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ATIVIDADES ISOLADAS 2015/1 
NO CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 
A fim de tornar o processo de consulta às oportunidades de atividades isoladas 

junto ao Curso de Terapia Ocupacional mais fácil e eficiente – etapa Antes da inscrição, 
conforme Edital do Departamento de Registros Acadêmicos (DRA); a Coordenação do 
Curso de Terapia Ocupacional disponibiliza a lista de disciplinas disponíveis para 
matrícula.  

São elas: 

 
Disciplina: Metodologia da Pesquisa em Terapia Ocupacional Código: 1030048 
Conteúdos a serem ministrados na disciplina: O que é pesquisa; O papel do pesquisador; Ética na 
pesquisa; Pesquisa na Terapia Ocupacional; Terapeuta Ocupacional e pesquisador; Linguagem e escrita 
científica; Leitura e interpretação de textos científicos; Classificação das pesquisas e trabalhos científicos; 
Métodos gerais de pesquisa; Pesquisa Qualitativa; Pesquisa Quantitativa; Passos metodológicos para 
apresentação de trabalhos, construção de artigos, resenha, relatório, monografia; Desenvolvimento de 
pesquisa: passo a passo da elaboração; Normas para apresentação de trabalhos; Discussão teórica sobre 
ciência e apresentação dos diferentes enfoques de pesquisa. 

Horário: das 18h às 20h40min – segundas-feiras – FAMED – Sala 309 

 
Disciplina: Psicologia I Código: 1030011 
Conteúdos a serem ministrados na disciplina: Estágios do desenvolvimento psicológico (bebê, infância, 
adolescência, adulto jovem, adulto maduro, idoso); Desenvolvimento da afetividade e o papel do ambiente; 
A teoria do desenvolvimento emocional; Relações entre desenvolvimento motor e psicológico; A construção 
da pessoa; A teoria psicanalítica freudiana; Teorias psicanalíticas de Winnicott; O desenvolvimento do self; 
Relações entre a terapia Ocupacional e a Psicologia do desenvolvimento. 

Horário: das 19h50min às 22h20min– terças-feiras – FAMED - sala 309 

 
Disciplina: Desenvolvimento Motor Código: 1030022 
Conteúdos a serem ministrados na disciplina: Introdução ao Desenvolvimento Motor; Desenvolvimento 
motor como área de estudo do movimento humano; Conceitos fundamentais, designs de pesquisa e 
perspectivas teóricas; Crescimento físico e envelhecimento; Crescimento físico, maturação e 
envelhecimento; Desenvolvimento e envelhecimento dos sistemas corporais; Fases do Desenvolvimento 
Motor; Fase dos movimentos reflexos e espontâneos; Fase dos movimentos rudimentares; Fase dos 
movimentos fundamentais; Fase dos movimentos especializados; 

Horário: das 17h10min às 19h50min – quartas-feiras – FAMED - sala 309 

 
Disciplina: Ética e Bioética Código: 1030015 
Conteúdos a serem ministrados na disciplina: Conceitos e definições sobre Ética e Bioética; Construção 
de valores, Moral e normas sociais; O papel do indivíduo na sociedade; Construção da cidadania; Aborto; 
Morte e morrer; Eutanásia; Pena de morte; Ética profissional; Terapeuta Ocupacional e deveres éticos; 
Papel dos Conselhos e Associações na ética profissional. 

Horário: das 17h10min às 19h50min – terças-feiras – FAMED - sala 309 

 
Este documento tem o único objetivo de auxiliar os interessados na escolha das 

atividades isoladas sendo que a garantia de vaga, em cada disciplina, está sujeita às 
especificações do edital supracitado. Além disto, estas orientações não são destinadas 
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aos alunos ingressantes pelo ENEM/SiSU, PAVE, pelos processos de reopção, 
reingresso e transferência e nem mesmo para veteranos. 

 
Pelotas, 04 de fevereiro de 2015. 

 


