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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.  

Foram convidados a responder o presente questionário 56 alunos egressos do 
curso de fisioterapia, formados de 2015.1 a 2016.2. O convite foi realizado por 
mensagem enviada no endereço eletrônico no dia 20/03/2017. No dia 05/04/2017 foi 
criado um Grupo dos Alunos Egressos no Facebook e o convite foi enviado neste dia e 
reenviado no dia 11/04/2017. No dia 27/04/2017 foi enviado o convite por meio de 
mensagem individual via Messenger. 

O número de alunos que responderam o questionário foi 40 (71,42%). 
 
 
PARTE 1 – INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 

 
 
Média de Idade: 24,12±1,94 anos  
 
  



 

 
PARTE 2 – INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
Legenda: 1. Empregado com carteira assinada, 2. Funcionário público concursado, 3. Autônomo/Prestador de serviços, 
4. Em contrato temporário, 5. Estagiário, 6. Proprietário de empresa/negócio, 7. Outros. 
 



 

 

 
 
 

 
Legenda: 1. Consultórios, 2. Clínicas de fisioterapia, 3. Hospitais, 4. Unidade Básica de Saúde, 5. Atendimento 
domiciliar, 6. Clubes, 7. Empresas, 8. Universidade, 9. Outros.  

 

 



 

Legenda: 1. Ortopedia e Traumatologia, 2. Geriatria, 3. Neurologia, 4. Pediatria, 5. Cardiologia, 6. Pneumologia, 7. 
Uroginecologia e Obstetrícia, 8. Dermatofuncional, 9. Saúde Coletiva, 10. Outros. 
 
 

 
- Clínica fisiovit- traumato e ortopedia em Criciúma -sc e APAE de Maracajá -sc 

- Apae, neuropediatria, turvo-sc. Serfisio clinica de fisioterapia, ortopedia/traumatologia, turvo-
sc 

- Fisioterapia domiciliar, traumato ortopédica, geriatria e neurologia/ Araranguá-Santa Catarina 

- Clinica de Fisioterapia Clinivida, Fisioterapeuta, Armazém -SC 

- Arte e Equilíbrio Studio de Pilates - atuação: Pilates Araranguá -SC 

- Universidade Federal de Santa Catarina, Pediatria e Neurologia / Araranguá / Santa Catarina 

- Clinica Praia Grande, traumato-ortopedia, quiropraxia, geriatria, reumatologia, neuro adulto, 
dermato-funcional, hidroginástica e pilates. 

- Fisioform Clínica de Fisioterapia e Hidroterapia, Neurologia, Joinville/SC 

- Clinica de Fisioterapia Pró Vida Medical Center - Reabilitação e prevenção em Ortopedia, 
traumatologia e Geriatria - Tubarão SC. ClinicaVitalli - Reabilitação e prevenção em Ortopedia, 
traumatologia, Geriatria e cardiologia - Treze de Maio SC. Atendimento domiciliar - Geriatria e 
Neurologia - Treze de Maio SC 

- Ararangua/sc 

- UNESC- Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva/Saúde da Família. Criciúma-SC. 

- Instituto de Cardiologia. Residente em cardiologia. Porto Alegre/RS 

- Clínica Levitare/ Pilates / Sombrio (SC) 

- Araranguá SC 

- Clínica de Fisioterapia Fisiovit, Clínica de Fisioterapia São Judas Tadeu, Ortopedia e 
Traumatologia e Fisioterapia Pélvica, Criciúma/SC 

- Fisio Pilates (Pilates), Araranguá-SC Fisio Sul (Pilates), Araranguá-SC 

- Consultório Laélia May e atendimento domiciliar - Tubarão/SC 

- Em duas clinica com multiprofissionais com pacientes 90% de traumato e 10% de neuro. 
Canoas - RS 

- Clinica de fisioterapia e estética fisioqualite, palhoça sc 

- Viva Bem, fisioterapia e hidroterapia/ Araranguá SC 

- FisioClin 

- Programa de Residência multiprofissional em Cardiologia, atuando no hospital da cidade de 
passo fundo e unidade básica de saúde Jerónimo Coelho. 

