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CURSO TERAPIA OCUPACIONAL 

ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA E AJUSTES 

 2º SEMESTRE DE 2021 

 

 

 DATAS IMPORTANTES E ORIENTAÇÕES: 

  

• 13/09 a 17/09 - SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA: período para solicitação 

de matrícula, via Portal do Aluno, dos veteranos da graduação, referente ao 

2º semestre letivo de 2021.  

 

Observação: neste período de solicitação de matrícula, o aluno poderá 

visualizar apenas as turmas do seu período atual ou anteriores. 

 

Observação 2: calouros não devem solicitar matrícula pelo Portal do Aluno. 

A matrícula é efetuada pela PROGRAD.  

 

Observação 3: após este período, os alunos devem consultar o seu 

comprovante de matrícula, no portal do aluno, para conferirem quais 

disciplinas efetivamente encontram-se matriculados. 

 

• 13/09 a 13/11 - TRANCAMENTO TOTAL E PARCIAL: período para 

solicitação de trancamento total do semestre, via Portal do Aluno, e 

trancamento parcial de disciplinas, via coordenação do curso, referente ao 

2º semestre letivo de 2021 

 

Observação: no período indicado o Curso receberá as solicitações de 

Trancamento Parcial de disciplinas, via e-mail cursotoufsm@gmail.com. Para 

tanto, o aluno deverá informar no título do e-mail o seguinte: SOLICITAÇÃO DE 

TRANCAMENTO PARCIAL – NOME COMPLETO. No corpo da mensagem, 

informar: NOME COMPLETO, NÚMERO DE MATRÍCULA, NOME E CÓDIGO 

DAS DISCIPLINAS que deseja efetuar o trancamento parcial.  

 

• 21/09 e 23/09 - AJUSTE DE MATRÍCULA WEB: período para ajuste de 

matrícula dos alunos de graduação, via Portal do Aluno, referente ao 2º semestre 

letivo de 2021. 

 

Observação: no período de ajuste de matrícula via web, o aluno poderá 

visualizar e solicitar, via Portal do Aluno, disciplinas de todos os períodos 

do curso.  
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Observação 2: a efetivação da matrícula permanece condicionada a existência 

de vaga na disciplina, a inexistência de conflito de horário e ao atendimento 

dos pré-requisitos, quando houver. 

 

Observação 3: as situações das solicitações de disciplinas podem ser 

consultadas através do comprovante de solicitação de matrícula, disponível 

no portal do aluno, na aba matrículas.  

 

• 27/09 a 30/09 - AJUSTE ÀS COORDENAÇÕES DE CURSO: período 

para ajuste de matrícula dos alunos de graduação, por e-mail à Coordenação 

de Curso OU via Portal do Aluno, referente ao 2º semestre letivo de 2021, e 

lançamento do ajuste no SIE. 

 

Observação: no período de 27/09 a 30/09, os alunos devem realizar os ajustes 

de matrícula, preferencialmente, via Portal do Aluno. Em caso de 

impossibilidade e/ou dificuldade, podem entrar em contato com o Curso via e-

mail: cursotoufsm@gmail.com. No corpo do e-mail sempre informar: nome 

completo, número de matrícula e ajustes desejados, identificando o(s) nome(s) 

e código(s) da(s) disciplina(s) e o seu(s) respectivo(s) código(s). 

  

Observação 2: os discentes devem consultar o seu comprovante de 

matrícula, no Portal do Aluno, a fim de verificarem se as solicitações foram 

aceitas e se não há nenhuma inconsistência.  

 

• 13/10 – AULAS - INÍCIO: início das aulas do 2º semestre letivo de 2021, 

sob Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE). 

 

 OUTRAS ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 

 

1) A matrícula na disciplina TEO0030 - TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO I será efetuada, diretamente, pela Coordenação/Secretaria do 

Curso, no período de ajustes de matrícula (27/09 a 30/09). Para tanto, os 

acadêmicos deverão encaminhar à Coordenação/Secretaria do Curso, até o dia 

26/09, a Declaração de Professor Orientador de Trabalho de Conclusão de 

Curso, disponível na página do curso, assinada pelo professor orientador. A 

declaração deve ser enviada para o e-mail cursotoufsm@gmail.com, com cópia 

para o professor orientador, para ciência.  

Observação: o aluno que conseguir matrícula na disciplina de TCCI, no 

período de solicitação de matrícula, também deverá realizar o mesmo 

mailto:cursotoufsm@gmail.com
mailto:https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/442/2018/11/declara%C3%A7%C3%A3o_orientador_tcc_formulario_site-1.pdf
mailto:https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/442/2018/11/declara%C3%A7%C3%A3o_orientador_tcc_formulario_site-1.pdf
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procedimento para confirmar a sua vaga, devendo enviar a declaração do 

professor orientador, no prazo estipulado. 

