
 
 

EDITAL Nº11/2019 ANEXO 1: VAGAS 

  Disciplina Responsáveis Vagas Pré-requisitos 

1 
Análise de AVD e 
Atividades 
Instrumentais de VD 

Lilian Bernardo / 
Carolina Linhares 

1 
-Ter cursado com aprovação a disciplina a que concorre  
- Ter cursado com aprovação Análise Quantitativa 

2 Análise Instrumental 
Jaqueline S. de 
Freitas 

1 - Ter sido aprovado na disciplina com média superior a 7,0. 

3 Análise Qualitativa Rosana C. Macedo 2 - Ter cursado a disciplina de Análise Qualitativa. 

4 Análise Quantitativa Rosana C. Macedo 3 - Ter cursado a disciplina de Análise Qualitativa. 

5 Bases Biológicas Carla F. Félix 3 - Ter concluído a disciplina e ter média acima de 7,0 na mesma. 

6 
Bases 
Farmacoterapêuticas II 

Mariana M. G. 
Pinheiro 

2 

- Ter obtido média maior ou igual a 8 (NF>8.0);  
- Não ter reprovação na disciplina em questão;  
- Facultado a participação presencial durante o horário da disciplina a que concorre 
(segunda-feira 08:00 às 11:00 h) 

7 BMF I 
Alexandra de F. do 
Amaral 

1 - Análise do seu Coeficiente de Rendimento. 

8 Cinesioterapia 
Jaqueline B. de Sá / 
Mônica R. de 
Queiroz 

2 

- Ter sido aprovado na disciplina a que se candidata com média igual ou superior a 
7,0.  
- Ter sido aprovado na disciplina de Movimento Humano  
- Disponibilidade de horário para reunião semanal presencial na quinta feira, de 13:30 
às 15h. Seria interessante que o aluno tivesse horário para estar presente em sala 
durante a aula, mas não é obrigatório. 

9 Farmacot. III 
Mariana M. G. 
Pinheiro 

2 

- Ter cursado a disciplina a que concorre entre os períodos de 2016.2 a 2018.1; 
 - Ter obtido média maior ou igual a 8 (NF>8.0); -Não ter reprovação na disciplina em 
questão;  
- Facultado a participação presencial durante o horário da disciplina a que concorre 
(sexta-feira 13:30 às 15 h) 

10 Farmacotécnica I e II 
Ana Ribeiro / 
Eduardo Rodrigues 

2 
- Ter cursado a disciplina objeto da monitoria (ter sido aprovado). 
- Ter tido aproveitamento que o habilite para as atividades programadas. 

11 
Fisioterapia Aplicada à 
Uroginecologia e 
Obstetrícia  

Luciana M. Gomes  6 

1-Ter sido aprovado na disciplina com grau igual ou superior a 8. 
2-Já ter cursado e ter sido aprovado na disciplina de Estágio II e III com média igual ou 
superior a 7. 
3-Disponibilidade eventual de horário no dia do estágio na Clínica Escola, sendo 
segunda manhã, entre 9 h e 11 h , e segunda tarde na disciplina em questão entre 
13.30 h 17.50 h , com intervalo entre os turnos. 
4-Disponibilidade de encontro rotineiro com o docente para discussão e suporte. 
5-Disponibilidade para realizar as atividades de monitoria 2 horas semanais junto aos 
discentes. 

12 
Fisioterapia nas 
Disfunções 
Cardiopulmonares I 

Cristiane S. N. B. 
Garcia e Michele 
Ramos 

2 
- Participar preferencialmente da aula da disciplina, que ocorre na quinta-feira, de 08:00 
às 12:30 hs (Na impossibilidade disso ocorrer, disponibilidade obrigatória de encontros 
semanais na quinta-feira, de 13:30 às 14:30 horas) 



 
 

13 
Fisioterapia nas 
Disfunções 
Cardiopulmonares II 

André da S. Favre / 
Juliana V. 
Cavalcanti 

2 
- Participar preferencialmente da aula da disciplina a que ocorre na quarta-feira, de 
13:30 às 18 horas (Na impossibilidade disso ocorrer, disponibilidade obrigatória de 
encontros semanais na quinta-feira, de 13:30 às 14:30 horas). 

14 Genética e Embriologia 
Alexandra de Faria 
do Amaral 

1 - Análise de Coeficiente de Rendimento 

15 
Métodos e Técnicas de 
Avaliação em Terapia 
Ocupacional (METATO) 

Lilian D. Bernardo 1 

- Ter cursado a disciplina a que se candidata com média acima de 6,5; 
- Ter cursado com aproveitamento a disciplina de BMF I; 
- Disponibilidade de estar na aula da disciplina, que ocorre na quinta-feira, de 08:00 às 
11 horas. 

