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1. EDITAL 
O Curso de Terapia Ocupacional da Unidade da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas 
torna público que realizará Concurso Seletivo para o preenchimento de vaga no Programa Bolsas de 
Graduação, conforme a identificação do Campo 2:                                                                                                                                         

 

2. IDENTIFICAÇÃO  

 

2.1 Bolsa de Monitoria em Anatomia e Cinesiologia 
 
Disciplinas com códigos: Anatomia Humana (0040084)  e Cinesiologia aplicada a Terapia Ocupacional 
(1030010) 
Período de Atividades: 15 de maio a 31 de dezembro de 2014 
Ano letivo de: 2014 
Número de vagas: 01 
Período e horário das inscrições: de 08 a 09 de maio de 2014; das 14 horas até 20 horas, no dia 08 de maio, e 
das 14 horas até às 18 horas, no dia 09 de maio. 
Local das inscrições: Secretaria do Curso de Terapia Ocupacional.  
Requisitos para a inscrição:  
a) Estar devidamente matriculado no Curso de terapia ocupacional da UFPel. 
b) Ter cursado as disciplinas de Anatomia Geral e Cinesiologia aplicada à Terapia Ocupacional.  
c) Estar cursando o 4º ou 6 º semestre. 
d) Ter disponibilidade de 20 horas mensais para as atividades da monitoria. 
e) Não ser beneficiário de outras bolsas concedidas pelo Curso, nem possuir nenhum outro benefício da PRAE.  
 
Tipos de prova: Documental e Entrevista 
a) Média das notas das disciplinas de Anatomia e Cinesiologia (Peso 5). 
b) Disponibilidade de horário (Peso 1). 
c) Domínio técnico em relação as disciplinas envolvidas de Anatomia e Cinesiologia.  
 
Data, horário e Local das provas:  
A apresentação das notas e a entrevista será realizada no dia 12 de maio de 2014 às 14 horas, no colegiado do 
Curso. 

 

 



2.2 Bolsa de Monitoria em Tópicos Especiais em Terapia Ocupacional 
 
Disciplinas com códigos: Tópicos Especiais em Terapia Ocupacional I (código 1030044) e Tópicos Especiais em 
Terapia Ocupacional II (código 1030047)  
Período de Atividades: 15 de maio a 31 de dezembro de 2014. 
Ano letivo de: 2014 
Número de vagas: 01 
Período e horário das inscrições: de 08 a 09 de maio de 2014; das 14 horas até 20 horas, no dia 08 de maio, e 
das 14 horas até às 18 horas, no dia 09 de maio. 
Local das inscrições: Secretaria do Curso de Terapia Ocupacional. 
Requisitos para a inscrição:  
a) Estar devidamente matriculado no Curso de terapia ocupacional da UFPel.  
b) Estar cursando o 2º ou 4 º semestre.  
c) Ter disponibilidade de 20 horas mensais para as atividades da monitoria. 
d) Não ter outra modalidade de bolsa concedida pela UFPel ou qualquer entidade de fomento ao ensino, à 
pesquisa e à extensão. 
e) Comprovar a assistência por algum dos seguintes programas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE): moradia estudantil, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte, etc. 
 
Tipos de prova: Documental e Entrevista 
a) Carta de Intenção: O aluno deverá discorrer sobre as possibilidades de manejo das horas semanais 
necessárias, sugestões de incremento ao conteúdo e formato da disciplina e como pensa ser possível o 
trabalho de monitor para as disciplinas. (Valor 10,00 pontos) 
b) Prova Oral: O aluno será entrevistado e deverá expor suas ideias, sugestões e possibilidades de atuação na 
tarefa de bolsista. Serão avaliados a capacidade de comunicação (até 3,00 pontos), desenvoltura (até 3,00 
pontos), pró-atividade (até 3,00 pontos) e capacidade criativa (até 1,00 ponto). (Valor total 10,00 pontos) 
  
Data, horário e Local das provas:  
a) Carta de Intenção: deverá ser entregue no dia 12 de maio de 2014 até às 15 horas, no colegiado do Curso.  
Observação: A não entrega da Carta de Intenção até o horário estipulado desclassifica o candidato à seleção. 
b) Prova oral: ocorrerá no dia 12 de maio de 2014, às 15 horas; os candidatos devem comparecer, no horário 
determinado, no colegiado do Curso. 

 

 

 

2.3 Bolsa de Monitoria em Intervenções em Terapia Ocupacional 
 
Disciplinas com códigos: Intervenções da Terapia Ocupacional na Pessoa com Deficiência (1030021), 
Intervenções da Terapia Ocupacional na Infância e Adolescência(1030026), Intervenções da Terapia 
Ocupacional na Saúde do Adulto e Idoso (1030030), Intervenções da Terapia Ocupacional em Saúde 
Ocupacional (1030034), Intervenções da TO em Psiquiatria e Saúde Mental (1030029). 
Período de Atividades: 15 de maio a 31 de dezembro de 2014. 
Ano letivo de: 2014 
Número de vagas: 01 (uma) 
Período e horário das inscrições: de 08 a 09 de maio; das 14 horas até 20 horas, no dia 08 de maio, e das 14 
horas até às 18 horas, no dia 09 de maio. 
Local das inscrições: Secretaria do Curso de Terapia Ocupacional 
Requisitos para a inscrição:  
a) Estar devidamente matriculado no 4º ou 6º semestre do curso de terapia ocupacional da UFPel. 
b) Ter disponibilidade de 20 horas mensais para as atividades da monitoria. 
c) Ter cursado ao menos duas das disciplinas indicadas no primeiro item. 
d) Não ser beneficiário de outras bolsas concedidas pelo curso, nem possuir nenhum outro benefício da PRAE. 
 
Tipos de prova:  
a) Entrevista com os professores responsáveis pelo processo seletivo, onde o aluno será arguido sobre a 
temática “A Terapia Ocupacional e a Pessoa com Deficiência” onde deverá expor suas percepções, visão crítica 
sobre a temática seus projetos e intenções com relação as contribuições que julga pertinente como monitor da 



disciplina. A pontuação se dará da seguinte forma: visão crítica (4 pontos), argumentação (4 pontos), 
fundamentação científica (2 pontos). 
 
Data, horário e Local das provas:  
a) A entrevista será realizada no dia 12 de maio de 2014, no colegiado do curso, às 17 horas. 

 

 

 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 08 de maio de 2014.                          
 
 

______________________________________ 
Coordenador do Curso de Terapia Ocupacional 


