
EDITAL Nº 001/2022, de 11 de novembro DE 2022.

PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA SUBSIDIADA DA UFSM
DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL

O Departamento de Terapia Ocupacional do Centro de Ciências da Saúde, torna público
que, no período de 11 a 18 de novembro de 2022, estarão abertas as inscrições para o processo
seletivo para BOLSA DE MONITORIA SUBSIDIADA em disciplina do Departamento de
Terapia Ocupacional, conforme descrito a seguir:

1 DA BOLSA
1.1 O número de vagas de bolsa de monitoria disponibilizadas, neste edital, constam no item 11
(quadro de vagas);
1.2 A carga horária semanal da monitoria será de 8 a 12 horas;
1.3 O tempo de duração da bolsa será de 25 de novembro de 2022 a 20 de fevereiro de 2023
(período letivo);
1.4 Valor da bolsa: R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais.

2 PRÉ-REQUISITOS
2.1 Ser aluno (a) de graduação da UFSM, com matrícula em situação regular (anexar o
comprovante de matrícula na inscrição);
2.2 Ter disponibilidade de horários conforme a necessidade de cada disciplina;
2.3 Estar matriculado (a) em, no mínimo, 240 horas/aula;
2.4 Ter obtido aprovação em, no mínimo, 50% das disciplinas cursadas em semestre anterior;
2.5 Não estar ligado à outra bolsa ou projeto remunerado, independente do órgão financiador;
2.6 Ter obtido nota igual ou superior a 7,00 (sete) na disciplina pretendida (anexar o histórico
escolar na inscrição).
2.7 Ter experiência de monitoria ou estar exercendo monitoria no semestre corrente ou nos
anteriores, neste último, ter apresentado e aprovado o relatório pelo colegiado de curso (anexar
cópia do relatório apresentado);

3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA
Neste edital seleciona-se estudantes para apoiar as disciplinas de graduação: Estudos do Fazer
Humano IV, e Estudos do Fazer Humano II.

Os estudos do fazer humano constituem um conjunto de disciplinas do ciclo básico de formação
em terapia ocupacional, referindo-se aos fundamentos e à constituição do campo. Ocupam-se de
tratar da ação humana em suas diferentes facetas e complexidades no que dizem dos processos
de subjetivação, da produção de cultura e da vida social. Nestas disciplinas, de caráter
teórico-práticas, os alunos discutem e se aprofundam naquilo que funda o fazer humano, suas
análises e leituras variadas, bem como se experimentam nas atividades. Deste modo, observam



as dimensões clínicas, estéticas e políticas de suas ações e dos outros, de maneira a se
apropriarem do principal veículo de atuação profissional do terapeuta ocupacional. Discutem o
uso e o acompanhamento das ações dos sujeitos na construção de intervenções clínicas e
procedimentos terapêuticos ocupacionais.

A aprendizagem acerca das diferentes linguagens da ação, verbais e não-verbais, da organização
de um ambiente onde a ação possa acontecer, o registro das ações, sua análise e leitura, o
conhecimento a respeito dos materiais diversos para a elaboração de intervenções por meio de
atividades é fundamental para o profissional desta área. Assim sendo, acompanhar em monitoria
a execução de uma destas disciplinas permitirá ao estudante um aprofundamento neste campo,
constituindo um lugar potente para a construção do conhecimento e ampliação do repertório de
futuros terapeutas ocupacionais.

Entende-se, ainda, que o espaço de aproximação maior com aspectos do campo em que o
estudante está em formação, por meio de atividade extracurricular, pode vir a disparar processos
de investigação na forma de projetos de pesquisa e produção de conhecimento na forma de
iniciação científica, monografias.

Serão tarefas dos monitores:
● Auxiliar o professor nas atividades prática, acompanhando as professoras na organização

dos materiais e da sala;
● Atentar-se para o acompanhamento e manutenção das medidas sanitárias de

biossegurança vigentes;
● Estudar e trazer materiais a respeito do estudo do contexto sociocultural, da história e

técnicas de diferentes atividades trabalhadas em sala de aula na parte prática;
● Realizar pesquisas de materiais e investigação de procedimentos para a realização de

atividades, organizar e compartilhar com a turma esse repertório;
● Desenvolver relatório semestral das atividades desenvolvidas para a obtenção de

certificado.

