação social 
sobre a temática. Apresentação de Documento com posicionamento contrário aos cursos de graduação na 
área da saúde ministrados na modalidade de Educação a Distância (EaD). Em 21 de novembro de 2017 . 
Representante RENETO: Rosibeth Palm.   



1. Representação em Reuniões e eventos:

Reunião com CREFITO 3 na sede do CREFITO 3 em Santos sobre demandas do MoveTO (Movimento de Terapeutas
Ocupacionais em Defesa dos Direitos e das Políticas Sociais. em 21 de junho de 2017). Representante RENETO:
Stella Maris Nicolau.

Participação no IX Encuentro de Carreras e Docentes Latinoamericanos de Terapia Ocupacional, XII Congreso
Latinoamericano de Terapia Ocupacional e o I Congreso Mexicano de Terapia Ocupacional a realizar-se na cidade
do México no periodo de 24 a 28 de outubro de 2017. Há a proposta de criação da Associação Latinoamericana de
Docentes de Terapia Ocupacional. Representantes RENETO: Rosibeth Palm e Ricardo Lopes Correa

Participação no evento Terapia Ocupacional em Cena: Formação em Terapia Ocupacional, promovido pelo
CREFITO 7 na UFBA, Salvador em 25 de agosto de 2018. Representante RENETO: Stella Maris Nicolau



1. Representação em Reuniões e eventos:

Audiência no INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Brasilia, apara solicitar 
a reinserção da área de Terapia Ocupacional no ENADE (exame nacional de desempenho de estudantes), em 24 de 
maio de 2017. Representantes RENETO: Kátia Maria Penido Bueno e Stella Maris Nicolau.

Participação no IX Encuentro de Carreras e Docentes Latinoamericanos de Terapia Ocupacional, XII Congreso
Latinoamericano de Terapia Ocupacional e o I Congreso Mexicano de Terapia Ocupacional a realizar-se na cidade
do México no periodo de 24 a 28 de outubro de 2017. Há a proposta de criação da Associação Latinoamericana de
Docentes de Terapia Ocupacional. Representantes RENETO: Rosibeth Palm e Ricardo Correa.



1. Representação em Reuniões e eventos:

Audiência no MEC a pedido da Deputada Erika Kokai no MEC para reivindicar abertura de cursos públicos de
Terapia Ocupacional no Brasil . Julho de 2018. Representantes RENETO: Rafael Garcia Barreto e Grasiele Silveira
Tavares.

Participação no evento Terapia Ocupacional em Cena: Formação em Terapia Ocupacional, promovido pelo
CREFITO 7 na UFBA, Salvador em 25 de agosto de 2018. Representante RENETO: Stella Maris Nicolau.

Participação no XV Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional (CBTO) em Porto Alegre de 11 a 15 de setembro
de 2017. Representante RENETO: Stella Maris Nicolau

Participação no XII Congresso Norte e Nordeste de Terapia Ocupacional (CONNTO)



2. Representação em Órgãos:

Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde –FENTAS (segmento 
trabalhadores CNS) .Representante RENETO: Grasielle Silveira Tavares e Rafael Barreiro 

GT de Gerontologia do CREFITO 3. Representante RENETO: Emanuela Mattos.

Suplência da Comissão Nacional da Residência Multiprofissional. Representantes RENETO:
Elisabete Correa Mangia e Ilka Falcão

Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT) do Conselho
Nacional de Saúde. Apreciação das novas DCNs e avaliação de novos cursos. Representante
RENETO: Stella Maris Nicolau



3. Homenagens:

• Comanda comemorativa dos 100 anos da Terapia ocupacional pelo CREFITO 4.
Membro da diretoria representando a entidade: Katia Maria Penido Bueno



4. Editais de Financiamento RENETO:

• Edital de apoio a periódicos com apoio de R$ 5.000,00 a Revista de Terapia
Ocupacional da USP e R$ 5000,00 aos Cadernos de Terapia Ocupacional da
UFSCar (atual cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional) lançado em
novembro de 2016, com divulgação de resultado em 12 de dezembro de 2017.

