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Em 2021
FORAM REALIZADAS 40 ATIVIDADES

30   Reuniões Técnicas; 

13    Reuniões de Planejamento e Gestão;

01   Participação em evento externo 

      (aula UFPR); 

06   Lives no instagram



2021 - confirmação da expansão do grupo

Ampliamos a possibilidade de participação de
pessoas de outros estados, desenvolvemos
módulos de estudo, dentre os quais dois deles
foram abertos ao publico de uma forma geral, e
outros 2 exclusivos para os associados do 
 Ges.TO. Nosso principal crescimento foi em
relação ao número de integrantes.

Crecimento
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Módulos
Estudo da
Antropologia
Filosófica

estabelece uma das bases
para a compreensão da
relação do ser humano
com as ocupações e a
aplicação da Abordagem
da Psicoterapia
Ocupacional

Estudo da
Psicoterapia
Ocupacional

compreender os fundamen-
tos e a aplicabilidade da
Psicoterapia Ocupacional,
tendo como referência o
documento ‘Psicoterapia
Ocupacional enquanto abor-
dagem na Terapia Ocupacio-
nal’.

Estudos Clínicos

focado na discussão de
questões trazidas pelos
integrantes do Ges.TO com
vistas ao aprofundamento
na compreensão,
fundamentação teórica e
publicação.

Planejamento e
Gestão

momento de cuidado das
demandas internas e
externas ao grupo;
caracterizado pela cons-
trução, execução, moni-
toramento e avaliação do
planejamento
estratégico.
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Novos Participantes
Associação ao Ges.TO

13 novos associados em 2021 
(11 TO's e 2 estudantes de TO)
8 permaneceram até o final do ano 
TOTAL de associados  em dezembro: 15 

Integrantes dos Módulos 1 e 2

15 Terapeutas Ocupacionais e 1
empresária (8 concluíram os estudos)
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Supervisões de Leitura

20 terapeutas ocupacionais
de diversas partes do país.

2021 2020

Associação ao Ges.TO

Sem novos associados



Novos Participantes - Ges.TO
Refere-se ao novos participantes que se associaram ao grupo.
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Vêm de diversas partes do país:

Bahia (1)
Ceará (1)
Pará (1)
Paraíba (2)
Pernambuco (1)
Rio de Janeiro (1)
Rio Grande do Norte (1)
São Paulo (2)
Minas Gerais (3)
TOTAL:  13



Novos Participantes - Ges.TO
Refere-se ao novos participantes que se associaram ao grupo.
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Maior Titulação dos novos
Associados do Ges.TO

Terapeuta Ocupacional - especialização
76.9%

Estudante de Terapia Ocupacional
7.7%

Terapeuta Ocupacional - graduação
7.7%

Pedagogia - especialização
7.7%



Novos Participantes - Ges.TO
Refere-se ao novos participantes que se associaram ao grupo.
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Área de Atuação dos novos
Associados do Ges.TO

0 2 4 6 8

neuropediatria 

não se aplica 

gerontologia 

saúde mental e/ou cuidados em AD 



Novos Participantes - Ges.TO
Refere-se ao novos participantes que se associaram ao grupo.
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Nível de Conhecimento
em Relação a teoria de
Rui Chamone - a
Psicoterapia Ocupacional 

0 2 4 6

nenhum conhecimento 

pouco conhecimento 

conhecimento mediano 

conhecimento moderado 

conhecimento profundo 



Novos Participantes - Módulos
Refere-se à participação de pessoas não associadas ao grupo, nos módulos de estudo
abertos ao público.
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Vêm de diversas partes do país:

Ceará (1)
Goiás (2)
Minas Gerais (4)
Pará (1)
Paraná (1)
Rio Grande do Norte (1)
São Paulo (4)
Não informado (2)
TOTAL: 16



Novos Participantes - Módulos
Refere-se à participação de pessoas não associadas ao grupo, nos módulos de estudo
abertos ao público.
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Maior Titulação dos
participantes não associados
ao grupo.

Terapeuta Ocupacional - especialização
68.8%

Terapeuta Ocupacional - graduação
25%

Outro (administrador de empresa)
6.3%



Novos Participantes - Módulos
Refere-se à participação de pessoas não associadas ao grupo, nos módulos de estudo
abertos ao público.
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Área de Atuação dos
Participantes Não
Associados do Ges.TO

0 5 10 15

assistência social 

educação 

contexto hospitalar 

neuropediatria 

reabilitação física/funcional 

saúde mental e/ou cuidados em AD 



Novos Participantes - Módulos
Refere-se à participação de pessoas não associadas ao grupo, nos módulos de estudo
abertos ao público.

abril /2022

Nível de Conhecimento em
Relação a teoria de Rui
Chamone - a Psicoterapia
Ocupacional:

0 2 4 6 8

nenhum conhecimento 

pouco conhecimento 

conhecimento mediano 

conhecimento moderado 

conhecimento profundo 
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SITE E REDES
SOCIAIS
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@gestoterapiaocupacional

Em 2021 foram 182 postagens - criação do grupo editorial em 05/04/2021
em 2020 foram 104 e em 2019 foram 85 POST's publicadosnestas redes sociais.

(instagram criado em 23/03/2018)
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@gestoterapiaocupacional

Em 2021 ampliamos nosso perfil com 363 novos seguidores. Hoje temos 2186 seguidores.
Em 2020 foram 687 novos seguidores.

As visitas ao perfil aumentaram significativamente, em 2021.
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Lives Realizadas
Atividades desenvolvidas pelo Ges.TO para divulgar e ampliar o acesso ao
conhecimento da Psicoterapia Ocupacional
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O conceito de atividade Fim-Meio
na proposta de Rui Chamone 

 Rômulo Elias e Ronaldo Viana 08/07/2021

A centralidade da ocupação na
Psicot. Ocupacional

Rômulo Elias e Carolina Couto,  17/06/2021

Que Ges.TO é esse? Por dentro
dos novos tempos do Grupo.

Rômulo Elias e Mayara Vieira,  17/06/2021

Que Ges.TO é esse? Por dentro
dos novos tempos do Grupo.

Adiada devido a problemas técnicos



Lives Realizadas
Atividades desenvolvidas pelo Ges.TO para divulgar e ampliar o acesso ao
conhecimento da Psicoterapia Ocupacional

Chance e o Processo Terapêutico
Ocupacional

Vanderci Castro e Ronaldo Viana, 
 09/09/2021

Terapia Ocupacional e Direitos
Humanos

 Carlos Bricoli e Mayara Vieira, 27/10/2021
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.grupogesto.com.br

Usuários

Número de pessoas que
acessaram o site em 2020

Impressões de página

número de exibições de
páginas do site em 2020
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Quer conhecer mais?
Acesse nosso canais e participe de nossas
formações.

Site
www.grupogesto.com.br

Instagram
@gestoterapiaocupacional

Email
grupogesto@yahoo.com.br
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