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O acompanhamento dos discentes egressos do curso de Fisioterapia da UFSC tem o 

objetivo geral de promover uma avaliação constante dos profissionais oriundos da 

instituição, visando oferecer oportunidades de aperfeiçoamento e formação permanente, 

além do acompanhamento de sua inserção no mercado de trabalho.  

 

Número de alunos que responderam o questionário: 6 (100%) 

 

Tempo total para responder o questionário: 17,6 min 

 

Dúvidas que surgiram no entendimento das questões e respostas: A questões estavam 

claras e objetivas (100%) 

 

 

PARTE 1 – INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

Sexo: 6 (100%) feminino  

Idade: 22,5 anos  

Endereço Residencial: 4 (66,6%) SC e 2 (33,34%) RS 

Endereço Profissional: 4 SC e 2 RS 

Estado Civil: 6 (100%) solteiro 

 

 

PARTE 2 – INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

 

Informe o semestre de conclusão da graduação em fisioterapia. 

2015.1: 6 (100%) 

 

Filiado ao Crefito: 6 (100%) sim 

 

Atualmente você está: 

Trabalhando: 3 (50%) 

Trabalhando e estudando: 2 (33,33%) 

Estudando: 1 (16,67%) 

Não está trabalhando e nem estudando: 0 

 

 

Você está trabalhando na área de fisioterapia? 

Sim, totalmente: 5 (83,27%)  

Não: 1 (16,67%) Obs: Estudando - pesquisa em neurociência/ imunofarmacologia e 

neurofarmacologia 



 

 

Qual é o seu vínculo empregatício?  

Empregado com carteira assinada: 0  

Funcionário público concursado: 0  

Autônomo/Prestador de serviços: 3 (50%) 

Em contrato temporário: 0             

Estagiário: 0 

Proprietário de empresa/negócio: 0 

Outros: 2 (33,33%) Obs: Processo seletivo para Residência Fisioterapêutica 

 

Número de locais de trabalho: 

1: 3 (50%) 

2: 2 (33,33%) 

3: 0 

mais de 3:0 

Não está trabalhando: 1 (16,67%) 

 

Local(is) de atuação: 

Consultórios: 1(16,67%) 

Clínicas de fisioterapia: 1(16,67%) 

Hospitais: 2 (33,33%) 

Unidade Básica de Saúde: 1(16,67%) 

Atendimento domiciliar: 1(16,67%) 

Clubes: 0 

Empresas: 0 

Universidade: 0 

Outros. Especificar: 1(16,67%) Obs: studio de pilates 

 

Área de atuação: 5 alunas assinaram 9 áreas 

Ortopedia e Traumatologia: 3 

Geriatria: 2 

Neurologia: 0 

Pediatria: 0 

Cardiologia: 2 

Pneumologia: 0 

Uroginecologia e Obstetrícia: 1 

Dermatofuncional: 0 

Saúde Coletiva: 0 

Outros: 1Obs: Reumatologia 

 

Jornada de trabalho diária: 

4 horas: 0 

6 horas: 1(16,67%) 

8 horas: 2 (33,33%) 

Outros. Especificar: 2 Obs: 10 horas (16,67%) e 7 horas (16,67%) 

Não está trabalhando: 1 (16,67%) 

 

 

Média de rendimentos brutos mensal: 

de R$ 0,00 a R$ 1.000,00: 0 



 

de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00: 3 (50%) 

de R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00: 2 (33,33%) 

de R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00: 0 

de R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00: 0 

de R$ 5.001,00 a R$ 6.000,00: 0 

de R$ 6.001,00 a R$ 7.000,00: 0 

de R$ 7.001,00 a R$ 8.000,00: 0 

Acima de R$ 8.001,00: 0 

Não está trabalhando: 1 (16,67%) 

 

 

Grau de satisfação com o trabalho: 

Muito satisfeito: 1(16,67%) 

Satisfeito: 1(16,67%) 

Parcialmente satisfeito: 3 (50%) 

Insatisfeito: 0 

Gostaria de mudar de atividade profissional: 0 

Não está trabalhando: 1 (16,67%) 

 

PARTE 3 – INFORMAÇÕES SOBRE O PRIMEIRO EMPREGO 

 

Como foi a conquista do primeiro emprego/trabalho? (8 respostas) 

Concursos: 1 

Apresentação curricular: 1 

Indicação de terceiros: 2 

Estágio extra curriculares: 0 

Vontade e determinação em tentar sozinho: 2 

Outros. Especificar: _______________________________ 

Não está trabalhando: 1 

 

Quais as dificuldades encontradas para a conquista do primeiro emprego/trabalho? 