• Edital aberto de apoio a publicação de livros no campo da Terapia Ocupacional
no valor de até R$6.000,00 de 16 de setembro a 16 de fevereiro de 2018. Edital
disponível no site www.reneto.org.br

http://www.reneto.org.br/


CRITÉRIOS PARA APOIO A LIVROS E PERIÓDICOS PELA RENETO – com ou sem apoio financeiro

1.Pelo menos um dos organizadores ser terapeuta ocupacional e associado da RENETO

2.Todos os autores terapeutas ocupacionais da publicação devem estar associados à RENETO com 

anuidade em dia no momento da submissão de pedido de apoio

3.O livro deve preferencialmente apresentar avaliação por pares, realizada por conselho editorial 

composto por, pelo menos, um terapeuta ocupacional ligado ao tema tratado.

4.A RENETO deve solicitar um parecer de dois especialistas na área da publicação do livro, associados à 

RENETO, quanto ao mérito da publicação. Caso haja discordância, chama-se um terceiro parecerista para 

fins de desempate.

5.A RENETO apoia a publicação de textos de caráter científico e técnico cujo assunto principal se 

relacione à terapia ocupacional: formação graduada e pós-graduada, questões históricas e 

epistemológicas, relatos de experiências, intervenções e tecnologias em terapia ocupacional em suas 

diferentes subáreas, entre outros temas.  

OBS: Na assembleia realizada no CBTO em 2017 deliberou-se que apoio com financiamento deve passar 

por assembleia. 



Livro que recebeu apoio financeiro para publicação:

ATIVIDADES HUMANAS E TERAPIA 

OCUPACIONAL

Saber-fazer, cultura, política

e outras resistências

Carla Regina Silva (org)

31 autores 

13 capítulos



5. Apoio ao mérito à publicação científica e à disseminação da profissão aos livros:

A Formação em Terapia  Ocupacional no Brasil. Organizadores:
Rodrigo Alves dos Santos Silva, Pamela Cristina Bianchi e David dos Santos Calheiros. 
Editora FiloCzar, São Paulo, 2018.

Escola Para Todos e as Pessoas com Deficiência: Contribuições da Terapia Ocupacional
Organizadoras: Eucenir Fredini Rocha, Maria Inês Britto Brunello e Camila C. B. Ximenes de 
Souza. 

Redes de cooperação em creches: 7 histórias sobre a integralidade do cuidado na infância 
e intersetorialidade Organizadoras : Claudia Maria Simões Martinez e Carla
Regina Silva. 



6. Manifestações da  RENETO:

• Moção de apoio ao movimento das ocupações estudantis frente à aprovação da PEC 55
que propõe o congelamento de gastos por vinte anos, na ocasião da plenária final do XV
Encontro de Docentes de Terapia Ocupacional e IV Seminário Nacional de Pesquisa em
Terapia Ocupacional em 08 de novembro de 2016, Vitória, ES.

• Moção de repúdio à aprovação da PEC 55 no senado que promoverá a redução nos
investimentos em políticas sociais por vinte anos, na ocasião da plenária final do XV
Encontro de Docentes de Terapia Ocupacional e IV Seminário Nacional de Pesquisa em
Terapia Ocupacional em 08 de novembro de 2016, Vitória, ES.



6. Manifestações da  RENETO:

• Manifestação de indignação junto ao Departamento de Avaliação de Ensino Superior
(DAES) do INEP frente à não realização da capacitação in loco de novos avaliadores de
cursos de graduação, que deveria acontecer no dia 06 de novembro de 2016, em
Vitória, ES.

• Manifestação junto ao MEC frente à escassez de cursos de Terapia Ocupacional em mais
da metade dos Estados, e cobrando-se uma política de expansão de cursos públicos para
que possa existir ao menos um curso público de graduação em Terapia Ocupacional em
cada Estado da federação.

• Pedido de audiência com diretoria do DAES para tratar dos instrumentos de avaliação da
área da Terapia Ocupacional.



6. Manifestações da  RENETO:

• Ao CONEP/CNS em apoio ao documento elaborado pelo Forum das Associações de
Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas (CHSSA) em 03 de abril de 2017 que
reivindica o “restabelecimento da participação representativa e equânime das
associações CHSSA no processo de elaboração da Resolução de Risco, até que se complete
a elaboração de um regime que atenda às especificidades das CHSSA”, em 16 de maio de
2018.

• Solicitação para compor o GT de criação de cursos de Terapia Ocupacional no Brasil criado
pela deputada federal Erika Kokai, em 05 de maio de 2017.