4 DA INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO DA BOLSA DE MONITORIA
4.1 As inscrições para as monitorias deverão ser efetuadas POR E-MAIL endereçado ao
Departamento de Terapia Ocupacional (depto.terapiaocupacional@ufsm.br), constando no
Assunto “Inscrição monitoria subsidiada - indicar qual das duas disciplinas pretende”;
4.2 O candidato à bolsa de monitoria deverá anexar ao e-mail de inscrição, citado acima, os
documentos que constam no Item 5;
4.3 As inscrições iniciam no dia 11 e encerram às 23h59min do dia 18 de novembro de 2022.

5 DA DOCUMENTAÇÃO
5.1 Formulário de Inscrição devidamente preenchido (ANEXO I);
5.2 Comprovante de matrícula e histórico escolar atualizado.
5.3 Relatório de monitoria ou documento comprobatório de realização de monitoria realizada até
o semestre de 2022.2.
5.4 Carta de interesse, observando como imagina que esta experiência pode contribuir com sua
formação.
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6 CRITÉRIOS GERAIS DE SELEÇÃO
6.1 Atender aos pré-requisitos constantes no item 2;
6.2 Ter disponibilidade de horários de acordo com as necessidades da disciplina;
6.3 Maior nota de aprovação na carta de interesse;
6.4 Obter grau mínimo de aprovação igual ou superior a 7,00 (sete), na carta de intenção.
6.5 Não ter outra bolsa de qualquer natureza, salvo bolsas e benefícios que possuam a finalidade
de contribuir para a permanência e a diplomação de estudantes em situação de vulnerabilidade
social.
6.6 Em casos de empate, possuir filhos em idade escolar dará preferência a candidata/o.

7 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
7.1 As inscrições homologadas serão publicadas em Edital a partir do dia 21 de novembro de
2022, na página do curso de terapia ocupacional do CCS;

8 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
8.1 O resultado final será divulgado a partir do dia 23 de novembro de 2022, na página do curso
de terapia ocupacional do CCS;

9 INÍCIO DAS ATIVIDADES
9.1 O/a candidato/a selecionado/a para a vaga de monitor/a deverá entrar em contato com o/a
professor/a orientador/a da bolsa, iniciando suas atividades a contar do dia 25 de novembro de
2022.

10 DO QUADRO DE VAGAS
Curso: Terapia Ocupacional
Disciplina: Estudos do Fazer Humano IV
Orientador/a: Profa. Dra. Andréa do Amparo Carotta de Angeli
Nº de vagas:01

Curso: Terapia Ocupacional
Disciplina: Estudos do Fazer Humano II
Orientador/a: Profa. Dra. Amara Lúcia Holanda Tavares Batistel
Nº de vagas:01

Santa Maria,  11 de novembro de 2022.

___________________________________________

Prof.ª Tânia Fernandes Silva – SIAPE: 1766924
Chefe do Departamento de Terapia Ocupacional/CCS
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ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA SUBSIDIADA DA UFSM

DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL

MONITOR DA ISCIPLINA:.......………………................................………................ NOME
DO(A) CANDIDATO(A): ……........................................................…….......... CURSO:
................................................... MATRÍCULA: ................................. SEMESTRE (do curso):
..........................
ENDEREÇO RESIDENCIAL:.......................................................................................
TELEFONE PARA CONTATO: ................................................................………....... E-MAIL:
......................................................................................................…………... IDENTIDADE:
...........................................… CPF: .......................................................

O ESTUDANTE JÁ DEVE TER CURSADO A DISCIPLINA PARA A QUAL ESTÁ SE
INSCREVENDO PARA A MONITORIA, TENDO SIDO APROVADO COM NOTA
IGUAL OU SUPERIOR A 7,00 (SETE). QUAL A MÉDIA DA DISCIPLINA (LANÇAR O
QUE ESTÁ NO HISTÓRICO)? …………………….

CONTA CORRENTE: (individual e ativa) BANCO: ....................................................
AGÊNCIA:........................... CONTA:.......................................

Local: ___________________ Data: _______________
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