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Projeto de Extensão: Terapia Ocupacional Acessibilidade e Inclusão 
 
O Curso de Terapia Ocupacional torna pública a seleção de alunos para preenchimento de 
02 vagas para BOLSISTA e 6 vagas para VOLUNTÁRIO, conforme as disposições contidas no 
presente documento. 
 

I. SOBRE OS OBJETIVOS DESTE PROJETO 
A) Ementa 

Visa contribuir para as medidas apropriadas para assegurar acessibilidade e inclusão, 

através do ensino, da pesquisa e da extensão.  

B) Objetivos 
 

Garantir e aprimorar o acesso das pessoas com deficiência a todos os espaços, 

ambientes, ações e processos necessários para a melhor qualidade de vida no desempenho 

ocupacional, buscando seu pleno desenvolvimento pessoal, social, acadêmico e profissional. 

 
Objetivos específicos: 

 Avaliar acessibilidade de espaços e ambientes; 

 Propor ações, modificações e adaptações; 

 Realizar formação de recursos humanos (Palestras e cursos); 

 Contribuir para a formação acadêmica (Grupos de Estudos); 

 Prestar consultoria para a UFPEL; 

 Contribuir para ampliar o acesso a espaços culturais; 

 Assessorar escolas em processo de inclusão escolar. 

 
C) Metodologia  
 

Grupo de estudos 

Consultoria  

Cursos/Palestras 

Projetos de pesquisa 

 
 

II. SOBRE AS VAGAS 
1. 02 vagas BOLSISTA alunos do 5º ou 7º semestre do Curso de Terapia 

Ocupacional 
2. 06 vagas VOLUNTÁRIO para alunos do 3º, 5º e 7º semestre do Curso de 

Terapia Ocupacional 



 
III. DA ELEGIBILIDADE E SELEÇÃO DOS BOLSISTAS 

Os candidatos deverão preencher o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BOLSAS ␣ 

CANDIDATO A BOLSA (disponível em http://wp.ufpel.edu.br/prec/proext/bolsas/ para 

inscrição à seleção, e entregue à comissão de seleção. 

A seleção dos bolsistas será realizada através de PROCESSO ÚNICO DE SELEÇÃO, 

independentemente de sua opção de concorrência (Bolsas PROBEC, apenas, ou Bolsas 

PROBEC e Bolsas PERMANÊNCIA). 

 

1.  Requisitos mínimos para estudantes candidatos a Bolsas PROBEC 

Os requisitos mínimos exigidos para inscrição de candidatos a bolsa são os seguintes:  

a) estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFPel; 

b) ter sido aprovado em pelo menos 3 disciplinas do curso em que está matriculado; 

c) ter aprovação em 75% ou mais das disciplinas cursadas no curso em que está matriculado; 

d) não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais (excetuados os auxílios 

destinados pela Assistência Estudantil); 

e) apresentar tempo disponível para dedicar às atividades relativas ao projeto/programa de 

extensão do edital disputado. 

 

2. Requisito suplementar para candidatos a Bolsas PERMANÊNCIA 

Os candidatos que desejarem concorrer, além das Bolsas PROBEC, também às Bolsas 

PERMANÊNCIA, assinalando no Formulário de Solicitação esta opção, deverão estar cientes 

de que além de atenderem os requisitos mínimos para Bolsas PROBEC devem ser estudantes 

assistidos pela PNAES, através de um dos seguintes programas geridos pela Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis: moradia estudantil, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio 

transporte, auxílio instrumental odontológico e auxílio pré-escolar. 

 

3. Resultado de seleção e metodologia de classificação dos bolsistas 

Os processos de seleção de bolsistas serão realizados de forma unificada, com TODOS os 

candidatos concorrendo às bolsas destinadas à proposta (projeto/programa) contemplada 

com bolsas. 

O preenchimento das vagas (Bolsas PROBEC / Bolsas PERMANÊNCIA) obedecerá ao seguinte 

procedimento: 

1) O resultado da seleção será publicado nas unidades acadêmicas constando de uma única 

lista de classificação geral, com a indicação dos candidatos contemplados com bolsa. 

http://wp.ufpel.edu.br/prec/proext/bolsas/


2) As vagas de Bolsas PROBEC serão preenchidas pela ordem de colocação no processo de 

seleção, independentemente da condição dos bolsistas (atendidos ou não pela PNAES). 

3) A seguir, havendo vagas de Bolsas PERMANÊNCIA, elas serão preenchidas de acordo com 

a ordem de classificação obtida na seleção pelos candidatos que estão aptos para recebê-las 

e que não receberam bolsas PROBEC. 

Os candidatos que não forem contemplados com bolsas constituirão a ␣Lista de 

Suplência␣␣ para o caso de desistência ou desligamento do bolsista ao longo da execução 

do projeto/programa. 