- Fisioterapia convencional, Studio de Pilates e Atendimentos domicilares (Brusque/SC) 

- Hospital regional de Araranguá, pneumologia, Santa Catarina 

- APAE: Neurologia pediátrica e adulta - Meleiro/SC Vita Fisiotrapia e Pilates: Pilates, Geriatria, 
Pediatria, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia 

- Atendimento domiciliar, traumato-ortopedia, Tubarão/SC 

- Studio fisio e pilates/ fisioterapia convencional e pilates/ sombrio sc 

- Clinidor, traumato-ortopedia, Araranguá-SC 



 

- Atendimento domiciliar/ Geriatria e Ortopedia/ São José - SC 

- Fisiosul, Ortopedia Araranguá - SC, Academia R10, Pilates Aranranguá - SC 

- Studio de Pilates, Criciúma 

- Fisiotrauma Sombrio/SC 

- Araranguá  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oportunidade de estágio obrigatório em fases iniciais 

Disciplinas aplicadas com bom conhecimento e atualidade. 

BOM CORPO DOCENTE 

Olhar ao paciente como um todo, buscar excelência nos atendimentos, criatividade para trabalhar com 

poucos recursos, segurança nos atendimentos e no planejamento dos objetivos, e saber trabalhar em 

equipe. 

Realmente saber o que esta sendo feito, ter entendimento dos problemas e saber como resolver. Saber 

realizar uma boa avaliação e ter uma boa gama de técnicas para aplicar. 



 

 
 

 

 

  
 
 
 
PARTE 3 – INFORMAÇÕES SOBRE O PRIMEIRO EMPREGO 
 

 
Legenda: 1. Concursos, 2. Apresentação curricular, 3.Indicação de terceiros, 4.Estágio extra curriculares, 5.Vontade e 
determinação em tentar sozinho, 5. Outros. 
 
 
 



 

 
Legenda: 1. Não houve dificuldade, 2. Encontrar emprego com salário compatível, 3. Dificuldade para formação de sua 
clientela, 4.Insegurança quanto ao potencial da formação acadêmica, 5.Descobriu que não gosta de atuar como 
fisioterapeuta, 6. Falta de especialização. Outros. 

 

 
Legenda: 1.Formação insatisfatória por parte da faculdade, 2.Falta de reconhecimento da profissão pela sociedade, 
3.Sistema de saúde insatisfatório, 4. Falta de empenho pessoal durante a graduação, 5. Falta de reconhecimento da 
profissão por outros profissionais da saúde, 6.Falta de capacitação científica como Fisioterapeuta, 7. Restrição do 
mercado de trabalho, 8.Outros.  

 
 

 
 



 

 
Legenda: 1Não encontrei emprego como Fisioterapeuta, 2. Encontrei emprego, mas o salário não era compatível com 
a minha expectativa, 3. Desisti pois não consegui formar uma clientela, 4.Passei em um concurso em outra área, 5.Já 
trabalhava em outra área, 6.Insegurança quanto ao potencial de minha formação acadêmica, 7.Insegurança quanto ao 
relacionamento com profissionais da área de saúde, 8.Descobri que não gostava de atuar como Fisioterapeuta, 9. Falta 
especialização, 10.Outras.  
 
 
PARTE 4 – INFORMAÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 
 
60% dos egressos realizaram algum curso de formação continuada. 
 

 
Legenda: 1.Aperfeiçoamento/Aprimoramento, 2.Especialização, 3.Residência, 4.Mestrado, 5. Doutorado, 6. Outro. 

 
Descrição do curso de educação continuada realizado, a instituição 
e a cidade de realização 
 
- UFSC - Araranguá 

- UFSC - Araranguá 

- Unesc - Criciúma 

- Mestrado no Programa de Ciências da Reabilitação- Universidade Federal de Santa Catarina-
UFSC/ Araranguá-Santa Catarina 

- Pós graduação em Fisioterapia Intensiva - Estácio São José 

- Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Araranguá. 



