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Nossa Formação



Nossos Campos de Prática e Estágios 

✔Hospitais gerais e especializados;

✔Centros de reabilitação;

✔Unidades de Saúde da Família;

✔CAPS em suas diferentes modalidades;

✔Escolas;

✔CRAS;

✔Centros de Inclusão;

✔Instituições.





Projetos e Programas Institucionais 

✔Pesquisa – PIBIC, PIVIC, entre outros;

✔Extensão – Amplia a atuação do campus universitário para além das salas de aula.

Articulação prática do conhecimento científico do ensino e da pesquisa com as

necessidades da comunidade onde a universidade se insere, interagindo e

transformando a realidade social.

✔Ensino – Monitoria;

✔PET – Programa de Educação pelo Trabalho;

✔Componentes Flexíveis (atividades de seminários, congressos, oficinas, projetos

de iniciação ao ensino e a pesquisa, atividades de extensão, outros).



Os alunos devem adquirir competências para...

• Elaborar, planejar e implementar programas, projetos e ações;

• Ser ético e responsável no exercício da profissão, comprometido com as
demandas sociais emergentes e primando pela competência na atuação
profissional;

• Desenvolver sua atividade profissional consoante o Código de Ética Profissional
da Terapia ocupacional;

• Administrar, gerenciar e ter liderança;

• Contribuir para a produção científica e o desenvolvimento do campo da ciência
da Terapia Ocupacional mediante a pesquisa.



Informações Importantes

Diante da pandemia causa pelo novo coronavírus, a UFPB adotou o regime de ensino 

remoto.

Desde então, as atividades têm sido regulamentadas a partir de resoluções internas 

publicadas pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) a cada 

semestre.

Segue link de acesso para a Resolução No 27/2021 que regulamente as atividades do 

período suplementar 2021.1:

https://www.ufpb.br/cdesign/contents/documentos/resolucoes/res-_consepe_27-
2021-1.pdf

https://www.ufpb.br/cdesign/contents/documentos/resolucoes/res-_consepe_27-2021-1.pdf


Informações Importantes

NOS PERÍODOS PRESENCIAIS REGULARES:

✔A partir do P2 as matrículas são realizadas pelos alunos de forma online;

✔ Número mínimo de créditos por período = 20. Máximo = 33;

✔ Número mínimo de semestres para se formar = 8.  Máximo = 12; 

✔ Todas as turmas têm direito a um professor tutor;

✔ Toda comunidade acadêmica deve estar ciente da Resolução CONSEPE N°

29/2020 que trata da regulamentação dos cursos de graduação da UFPB.



Informações Importantes

Todas as informações importantes sobre a graduação estão contidas no 

Regulamento Geral da Graduação, regulamentada na Resolução No 29/2020 e podem 

ser acessadas através do link:

https://www.ufpb.br/aci/contents/documentos/resolucoes/REGULAMENTOGERALDAGRADUAO292020.pdf/view

https://www.ufpb.br/aci/contents/documentos/resolucoes/REGULAMENTOGERALDAGRADUAO292020.pdf/view


A LEITURA DESSAS RESOLUÇÕES É RECOMENDADA A 

TODOS OS DISCENTES VETERANOS E INGRESSANTES. 



Pró-Reitoria de Graduação: www.ufpb.br/prg

Centro de Ciências da Saúde: www.ccs.ufpb.br

Departamento de Terapia Ocupacional: http://www.ccs.ufpb.br/depto/

E-mail do Departamento: deptoufpb@gmail.com

Coordenação do Curso: http://www.ccs.ufpb.br/coordto

E-mail da Coordenação do Curso: coordto@ccs.ufpb.br

Contatos e Páginas Importantes
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