Não houve dificuldade: 2 (33,33%) 

Encontrar emprego com salário compatível: 3 (50%) 

Dificuldade para formação de sua clientela: 0 

Insegurança quanto ao potencial da formação acadêmica: 0 

Descobriu que não gosta de atuar como fisioterapeuta: 0 

Falta de especialização: 0 

Outros. Especificar: 0 

Não está trabalhando: 1 (16,67%) 

 

A que você atribui estas dificuldades? 

( ) Formação insatisfatória por parte da faculdade: 0 

(x) Falta de reconhecimento da profissão pela sociedade: 4 (66,66%) 

( ) Sistema de saúde insatisfatório: 0 

( ) Falta de empenho pessoal durante a graduação: 0 

( ) Falta de reconhecimento da profissão por outros profissionais da saúde: 0 

( ) Falta de capacitação científica como Fisioterapeuta: 0 

( ) Restrição do mercado de trabalho: 0 

( ) Outros. Especificar: 0 

Não respondeu: 1 (16,67%) 



 

Não está trabalhando: 1(16,67%) 

 

Quanto tempo demorou para conseguir colocação no mercado de trabalho? 

Colocação imediata: 5 (83,33%) 

Até 6 meses após formado: 0 

De 6 meses a 12 meses: 0 

De 1 ano a 2 anos: 0 

De 2 anos a 5 anos: 0 

Mais de 5 anos: 0 

Não está trabalhando: 1(16,67%) 

 

# Porque não trabalha na área de Fisioterapia? 

( ) Não encontrei emprego como Fisioterapeuta 

( ) Encontrei emprego mas o salário não era compatível com a minha expectativa 

( ) Desisti pois não consegui formar uma clientela 

( ) Passei em um concurso em outra área 

( ) Já trabalhava em outra área 

( ) Insegurança quanto ao potencial de minha formação acadêmica 

( ) Insegurança quanto ao relacionamento com profissionais da área de saúde 

( ) Descobri que não gostava de atuar como Fisioterapeuta 

( ) Falta especialização 

Outras. Especifique – 1 (16,67%) Obs: pesquisa em neurociência/ imunofarmacologia e 

neurofarmacologia.  

 

 

PARTE 4 – INFORMAÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

Você realizou ou realiza algum curso de pós-graduação? Qual? 

Aperfeiçoamento/Aprimoramento Qual? Especificar: 0 

Especialização Qual? Especificar: 0 

Residência Qual? Especificar: 2 (33,33%) Residência Multiprofissional em Cardiologia / 

Residência em cardiologia no Instituto de Cardiologia. 

Mestrado Qual? Especificar: 1 (16,67%) Programa de pós-graduação em Neurociência 

pela Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Trindade. 

Doutorado Qual? Especificar: 0 

Nenhum: 3 (50%) 

 

Caso tenha feito algum desses cursos de Pós-Graduação, qual foi a razão? (7 respostas) 

Você achou necessário continuar estudando para completar a sua formação: 0 

Acadêmica: 2 

Por exigência do mercado de trabalho: 1 

Você pretende ser ou é docente ou pesquisador: 2 

Foi interessante em razão da bolsa de estudo: 1 

Porque gosta de estudar: 1 

Por falta de outra opção: 0 

 

Com qual frequência você participa de congressos científicos? 

mais de 1 a cada seis meses: 0 

1 a cada seis meses: 1 (16,67%) 

1 por ano: 3 (50%) 



 

1 a cada 2 anos: 0 

com intervalos acima de 2 anos: 2 (33,3%) 

não frequento: 0 

 