 

- Reabilitação Vestibular, Faculdade Inspirar, Curitiba 

- Fisiologia do exercicio/estacio de sa/Florianopolis 

- Residencia Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde Coletiva na empresa Unesc. 

- Neurociências/Universidade Federal de Santa Catarina/Florianópolis 

- Residência Multiprofissional. Instituto de Cardiologia. Porto Alegre - RS. 

- Programa de Pós-Graduação Ciências da Reabilitação / UFSC/ Ararangua 

- Programa de posgraduacao em ciencias da reabilitacao, Ararangua 

- Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de pós-graduação em ciências da - 
reabilitação. Araranguá. 

- Fisioterapia Pélvica - Uroginecologia Funcional, Faculdade Inspirar, Florianópolis/SC 

- Terapia intensiva, faculdade inspirar balneário Comburiu. 

- Faculdade Inspirar- Florianópolis/SC. Curso de DryNeedling, Instituto Golden - POA 

- Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, UFSC, Araranguá 

- UFSC/ Araranguá SC 

- Residência multiprofissional em Cardiologia - Universidade de Passo Fundo, Hoapital da 
Cidade de Passo Fundo e Prefeitura Municipal de Passo Fundo 

- Mestrado em ciências da reabilitação, Araranguá 

- Desenvolvimento Cognitivo na Perspectiva Multiprofissional: Fundação Catarinense de 
Educação Especial, Florianópolis/SC; KinesiotapeNeuro Muscular: Jetmed, Orleans/SC; Pilates 
MAT e Clínico: Unicfisio, Criciúma/SC; Pilates nas disfunções da coluna vertebral e Pilates para 
gestantes: Original Pilates, Porto Alegre/RS; DryNeedling: Inspirar, Porto Alegre/RS. 

 
 
 

 
Legenda: 1. Você achou necessário continuar estudando para completar a sua formação, 2. Por exigência do mercado 
de trabalho, 3.Você pretende ser ou é docente ou pesquisador, 4. Foi interessante em razão da bolsa de estudo, 5. 
Porque gosta de estudar, 6. Por falta de outra opção.  

 
 
 
 



 

PARTE 5 - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E LEITURA E ARTIGOS 
CIENTÍFICOS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: 1.Livros, 2.Bases de dados científicos (Ex: Pubmed, Scielo), 3.Pesquisas no google, 4.Outros, 5.Não utilizo. 
 

 

 

 
 
 
 



 

PARTE 6 - INFORMAÇÕES SOBRE SATISFAÇÃO COM A FORMAÇÃO 
ACADÊMICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

Legenda: 1.Faltaram disciplinas para habilitá-lo no mercado de trabalho, 2.Alguns professores não ensinaram direito, 
3.Faltou método de aula para alguns professores, 4.Alguns professores não dominavam o conteúdo das aulas, 5.Aulas 
práticas deficientes, laboratórios e instalações deficientes, 6.Estágio com pouco tempo para cada área, 7.Disciplinas 
aplicadas não foram boas, 8.Disciplinas básicas não foram boas, 9. Você não se empenhou o suficiente, 10. Outros. 

 

 

- Oportunidade de estágio obrigatório em fases iniciais  

- Disciplinas aplicadas com bom conhecimento e atualidade. 

- Bom corpo docente 



 

- Olhar ao paciente como um todo, buscar excelência nos atendimentos, criatividade para 
trabalhar com poucos recursos, segurança nos atendimentos e no planejamento dos objetivos, 
e saber trabalhar em equipe. 

- Realmente saber o que esta sendo feito, ter entendimento dos problemas e saber como 
resolver. Saber realizar uma boa avaliação e ter uma boa gama de técnicas para aplicar. 

