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ATIVIDADES ISOLADAS 2013/1 
NO CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 
A fim de tornar o processo de consulta às oportunidades de atividades isoladas 

junto ao Curso de Terapia Ocupacional mais fácil e eficiente – etapa Antes da inscrição, 
conforme Edital N° 008/2013, do Departamento de Registros Acadêmicos (DRA); a 
Coordenação do Curso de Terapia Ocupacional disponibiliza a lista de disciplinas 
disponíveis para matrícula. São elas: 

 
Disciplina: Fisiologia Humana Código: 0020047 
Conteúdos a serem ministrados na disciplina: Excitação e condução em fibras nervosas; Transmissão 
sináptica; Mecanismo da contração muscular e sua energética; Reflexos espinhais; Mecanismo da dor; 
Sistema nervoso autônomo: organização anatômica e funcional do simpático e parassimpático; Controle de 
temperatura corporal; Sangue; Função renal; Endocrinologia; Fisiologia cardiovascular; Fisiologia do sistema 
respiratório. 

Horário: das 20h40min às 22h20min – segundas e quintas-feiras – local a definir 

 
Disciplina: Genética e Evolução Humana Código: 0050082 
Conteúdos a serem ministrados na disciplina: Estrutura e função do DNA, regulação gênica, genética e 
câncer, herança genética (clássica, multifatorial e mitocondrial), grupos sanguíneos, alterações 
cromossômicas, cromossomopatias, efeitos biológicos e genéticos das radiações, teratogênese, 
malformações congênitas, distúrbios do metabolismo, farmacogenética, aconselhamento genético. 

Horário: das 19h às 21h30min – terças-feiras – local a definir 

 
Disciplina: Psicologia I Código: 1030011 
Conteúdos a serem ministrados na disciplina: Estágios do desenvolvimento psicológico (bebê, infância, 
adolescência, adulto jovem, adulto maduro, idoso); Desenvolvimento da afetividade e o papel do ambiente; 
A teoria do desenvolvimento emocional; Relações entre desenvolvimento motor e psicológico; A construção 
da pessoa; A teoria psicanalítica freudiana; Teorias psicanalíticas de Winnicott; O desenvolvimento do self; 
Relações entre a terapia Ocupacional e a Psicologia do desenvolvimento. 

Horário: das 19h50min às 22h20min– quartas-feiras – local a definir 

 
Disciplina: Ética e Bioética Código: 1030015 
Conteúdos a serem ministrados na disciplina: Conceitos e definições sobre Ética e Bioética; Construção 
de valores, Moral e normas sociais; O papel do indivíduo na sociedade; Construção da cidadania; Aborto; 
Morte e morrer; Eutanásia; Pena de morte; Ética profissional; Terapeuta Ocupacional e deveres éticos; 
Papel dos Conselhos e Associações na ética profissional. 

Horário: das 18h às 19h50min – quartas-feiras – local a definir 

 
Disciplina: Epidemiologia e Bioestatística Código: 1030020 
Conteúdos a serem ministrados na disciplina: Introdução a Epidemiologia; Definições de Epidemiologia; 
Características da Epidemiologia; Uso da Epidemiologia; Principais delineamentos epidemiológicos; Figuras-
chave da história da Epidemiologia; Medidas de Freqüência das Doenças; Medidas de Efeito e Impacto; 
Interpretação da relação causal; Estrutura, vantagens e limitações dos principais métodos; Validade e 
Repetibilidade; Etapas da investigação epidemiológica; Amostra e representação de dados amostrais; 
Apresentação de dados: gráficos e tabelas; Distribuições, frequências, medidas e variabilidade; Inferências: 
teste de hipótese. 

Horário: das 19h50min às 22h20min – segundas-feiras – local a definir 
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Disciplina: Fundamentos de Psiquiatria e Saúde Mental Código: 1030023 
Conteúdos a serem ministrados na disciplina: A Noção da Loucura e Doença Mental; História da 
Psiquiatria no Brasil e a Inserção da Terapia Ocupacional nas Práticas Asilares; Teorias e modelos de 
tratamento na Área da Psiquiatria e Saúde Mental; Políticas de Saúde Mental no Brasil; Reabilitação 
Psicossocial e Terapia Ocupacional; Exclusão e Inclusão do doente mental; Redes de apoio e cuidado ao 
doente mental e psiquiátrico; Patologias Psiquiátricas da Infância e Adolescência; Patologias Psiquiátricas 
no Adulto e Idoso; Locais de atuação do Terapeuta Ocupacional. 

Horário: das 19h às 21h30min – quintas-feiras – local a definir 

 
Este documento tem o único objetivo de auxiliar os interessados na escolha das 

atividades isoladas sendo que a garantia de vaga, em cada disciplina, está sujeita às 
especificações do edital supracitado. Além disto, estas orientações não são destinadas 
aos alunos ingressantes pelo ENEM/SiSU, PAVE, pelos processos de reopção, 
reingresso e transferência e nem mesmo para veteranos. 

 
Pelotas, 15 de abril de 2013. 

 
 
 
 

 

 


