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CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

ORIENTAÇÕES MATRÍCULA EXTRACURRICULAR - 2021/2 

 

O Curso de Terapia Ocupacional informa que no 2º semestre de 2021 não 

irá aderir à solicitação de matrícula extracurricular via Portal do Aluno.  

 

Os alunos poderão requerer, no período de 04/10/2021 a 08/10/2021, via e-

mail, à sua coordenação de curso, autorização para matrícula em disciplina(s) 

ofertadas pelo Curso de Terapia Ocupacional, seguindo as orientações: 

 

Procedimentos: 

O aluno, após verificar quais as disciplinas ofertadas pelo Curso de Terapia 

Ocupacional no 2º semestre de 2021 deseja solicitar, deverá agrupar todas estas em 

um único pedido. O requerimento necessita ser enviado à sua coordenação de 

curso, por e-mail, e deverá conter as seguintes informações: NOME COMPLETO, 

NÚMERO DE MATRÍCULA, CURSO DE INTERESSE “TERAPIA OCUPACIONAL”, 

NOMES E CÓDIGOS DAS DISCIPLINAS QUE DESEJA SE MATRICULAR. 

A coordenação de curso de origem, no período de 14/10/2021 a 15/10/2021, 

avaliará o pedido e, em caso de aprovação, encaminhará à coordenação do curso de 

terapia ocupacional, via e-mail.   

 A coordenação do curso de terapia ocupacional avaliará os pedidos 

encaminhados pelas coordenações de curso e, não havendo impedimento, lançará 

no SIE as matrículas extracurriculares deferidas, no prazo de 18/10/2021 a 

19/10/2021. Os alunos devem consultar os seus comprovantes de matrícula, no 

Portal do Aluno, a fim de verificar se suas solicitações foram aprovadas. 

 

ATENÇÃO:  

As disciplinas da matriz curricular obrigatória do curso de terapia 

ocupacional que iniciam com o código “TEO” não estarão disponíveis para 

solicitação de matrícula extracurricular.  
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As demais disciplinas obrigatórias e as disciplinas complementares de 

graduação ofertadas pelo Curso de Terapia Ocupacional, no 2º semestre de 2021, 

poderão ser solicitadas, via e-mail à sua Coordenação de Curso, considerando os 

seguintes aspectos: 

1) As vagas disponíveis da disciplina complementar de graduação “TEO0060 

- Introdução à Neuropsicologia e à Neurociência Cognitiva” serão 

destinadas, preferencialmente, os alunos pertencentes ao curso de 

Fonoaudiologia. 

2) A disciplina complementar de graduação TEO0061- Corporificação e 

Performances de Si, somente receberá alunos pertencentes dos cursos 

de Dança (licenciatura/bacharelado) e Teatro. 

  

Os nomes, códigos, horários e saldo de vagas das disciplinas ofertadas 

pelo Curso de Terapia Ocupacional no segundo semestre de 2021, podem ser 

consultados na página do curso. 

 

Para outras informações ou em caso dúvidas, enviar e-mail para 

terapiaocupacional@ufsm.br ou cursotoufsm@gmail.com. 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

    Professora Lucielem Chequim da Silva 

Coordenadora em Substituição do Curso de Terapia Ocupacional 
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