Com que frequência você lê artigos científicos? 

não leio: 0 

pouco: 2 (33,3%) 

regularmente: 3 (50%) 

muito: 1 (16,67%) 

 

PARTE 5 – INFORMAÇÕES SOBRE SATISFAÇÃO COM A FORMAÇÃO 

ACADÊMICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Como você classifica sua formação acadêmica: 

Ótima: 0 

Boa: 6 (100%) 

Regular: 0 

Péssima: 0 

 

Se você acha que houve falhas na sua formação acadêmica, assinale-as: (11 repostas) 

Faltaram disciplinas para habilitá-lo no mercado de trabalho: 0 

Alguns professores não ensinaram direito: 0 

Faltou método de aula para alguns professores: 0 

Alguns professores não dominavam o conteúdo das aulas: 1 

Aulas práticas deficientes, laboratórios e instalações deficientes: 6 

Estágio com pouco tempo para cada área: 2 

Disciplinas aplicadas não foram boas: 0 

Disciplinas básicas não foram boas: 1 

Você não se empenhou o suficiente: 0 

Outros: Especificar: 1 (Há mais falta de estrutura, equipamentos, mas nosso corpo 

docente nos últimos dois anos, conseguiu superar essas “falhas”.) 

 

Quais foram os pontos positivos que você observou na sua formação acadêmica quando 

entrou para o mercado de trabalho? 

 

“Principalmente, a confiança e autonomia para lidar com pacientes adquirida 

durante os estágios e o costume de pensar no paciente como um todo e considerar 

vários ângulos possíveis de tratamento, o que foi muito incentivado durante minha 

formação acadêmica.” 

 

“Experiência dos estágios e alto grau de exigência dos professores.” 

 

“O ingresso e a dedicação à iniciação científica enriqueceram a graduação e 

estimularam a continuidade da carreira acadêmica. Os estágios, apesar de terem 

ocorrido numa problemática porém ao meu ver compreensível fase de estruturação 

do curso, contribuíram de forma positiva pro ingresso no mercado de trabalho.” 

 

“As próprias dificuldades durante a graduação me estimularam a buscar mais 

conhecimento, com isso considero que sempre me empenhei tentando suprir essas 



 

dificuldades, então a inserção no mercado de trabalho foi relativamente fácil, tive 

um ótimo resultado no atendimento com pilates, e no NASF também.” 

 

“A iniciativa na tomada de decisões, a independência de buscar aprender sozinha 

o que foi muito aprendido na UFSC através de bases de dados e livros 

recomendados. Além disso, o principal ponto foi aprender em todos os estágios o 

modelo ideal de atender um paciente (tempo maior de atendimento, avaliação 

completa, ética com o paciente, tratamento embasado cientificamente...), pois 

muitas vezes mesmo sem conseguir por em prática no nosso sistema SUS, 

conseguimos distinguir o básico do ideal, tentando sempre chegar nesse 

atendimento modelo para o nosso paciente.” 

 

“Acredito que a autonomia e o “como lidar” com inúmeras situações, já simuladas 

anteriormente durante os estágios ou as próprias aulas. A própria relação 

fisioterapeuta-paciente foi muito bem praticada e clara para nós, o que nos dá 

muito mais segurança pra fazer um bom trabalho e mostrar ao paciente o quão 

somos competentes. Isso tudo baseado em todo o aprendizado, avaliação, pesquisa 

e sempre encontrando planos e tratamentos que auxiliem e adaptem da melhor 

forma o paciente no seu meio.” 

 

 

Em relação a sua profissão você se considera: 

Muito satisfeito: 3 (50%) 

Satisfeito: 3 (50%) 

Parcialmente satisfeito: 0 

Insatisfeito: 0 

Gostaria de mudar de atividade profissional: 0 

 

 

Comissão de acompanhamento dos alunos egressos: 

 

 

 

Profa. Dr. Poliana Penasso Bezerra 

 

 

 

Profa. Ms. Mirieli Denardi Limana 

 

 

 

Profa. Dr. Janeisa Franck Virtuoso 

 

 

 

Profa. Dr. Ione Jayce Ceola Schneider 


