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Curitiba, 16 de março de 2019. 
 
 
Ilma. Sra.    
Profª. Drª. Ana Luiza Ferrer 
Coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional  
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 
 
 
Prezada Drª. 

 
 
A Associação Científica de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares e Cuidados Paliativos – 

ATOHosP tem o prazer de comunicar a realização do "III Congresso de Terapia Ocupacional em Contextos 
Hospitalares e Cuidados Paliativos”, que será realizada em Curitiba, Paraná, entre os dias 28 e 31 maio de 
2019. 

 
Nessa oportunidade, solicitamos apoio para a divulgação do congresso junto aos professores e 

estudantes de sua instituição. 
 

Em anexo encaminhamos informações gerais e o programa do Congresso. 
  
Certos de contarmos com sua colaboração reiteramos votos de estima e consideração 

 
Cordialmente, 

 

 
Profª. Drª. Rosibeth del Carmen Muñoz Palm 

Comissão Organizadora do III Congresso de Terapia Ocupacional  
em Contextos Hospitalares e Cuidados Paliativos 
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III CONGRESSO DE TERAPIA OCUPACIONAL 
EM CONTEXTOS HOSPITALARES E CUIDADOS PALIATIVOS - ATOHOSP 

 
 Realização:  
“Associação Científica de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares e Cuidados Paliativos – ATOHosP”  
 
Organização:  
Universidade Federal do Paraná 
 
Data: de 28 a 31 de maio de 2018. 
 
Locais do Evento:  
− Auditório Gralha Azul  
− Auditório Mauricio Bissoli 
− Bloco Didático II, 1º andar. 

Endereço: Avenida Prefeito Lothário Meissner, 632. Campus Botânico. Jardim Botânico. Curitiba. Paraná 
  
Site: http://www.atohosp.com.br/congresso/2019/ 

 

APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

 
O “III Congresso de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares e Cuidados Paliativos – ATOHosP”, que 
ocorrerá no Campus Botânico da Universidade Federal do Paraná, de 29 a 31 de maio de 2019, esperamos 
reunir profissionais, pesquisadores, docentes e estudantes, de graduação e de pós-graduação, da área para 
promover o aprimoramento de nossos conhecimentos técnico-científicos, buscando soluções e evidências 
para o desenvolvimento das melhores práticas profissionais. O evento contará com dois Eixos, que delinearão 
os trabalhos:  
Eixo I – Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares 
Eixo II – Terapia Ocupacional em Cuidados Paliativos. 
 
Objetivo Geral: 
− Promover o desenvolvimento técnico-científico da Terapia Ocupacional na especialidade de “Contextos 

Hospitalares” e suas áreas de atuação, dentre elas os “Cuidados Paliativos”, fundamentando e 
desenvolvendo seu campo de conhecimentos e de práticas. 

 
Objetivos Específicos -  
− Promover o ensino, a pesquisa e a assistência no campo de conhecimentos e atuação da especialidade 

profissional dos terapeutas ocupacionais em Contextos Hospitalares e respectivas áreas de atuação; 
− Promover a atualização, aprofundamento e difusão de conhecimentos técnico-científicos e práticas 

profissionais referentes à Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares e respectivas áreas de atuação; 
− Congregar terapeutas ocupacionais e estudantes de Terapia Ocupacional e as associações profissionais, 

tanto a nossa Associação Científica de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares e Cuidados 
Paliativos - ATOHosP , como com as demais entidades ou organizações profissionais de categoria e 
estudantis, para discussões de temas pertinentes à especialidade de Terapia Ocupacional em Contextos 
Hospitalares e Cuidados Paliativos – seu campo de conhecimentos e de práticas; 

− Estimular debates propositivos entre profissionais e estudantes de graduação e de pós-graduação, de 
diferentes instituições de ensino de Terapia Ocupacional, associações profissionais e instituições 
hospitalares interessados nos temas fundamentais do congresso; 

http://www.atohosp.com.br/congresso/2019/
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− Dar continuidade ao processo a integração entre os interessados pelos conhecimentos especializados de 
Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares e Cuidados Paliativos de todo o nosso país e com outros 
países latino-americanos. 

 
Público Alvo  
− Especialistas terapeutas ocupacionais membros da Associação Científica de Terapia Ocupacional em 

Contextos Hospitalares e Cuidados Paliativos – ATOHosP; 
− Profissionais que trabalham em hospitais de diferentes regiões do país, de diferentes níveis de 

complexidade e populações atendidas (hospitais gerais e especializados, públicos e privados); 
− Estudantes de graduação e de pós-graduação, interessados nos temas pertinentes à especialidade de 

Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares e Cuidados Paliativos; 
− Membros das associações profissionais de categoria, entidades ou organizações profissionais e 

estudantis.  