 

2) A matrícula na disciplina TEO0040 – Trabalho de Conclusão de 

Curso II deverá ser realizada, diretamente, pelos discentes, via portal do aluno, 

no período previsto para solicitações de matrícula. Os alunos devem se 

matricular na turma do seu professor orientador. 

Observação: alunos que tiverem problemas com a sua solicitação de 

matrícula devem entrar em contato com a Coordenação de Curso, via e-mail 

terapiaocupacional@ufsm.br.  

 

3) A solicitação de matrícula na disciplina de ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO deve ser efetuada, diretamente, no Portal 

do Aluno, no campo e turma previamente acordada com a Comissão de Estágio 

(comissaoestagiotoufsm@gmail.com) e Coordenação de Curso. Porém, em 

caso de quebra de pré-requisito, a matrícula será efetuada, diretamente, pela 

Coordenação/Secretaria de Curso.  

Observação: Por decisão do Colegiado do Curso de Terapia 

Ocupacional, os pré-requisitos das disciplinas de estágio não foram 

flexibilizados. Os alunos que desejarem solicitar quebra de pré-requisito deverão 

encaminhar, por e-mail (terapiaocupacional@ufsm.br), requerimento ao 

Colegiado de Curso, antes do período de ajuste de matrícula às 

Coordenações de Curso (27/09 a 30/09). O modelo de requerimento está 

disponível na página do curso, em formulários.  

 

4) Seminários Integrados de Práticas em Terapia Ocupacional I, II e 

III, serão ofertados para alunos(as) com ou sem as horas de observação já 

realizadas. Estes devem atentar para os documentos que se encontram na 

página do curso: https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/terapia-

ocupacional/seminarios/. Há um novo documento (Termo de Adesão 

Obrigatório) o qual deve ser assinado e entregue pelo aluno ao docente 

responsável pela disciplina, antes do início da observação das práticas. 

 

• Acadêmicos que perderem o prazo para solicitação de matrícula 

(13/09 a 17/09) podem solicitar disciplinas no período de ajuste de matrícula via 

web, via portal do aluno, ou, ainda, no período de ajuste de matrícula à 

coordenação de curso. 

 

• Casos e situações excepcionais serão analisados pela Coordenação do 

Curso. Para solicitações de orientação acadêmica e/ou reuniões com a 

mailto:terapiaocupacional@ufsm.br
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/442/2018/11/Colegiado.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/442/2018/11/Colegiado.pdf
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/terapia-ocupacional/seminarios/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/terapia-ocupacional/seminarios/
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Coordenadora de Curso, os alunos devem encaminhar e-mail à 

Coordenação de Curso - terapiaocupacional@ufsm.br. 

 

 

Professora Amara Holanda Lúcia Tavares Battistel 

Coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional 

 

DÚVIDAS FREQUENTES: 

 

1. Como fica a carga horária mínima e máxima do Curso de Terapia 

Ocupacional para o 2º semestre de 2021.?   

Por força da Resolução N. 24/2020, a carga horária mínima e máxima 

discentes estão flexibilizadas.  

 

2. Como ficam os pré-requisitos das disciplinas do Curso de Terapia 

Ocupacional?  

O Colegiado do Curso de Terapia Ocupacional, deliberou pela 

manutenção dos pré-requisitos para as disciplinas de estágio supervisionado 

obrigatório no 2º semestre de 2021. As solicitações de quebra de pré-requisito 

serão analisadas caso a caso pelo Colegiado.  

Em relação a disciplina TEO0030 - Trabalho de Conclusão de Curso I, 

para o 2º semestre de 2021, o colegiado deliberou pela possibilidade de quebra 

de pré-requisito, desde que o aluno curse a disciplina de Trabalho de Conclusão 

de Curso I concomitantemente a disciplina de Metodologia da Pesquisa 

Científica Aplicada à Terapia Ocupacional e tenha autorização do docente 

orientador.  

Em relação a disciplina de TEO0040 - Trabalho de Conclusão de Curso 

II, o colegiado também deliberou pela possibilidade de quebra de pré-requisito, 

de modo que o aluno possa cursar a disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso II concomitantemente a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, 

desde que possua autorização do docente orientador.  

 

3. Posso me matricular em duas disciplinas que estão no mesmo horário?  

Não. O sistema não permite que o aluno esteja matrícula em disciplinas 

cujos horários colidem. Neste caso, o aluno deverá optar por cursar apenas uma 

delas.  

 

4. Não quero me matricular em nenhuma disciplina neste 2º semestre de 

2021 (REDE), o que devo fazer?   

mailto:terapiaocupacional@ufsm.br
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Caso o aluno tenha BSE (Benefício Socioeconômico) e não pretenda 

cursar nenhuma disciplina, este deverá entrar em contato com a Coordenação 

de Curso, via e-mail terapiaocupacional@ufsm.br. Para os demais casos, deverá 

ser solicitado Trancamento Total, via Portal do Aluno, no prazo previsto no 

calendário acadêmico. 

 

 

Professora Amara Holanda Lúcia Tavares Battistel 

Coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional 

 

 

 

 