16 Movimento Humano Vinícius C. Martins 3 - Ter sido aprovado na disciplina a que se candidata. 

17 
Química Geral e 
Inorgânica 
Experimental I 

Rodolfo G. Fiorot e 
Paulo Galdino 

2 - Ter sido aprovado na disciplina a que se candidata com média superior a 7,0. 

18 
Química Geral e 
Inorgânica I 

Rodolfo G. Fiorot 4 - Ter sido aprovado na disciplina com média superior a 7,0. 

19 
Química Geral e 
Inorgânica II 

Paulo G. de Lima 4 
- Ter sido aprovado nas disciplinas Química Geral e Inorgânica II, Química Orgânica I 
e Físico-Química I. 

20 Química Orgânica I 
Anne Caroline 
Cândido Gomes 

 - Ter sido aprovado na disciplina a que se candidata com média superior a 8,5. 

21 
Recursos 
Fisioterapêuticos III- 
Hidrocinesioterapia 

Juleimar Amorim 3 

- Ter cursado a disciplina de Recursos Fisioterápicos III com média igual ou superior a 
7,50. 
- Ter disponibilidade para estar presente em todas as aulas práticas previamente 
agendada, nos dias de atividades avaliativas (provas teóricas, seminário e discussão 
de evidências científicas), que sempre ocorrerá terça-feira das 8h às 11:00; 
- Ter disponibilidade de 4h semanais flexíveis para trabalhos e atividades fora da aula, 
além de encontros com docente para construção e revisão das estratégias didáticas. 

22 Tecnologia Assistiva I Simone Pureza 2 
- Ter sido aprovado na disciplina a que se candidata  
- Disponibilidade de horário na terça-feira (9:30-13:30) e quinta-feira (15:00-18:00) 
- Em caso de empate, o critério para o desempate será a maior nota obtida na disciplina   

23 
Terapia Ocupacional 
nas Disfunções 
Neonatais 

Carolinne L. 
Pinheiro 

1 

- Ter cursado a disciplina a que se candidata com média acima de 7,5; 
- Ter cursado com aproveitamento as disciplinas Terapia Ocupacional no 
Desenvolvimento Infantil, Métodos e Técnicas de Avaliação em Terapia Ocupacional 
(METATO), Fundamentos em Terapia Ocupacional, BMF I, BMF II, Bases Biológicas, 
Terapia Ocupacional na Escola e Genética e Embriologia; 
- Disponibilidade de estar presente nas quintas-feiras (08:00 – 09:30 horas). 



 
 

25 
Terapia Ocupacional no 
Desenvolvimento 
Infantil 

Carolinne Linhares 
Pinheiro 

1 

- Ter cursado a disciplina a que se candidata com média acima de 7,5; 
- Ter cursado com aproveitamento as disciplinas Terapia Ocupacional nas 
Disfunções Neonatais, Métodos e Técnicas de Avaliação em Terapia Ocupacional 
(METATO), Fundamentos em Terapia Ocupacional, BMF I, BMF II, Bases Biológicas, 
Terapia Ocupacional na Escola e Genética e Embriologia; 
- Disponibilidade de estar presente em pelo menos um dos dois dias em que ocorre a 
disciplina a que se candidata: terça-feira (08:00 – 09:30 horas) e/ou quinta-feira (9:30 
- 12:30 horas), sendo este último dia o preferencial. 

26 TO em Gerontologia Bruno Poltronieri 3 

- Ter cursado a disciplina de Terapia Ocupacional em Gerontologia. 
- Ter disponibilidade para estar em sala de aula na disciplina ao menos em 80% 
do tempo de cada aula. 
- Ter disponibilidade de 3h30 min flexíveis para trabalhos e atividades fora da 
aula, além de encontros com docente para construção e revisão das 
estratégias didáticas. 

27 TO na Escola 
Márcia Cristina de 
Araújo Silva 

1 
- Ter cursado e sido aprovado em Terapia Ocupacional Ocupacional na Escola; 
- Ter disponibilidade de horário às quintas-feiras das 15:00 às 16:30 e sextas-feiras 
das 09:30 às 11:00. 

28 Urgência e Emergência 
Ana Carolina de 
Azevedo Carvalho 

2 

- Ter sido aprovado na disciplina a que concorre com média igual ou superior a 8,0  
- Disponibilidade de horário presencial na terça-feira (13:30 às 16:30 horas) ou 
sábado (08:00 às 12:30 horas)  
- Disponibilidade de encontro rotineiro com o docente para discussão e suporte  
- Disponibilidade para realizar as atividades de monitoria 2 horas semanais junto aos 
discentes 

 