• Carta à direção acadêmica do campus Baixada Santista da UNIFESP em apoio à aprovação
do programa de mestrado acadêmico em Terapia Ocupacional da UNIFESP, em 28 de maio
de 2017.



6. Manifestações da  RENETO:

Ação judicial para revogação total ou

em em parte da resolução 488 que 

Possibilita chapas somente com uma

Das profissões no sistema COFFITO/

CREFITOS.

RENETO

ABRATO 

ABIS, 

ATOHosp



7. Criação e administração da Página no Facebook da Reneto –facebook.com/reneto

• 1.398 pessoas cadastradas na página (até setembro 2017).

• Alcance médio de 1.700 pessoas por publicação (pessoas que visualizam as publicações).

• Atualização das atividades realizadas pela RENETO, divulgação de concursos, cursos de
pós-graduação e eventos.



facebook.com/reneto.to



8. Administração do Site:

• Desativar gradativamente o e-grupo de emails da RENETO no Yahoo.

• Administração e modernização do site da RENETO – www.reneto.org.br

• Inclusão dos fóruns dos GT´s na página RENETO (necessário estabelecer uma política 
para os GTs de ensino e pesquisa a fim de normatizar o funcionamento dos mesmos)

http://www.reneto.org.br/


9. Secretaria e tesouraria

• Organização de documentos; Registro da ATA em Cartório; regularização da conta

• Administração dos pedidos de apoio a livros/editais/pareceristas

• Checagem de e-mails

• Administração das finanças (recibos, documentação para conselho fiscal, contador)

• Acompanhamento do processo de Registro até a conclusão.



RENETO em Números

Número de Associados adimplentes até setembro de 2017: 45 associados

Numero de associados adimplentes em outubro de 2018: 157 associados



10. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais

2016 - Diretoria da RENETO questionada se faria um processo de revisão das DCNs visto que a 
Fisioterapia realizou Foruns Estaduais e Nacional e consolidou esse processo. Em setembro de 
2016, ABENFISIO elege como tema central a Atenção Integral à Saúde e a Formação do 
Fisioterapeuta: Reformulação das Diretrizes Curriculares Nacionais como estratégia para a 
(Re)Qualificação dos Processos em Saúde.

10 de maio de 2016 Decreto 8.754, CNS já atua em parceria com o Ministério da Educação –
MEC na regulação da formação em saúde do Sistema Federal de Ensino, para autorização e 
reconhecimento de cursos de graduação em Enfermagem, Medicina, Odontologia e Psicologia.

07 de outubro de 2016, Resolução nº 515 CNS, posicionamento contrário do CNS à 
autorização de todo e qualquer curso de graduação da área da saúde, ministrado totalmente 
na modalidade de Educação a Distância – EaD.



7. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais

Em 18 de agosto de 2017 - realizado em São Paulo na UNIFESP o Seminário para 
discutir as DCNs da Terapia Ocupacional 18 de Agosto de 2017 Seminário Nacional 
das DCNs na UNIFESP - São Paulo, SP (RENETO/UNIFESP) Retomada do processo 
histórico dos currículos na TO
Sandra Galheigo, Roseli Esquerdo Lopes, Elisabete ferreira Mângia, Solange 
Conterno.

O Seminário que aconteceu em São Paulo contou com 100 inscritos (o limite das 
vagas) e 70 presenças, com docentes de 21 cursos de Terapia Ocupacional e 
profissionais de 15 Estados da federação (RS, PR, SP, RJ, ES, MG, DF, MS, BA,PB , PE, 
CE ,PI ,RO,PA),



Seminário Nacional 
DCNs



7. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais

2017 de agosto a dezembro - Consulta Pública disponível no site da RENETO, chamada para os 
cursos debaterem as DCNs.

