Número: 032

EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DO
PROJETO VIVÊNCIAS

CCG-FOR-33*
Aprovação:
Direção de Centro
REVISÃO: 01

UNIDADE:
CURSO:

Universidade da Amazônia - UNAMA
TERAPIA OCUPACIONAL

O Coordenador C R I S T I A N E D O R O S Á R I O T E X E I R A M E N E Z E S do Curso de TERAPIA
OCUPACIONAL da UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA, no uso de suas atribuições resolve:
1º Ficam abertas as inscrições para o processo seletivo do Projeto Vivências no período de 09/02/2021 a
18/02/2021, através do formulário FORMS, que será disponibilizado aos líderes de turma no primeiro
dia de inscrição. O Formulário ficará aberto até o dia 18 de fevereiro, até às 24h.
2º As vagas serão destinadas a alunos regularmente matriculados no 3º, 5º e 7º período do curso, que obtiveram
médias finais (em todas as disciplinas do curso) de no mínimo 7,0. E ainda, não houver sido reprovado em
nenhuma disciplina.
3º A inscrição será validada SOMENTE com o encaminhado do HISTÓRICO ACADÊMICO para os seguintes emails: terapiaocupacional.alcindo@unama.br e sabrina.queiroz@unama.br. até o dia 18 de fevereiro.
4º O processo seletivo constará de duas etapas, em que as etapas dividem-se em:
A) Avaliação do Histórico escolar, de caráter eliminatório, em que serão classificados à segunda etapa
(entrevista) SOMENTE os alunos com notas finais (em todas as disciplinas) com média mínima de 7,0.
B) E ainda, não houver sido reprovado em nenhuma disciplina.
5º Uma entrevista, de caráter classificatório, valendo 10 pontos (roteiro em anexo).
6º Em caso de empate, o critério inicial a ser utilizado será o da ordem de inscrição (1), seguido da idade – da maior
para a menor (2). Caso permaneça o empate, as preceptoras deverão realizar um sorteio.
7º Os casos omissos, bem como as dúvidas e esclarecimentos a respeito da não seleção no projeto, serão
apreciados somente pela comissão docente responsável, não cabendo qualquer modalidade de recursos por
parte dos discentes inscritos no processo seletivo.
8º Será considerado apto àquele que demonstrar postura ética e responsabilidade com a atividade, disponibilidade
de deslocamento, dia e horário para as atividades.
9º Um termo de compromisso e de seguro de vida deverá ser preenchido e assinado pelo aluno selecionado e entregue
à Coordenação Geral de Estágios do CCBS.
10º O período de vigência do projeto será de 01/03/2021 a 18 de junho de 2021.
11º Cada aluno participante do projeto deverá cumprir no vivências, a carga horaria de 8/h semanais de prática e 4/h
semanais de produção científica (que deve ser cumprida de acordo com a disponibilidade de tempo do aluno), assim
completando 12/h semanais de Projeto Vivências, durante o turno VESPERTINO.
12º Ao final do projeto, o aluno deverá entregar a ficha de frequência; a avaliação individual contendo o conceito de
desempenho do aluno, assinada pelo tutor responsável do local da vivência; um relatório das atividades, abordando
as atividades desenvolvidas no Vivências; e um resumo científico.
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13º A entrega do certificado do Projeto Vivências ocorrerá somente mediante a apresentação dos itens contidos na
(atribuição 10º).
14º O aluno aprovado no Projeto Vivências poderá participar do SIMPÓSIO DO PROJETO VIVÊNCIAS DE TERAPIA
OCUPACIONAL, na condição de apresentador, relatando as atividades vivenciadas durante o projeto, mediante
apresentação dos itens contidos na (atribuição 10º).
15º O local ofertado para as vivências e o número de vagas disponíveis com os respectivos requisitos para
participação encontram-se discriminados abaixo:

LOCAL

CLINICA INTEGRADA TERAPIA
OCUPACIONAL

MOIRAS ESPAÇO
TERAPÊUTICO DE
CONIVIVÊNCIA
CLÍNICA DE
INTEGRAÇÃO
SENSORIAL

REQUISITO

VAGAS

3° SEMESTRE

02

RESPONSAVEL

PRECEPTOR TERAPEUTA
OCUPACIONAL
5° SEMESTRE

02

7º SEMESTRE

02

5º SEMESTRE

01

7º SEMESTRE

01

5º SEMESTRE

01

LÍVIA MELLO PONTESTERAPEUTA OCUPACIONAL
MAITÊ PIMENTA
TERAPUETA OCUPACIONAL

BELÉM, 29 DE JANEIRO DE 2021

Sabrina de Sousa Queiroz
Coordenador Projeto Vivências de Terapia ocupacional
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TERMO DE RESPONSABILIDADE PROJETO VIVÊNCIAS

Declaro para os devidos fins que Eu, __________________________________________________,
aluno (a) do ____º semestre do Curso de _______________________ da Universidade da Amazônia –
UNAMA,

matrícula

n°_______________

lotado

(a)

no

Campo

de

Prática

do

Projeto

Vivências__________________________________, Turno: TARDE, me comprometo a cumprir a carga horária
total designada pelo projeto e a executar minhas funções com responsabilidade e ética, zelando pelo bem
estar dos que convivem comigo e pela imagem da instituição que me recebe.
Fico ciente de que devo ter responsabilidade de me apresentar ao local do estágio devidamente trajado
(uso do jaleco quando for o caso ou camisas da UNAMA + calça e tênis) e utilizando o crachá em local visível;
de cumprir o horário designado para as minhas atividades e que devo apresentar ao final do projeto os
trabalhos constantes do Edital Vivências /2021. Caso não cumpra, fico ciente de que poderei ser desligado das
ações do projeto a qualquer momento, podendo neste caso vir a sofrer restrições em minhas participações
em outros projetos futuramente ofertados pela instituição.

__________________________________________________
Assinatura do Aluno (a)
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CRONOGRAMA
ATIVIDADE

PERÍODO

LOCAL

HORÁRIO

FORMULÁRIO
FORMS

8H – 24H

Inscrição

09 à 18/02/2021

Entrevista

22/02/2021

Clínica Integrada

11:00

Resultado Final

26/02/2021

Clínica Integrada

A partir das
14h00min

Reunião Geral com
supervisor e
coordenador

01/03/2021

Clínica Integrada

08h00 às 12h00

LOCAIS DE
APROVAÇÃO

14:00 ÀS 18:00

Presença de todos os
aprovados. (Pode
ocorrer alteração)
Previsão para Início do
Projeto Vivências. (Pode
ocorrer alteração, devido
a ajustes no processo)

02/03/2021
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ROTEIRO DE ENTREVISTA
ITEM AVALIADO

NOTA

1- Demonstra interesse em realizar o
projeto vivências (2,4 pontos)
2- Verbalizou disponibilidade de dedicação
ao projeto, considerando disponibilidade
pessoal e profissional para participar das
atividades, incluindo tarefas de estudo
dirigido? (2,4 pontos)
3- Desenvoltura, clareza, síntese e
objetividade nas respostas durante a
entrevista (2,4 pontos)
4- Demonstra ética e comprometimento
quanto às atividades estabelecidas pelo
projeto? (2,4 pontos)
5- Tem alguma experiência prática no
atendimento ao paciente? (0,4)
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