 

4. Requesitos para participar do processo de seleção:  
a) Estar devidamente matriculado no 3º, 5º e/ou 7º semestre do Curso de Terapia 

Ocupacional da UFPel. 
b) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades do projeto para o 

BOLSISTA. 
c) Ter disponibilidade de 10 horas semanais para as atividades do projeto para 

VOLUNTÁRIO. 
 

 
III. SOBRE A INSCRIÇÃO 

1. Período de inscrições: de 20 a 25 de agosto de 2014, das 14:00 às 20:00h. 
2. Local de inscrições: Secretaria do Curso de Terapia Ocupacional da UFPEL. 
3. Documentos necessários para inscrição:  

a) VOLUNTÁRIOS - Ficha de inscrição preenchida e assinada (formulário anexo a esse 
edital) e carta de intenção. 

b) BOLSISTAS - Os candidatos deverão preencher o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE 

BOLSAS ␣  CANDIDATO A BOLSA (disponível em 

http://wp.ufpel.edu.br/prec/proext/bolsas/ para inscrição à seleção, e entregue 
à comissão de seleção. 
 

 
 

IV. O PROCESSO DE SELEÇÃO: 
a) Local: os candidatos BOLSISTAS devem apresentar-se no Laboratório de 

Tecnologia Assistiva na faculdade de medicina para prova escrita. 
b) Data: 26 agosto de 2014. 
c) Hora: 14hs.  
d) Os candidatos VOLUNTÁRIOS deverão entregar a carta de intenção na 

Secretaria do Curso de Terapia Ocupacional no momento da inscrição 
junto ao formulário disponível no final deste documento. 

e) O não comparecimento do candidato no local, data, hora marcados 
implicará em eliminação do mesmo no processo seletivo. 

f) A seleção será feita por uma comissão composta pelos seguintes 
membros: Renata C. Rocha da Silva (coordenadora do Projeto) e Nicole 
Ruas (Profª. Colaboradora do projeto) 

g) O processo será composto pelas seguintes etapas: 

http://wp.ufpel.edu.br/prec/proext/bolsas/


 Avaliação da carta de intenções, tendo como critérios: clareza das ideias 
apresentadas, compreensão dos objetivos do projeto, interesse nas 
atividades propostas para vaga de VOLUNTÁRIO. 

 Prova escrita objetiva com conteúdo do Plano Viver sem Limites para vaga 
de BOLSISTA. (disponível em 
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos
/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_0.pdf  

 
 

h) Todas as etapas terão o mesmo peso e a classificação do candidato será 
dada pela nota da avaliação. Ambas avaliações valem de 0 a 10 pontos. 
O candidato que não atingir nota 7,0 (sete) na média, será 
desclassificado. 
 

V.  A DIVULGAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
Ao final do processo de seleção será elaborada uma lista dos candidatos 
aprovados, por ordem de classificação. Essa lista será divulgada no mural do 
Curso de Terapia Ocupacional a partir do dia 27 de agosto de 2014.  

 
VI. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) Em caso de empate, terá prioridade o candidato que apresentar a maior 
pontuação na prova. Se persistir o empate, os candidatos serão convocados a 
participarem de um sorteio que definirá o preenchimento da vaga.  

b)  A inscrição no processo implica na aceitação plena de todos os termos emitidos 
nesse edital. 

c) O que não estiver previsto neste edital segue o Regimento Geral da 
Universidade Federal de Pelotas. 

 
VII. EM CASO DE CLASSIFICAÇÃO PARA A BOLSA, APÓS O RESULTADO DA SELEÇÃO 

SERÃO EXIGIDOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES: 
 

4.1. Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso); 
4.2. Plano de trabalho do bolsista, preenchido pelo coordenador do projeto (de 

acordo com o formulário “Plano de Trabalho do Bolsista”, disponível na página 
da PREC: http://wp.ufpel.edu.br/prec/proext/bolsas/). 

4.3. Dados bancários: conta corrente e individual (vedada a utilização de conta 
poupança ou de conta conjunta de qualquer natureza). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wp.ufpel.edu.br/prec/proext/bolsas/
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SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 

 

Projeto Terapia Ocupacional Acessibilidade e Inclusão 
     

FICHA DE INSCRIÇÃO N° ________ (preenchido no recebimento da Inscrição) 
 

NOME: ___________________________________________________________ 

Curso:_______________________________Nº DE MATRÍCULA: _________SEMESTRE:____ 

CPF: ______________RG (data de emissão, local): _____________________________ 

TELEFONE/CELULAR:__________________________________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________ 

ENDEREÇO COMPLETO: _______________________________________________________ 

 

 

DATA DA INSCRIÇÃO:  

ASSINATURA DO CANDIDATO: 

ASSINATURA DE QUEM RECEBEU A INSCRIÇÃO: 

 
 

 
 
 