21 de novembro de 2017  reunião ampliada da CIRHRT/CNS Apresentação das 
Recomendações da CIRHRT/CNS às Diretrizes Curriculares Nacionais comuns aos cursos de 
graduação da área da saúde, com o olhar do controle/participação social Apresentação de 
Documento do CNS com posicionamento contrário aos cursos de graduação na área da saúde 
ministrados na modalidade de Educação a Distância (EaD),  Moção de Apoio aos Projetos de 
Lei que tramitam na Câmara e no Senado Federal, com Relatoria do deputado Átila Lira e 
senador Sérgio Petecão, contrários ao disposto no Decreto nº 9.057/2017, no que se refere à 
EaD na graduação em saúde



7. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais

8 de dezembro de 2017 Resolução 569 do CNS institui novas competências 

comuns às profissões da Saúde :12 princípios e diretrizes para a formação 

1.Defesa da vida e do SUS; 

2. Atendimento às necessidades sociais de saúde; 

3.Integralidade e redes de atenção à saúde;

4.Integração ensino-serviço-gestão-comunidade; 

5.Formação para o trabalho interprofissional;

6.Projetos pedagógicos e componentes curriculares coerentes com as necessidades 

sociais de saúde

7.Metodologias que privilegiem a participação dos estudantes no processo ensino-

aprendizagem;

8 Protagonismo estudantil;

9 Comunicação em saúde e tecnologias da informação e comunicação;

10 Avaliação não só de conteúdos, com caráter formativo emancipatório; 

11Pesquisas e tecnologias de interesse dos serviços e comunidades; 

12 formação presencial



7. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais

24 DE MAIO DE 2018 - Reunião ampliada da CIRHRT/CNS “A prerrogativa 

constitucional do SUS em ordenar a formação dos trabalhadores em saúde”

-Preocupação com impacto negativo dos cursos EAD para uma formação 

qualificada.

-Sensibilizar atores sociais para que o SUS ordene a formação de força de trabalho

-Sensibilizar atores locais com palestras, textos em jornais, publicações em mídia 

digital sobre os riscos de graduação EaD

-Solicitar que INEP reveja os instrumentos de avaliação

-Reivindocar formação docente para novas formas de ensinar (metodologias ativas).

- Envolver as universidades privadas (segundo o CNS eles foram chamados mas 

não compareceram)



7. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais

CICLO DE FORUNS LOCAIS E REGIONAIS DAS DCNs

9 e 10 de abril de 2018 - Forum Norte das DCNs - Belém

30 de agosto de 2017 - Forum Paranaense das DCNs - Curitiba

6 de junho de 2018 - Forum Sul das DCNs - Curitiba 

9 de junho de 2018 - Forum Espirito Santo das DCNs - Vitória 

6 de julho de 2018 - Forum Sudeste das DCNs - São Paulo 

19 e 20 de julho de 2018 Forum Nordeste das DCNs – João Pessoa





Forum Sul das DCNs



Espírito 
Santo 



Rio de 
janeiro





Forum
Sudeste





Forum
Nordeste



Para associar-se à RENETO
Anuidade válida pelo ano fiscal (20% do valor do Salário Minimo)

Deposito no Banco do Brasil 
RENETO
CNPJ 08085744/0001-68
Agencia 3559-9
Conta 34888-0

Enviar comprovante para tesouraria@reneto.org.br

Anuidade válida de janeiro a dezembro do ano do pagamento

Enviar junto do comprovante: nome completo, endereço completo, instituição, telefone, e-mail.

mailto:tesouraria@reneto.org.br


www.reneto.org.br
reneto@reneto.org.br
facebook.com/reneto.to



Chapa RENETO – 2016-2018

"Uma jangada, você sabe como é feita: existem os troncos de madeira ligados entre 
eles de maneira suficientemente frouxa, de forma que quando as montanhas de água 
colidem, a água passa através dos troncos afastados. É assim que uma jangada não é 
uma embarcação. Dito de outra forma: nós não retemos as questões. Nossa liberdade 
relativa vem dessa estrutura rudimentar que eu penso que aqueles que a conceberam 
– eu quero dizer a jangada – fizeram o melhor que eles podiam, ao passo que eles não 
estavam em condições de construir uma embarcação. Quando as questões colidem, 
nós não apertamos as fileiras – nós não unimos os troncos – para constituir uma 
plataforma ajustada. Muito pelo contrário. Nós mantemos apenas o projeto que nos 
liga. Você vê por aí a importância primordial dos laços e do modo de atrelamento, e da 
distância mesma, que os troncos podem ter entre eles. É preciso que o laço seja 
suficientemente frouxo e que ele não solte." F. Deligny



OBRIGADA! 