- A habilidade em avaliar as disfunções do paciente de forma rápida, e conseguir traçar um 
plano de tratamento eficaz, isso só foi possível pela dedicação dos professores 

- A prática clínica durante os estágios me auxiliou durante as minhas experiências clínicas, 
além disso, a exigência dos docentes me preparou para um mercado de trabalho também 
muito exigente. 

- Sem dúvida a qualificação dos docentes me trouxe uma base muito boa. 

- Conhecimento aprofundado; senso crítico; criatividade 

- A grande base científica para a proposta de tratamentos. 

- Empenho dos professores em melhorar o curso e que dedicação e estudo sao fundamentais 

- Conhecimento passado pelos professores e a busca por materiais de pesquisa de qualidade. 

- O conteúdo prático aprendido durante os estágios e os métodos de pesquisa empregados em 
nossa instituição para a realização de pesquisa e trabalhos acadêmicos. 

- Conhecimento das diversas especialidades da profissão com uma visão ampla de cada uma. 
Autonomia na busca de informações para sanar dúvidas e continuar estudando. 

- Que mesmo sendo um curso novo eu tive qualidade de ensino, não me sinto defasada de 
conhecimento. 

- Fácil adaptação ao local mesmo com poucos recursos terapêuticos 

- Realização da avaliação fisioterapeutica e criatividade ao tratamento. senso crítico ao valor 
valor cobrado, aos planos de saúde e ao tempo e individualidade dos pacientes atendidos. 

- O contato cedo com os pacientes isso foi muito bom para o mercado de trabalho deixando a 
gente mais seguros para tratar e lidar melhor com os pacientes. 

- Aprendi a "correr atrás" e "me virar" na prática profissional. Além disso, a qualidade do ensino 
que tive a oportunidade de ter no fim da graduação compensou as dificuldades do início 
(quando o curso estava iniciando). Professores de qualidade, biblioteca equipada, laboratórios 
de ensino foram de extrema importância e pude aproveita-los mesmo que por pouco tempo. 

- Boa qualidade no atendimento, surpreendendo até mesmo os pacientes/clientes, que tem 
uma ideia fixa de que a fisioterapia é somente a massagem e o choquinho e que não dá 
resultado. 

- Carregar o nome uma universidade federal. Ter conhecimento da maior parte das patologias 
e saber onde procurar, no caso de dúvida, o melhor tratamento. Ser autodidata. 

- Experiência adquirida nos estagios 

- Estágios precoces e contato desde as primeiras fases com o paciente. Pesquisa Científica, 
busca de artigos e estudos, trouxeram uma boa bagagem teorica para buscar novos 
tratamentos e tecnicas, alem de ajudar principalmente na parte da escrita científica que vejo 
hoje no mestrado 

- Domínio de conteúdo. 

- Facilidade para superar adversidades e trabalhar com o pouco que se tem à disposição 
principalmente nas questões que envolvem infraestrutura e materiais. 

- Disciplinas aplicadas com bom embasamento; Professores qualificados. 

- Ótimo conhecimento teórico! 

- Qualidade no trabalho 



 

- A ênfase na avaliação cinesiológica funcional; questões de atualidade quanto ao tratamento 
fisioterapêutico e a prática baseada em evidências. 

- Prática baseada em evidência 

- Percebi que apesar de eu não ter experiência eu tinha mais conhecimento de tratamento do 
que outros profissionais que trabalhavam comigo e eram formados há mais tempo. 

- Resultados positivos no tratamento aos meus pacientes 

- A prática com os pacientes visto em aulas práticas ofericidas pelos professores e o 
aprendizado em estágio. 

- Formação em Universidade Pública 

- Vasta experiência adquirida nos estágios, confiança na aplicação prática do conteúdo teórico 

- Necessidade de continuar estudando, visto que os professores sempre falavam sobre isso. 

- Experiência adquirida com os estágios. A teoria dos conteúdos durante a graduação foi bem 
aprofundada. Reconhecimento da qualidade do curso pela comunidade. 

 

 

 


