
REGIMENTO INTERNO DA CLÍNICA ESCOLA DA TERAPIA 

OCUPACIONAL – CETO 

  

Da Denominação, Sede e Finalidade 

 

Art. 1º - A Clínica Escola da Terapia Ocupacional - CETO, constituída no 

Projeto Político Pedagógico do Curso de Terapia Ocupacional da 

Universidade Federal do Paraná, no ano de 2007, nesta cidade de 

Curitiba, passa a regular-se por este Regimento Interno aprovado na 

Plenária do Departamento de Terapia Ocupacional. 

Art. 2º - A CETO é localizada nas dependências do Curso de Terapia 

Ocupacional. 

Art. 3º - A CETO tem por missão: 

a) Promover ações formativas de terapia ocupacional, 

compreendendo o ensino, pesquisa e extensão; 

b) Atendimento de terapia ocupacional visando a promoção do 

desempenho ocupacional, acesso à informação, participação e 

bem estar das pessoas nas diversas condições de saúde, sócio-

econômicas e culturais, para pessoas em todas as fases do 

desenvolvimento; 

c) Promover parcerias, convênios e contratos com instituições 

governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais, 

visando seus objetivos; 

d) Manter publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e 

assuntos relativos às suas atividades; 

Parágrafo único: O atendimento realizado à comunidade será gratuito e 

atenderá todas as fases do desenvolvimento. 



Art. 4º - O Horário de funcionamento da CETO será das 7h30  às 22h00s 

de segunda a sexta-feira e aos sábados das 7h:30 às 13h:00. 

Parágrafo único: Em havendo necessidade este horário poderá ser 

alterado pelo Administrador e / ou Conselho Gestor, visando o melhor 

funcionamento da CETO.    

Art. 5º - O horário de atendimento a usuários / pacientes da CETO serão 

definidos conforme as atividades sejam disponibilizadas e serão 

divulgados em local de fácil visualização na secretaria / recepção da 

CETO. 

Da Administração da CETO 

Art. 6º - A administração da CETO será realizada por um Administrador, 

um Conselho Gestor e um Coordenador Geral. 

§ 1º - O Conselho Gestor será composto de 6 (seis) servidores docentes 

e pelo Administrador. 

§ 2º - O Administrador será um servidor técnico-administrativo, indicado 

pelo Chefe do Departamento de Terapia Ocupacional, aprovado pelo 

Conselho Gestor e o Coordenador do Curso de Terapia Ocupacional. 

§ 3º - Os servidores docentes serão eleitos pela Plenária Departamental 

para mandato de 2 (dois) anos, sendo estes representantes das áreas 

acadêmicas da Terapia Ocupacional, à saber: 1 (um) da Terapia 

Ocupacional, Desenvolvimento e Contextos Escolares; 1 (um) Contexto 

Hospitalar; 1 (um) Campo Social; 1 (um) Área Física e Saúde do 

Trabalhador; 1 (um) Saúde Coletiva; 1 (um) Saúde Mental. 



§ 4º - Em havendo alteração na divisão entre as áreas acadêmicas da 

Terapia Ocupacional, caberá ao Conselho Gestor, se for o caso, alterar o 

quantitativo e a respectiva área de representação dos servidores 

docentes no Conselho Gestor.  

Art. 7º - Cabe ao Administrador a responsabilidade pelas dependências 

da CETO, o zelo pelo bom funcionamento de equipamentos, recursos 

humanos, materiais permanentes e de consumo, além de organizar e 

supervisionar a estrutura e a dinâmica de funcionamento, na forma 

deste regimento. 

Art. 8º - Cabe ao Conselho Gestor: 

a) Garantir o cumprimento deste Regimento e da missão da CETO; 

b) Supervisionar as atividades realizadas na CETO; 

c) Complementar, subsidiariamente, este Regimento quando de 

eventual omissão; 

d) Propor alteração no Regimento; 

e) Definir a utilização dos recursos da CETO, conforme este 

Regimento. 

§ 1º - O Conselho Gestor se reunirá ordinariamente semestralmente, 

preferencialmente antes do início das aulas, e extraordinariamente, 

sempre que necessário. 

§ 2º - Os membros do Conselho Gestor escolherão entre si, excetuando-

se o Administrador, um Coordenador Geral. 

§ 3º - As decisões do Conselho Gestor serão tomadas por maioria 

simples. 



Art. 9º - Cabe ao Coordenador Geral a convocação das reuniões 

ordinárias e extraordinárias, na forma deste Regimento, bem como 

presidir as reuniões do Conselho Gestor. 

Parágrafo único. O mandato de Coordenador Geral coincide o mandato 

de conselheiro, sendo permitida uma única recondução. 

Dos Usuários 

Art. 10 – Usuários da CETO são os servidores docentes, servidores 

terapeutas ocupacionais, discentes, do Departamento de Terapia 

Ocupacional, bem como Pesquisadores e pacientes. 

§ 1º - Os docentes exercem o papel de supervisão, pesquisa, 

coordenação de programas e projetos de extensão além de ministrar 

aulas. 

§ 2º - São servidores terapeutas ocupacionais aqueles regularmente 

inscritos no conselho regulador da profissão e aprovados em concurso. 

§ 3º - Os discentes são os regularmente matriculados no Curso 

Graduação, ou de Pós Graduação, em Terapia Ocupacional da UFPR. 

§ 4º – São pesquisadores os colaboradores em projeto de pesquisa ou 

extensão vinculados ao curso, cumprindo as resoluções do CEPE. 

§ 5º - Pacientes são as pessoas nas diversas condições de saúde, sócio-

econômicas e culturais, em todas as fases do desenvolvimento, 

encaminhadas por entidades ou instituições parceiras, públicas ou 

privadas; ou por recrutamento e seleção para a realização dos 

programas ou projetos aprovados, na forma deste Regimento. 



Dos Recursos e de seu Uso 

Art. 11º – A CETO é composta de uma recepção / secretaria, 09 (nove) 

salas de atendimentos e laboratórios, recursos humanos e 

equipamentos. 

Art. 12º - A utilização dos recursos mencionados no artigo anterior se 

dará da seguinte forma: 

a) A pedido do interessado, será realizado um pré-agendamento 

para a utilização dos recursos, equipamentos e espaços físicos da 

CETO, por programas de extensão, pesquisa, entre outros, até a 

realização da próxima Plenária do Departamental do Curso de 

Terapia Ocupacional; 

b) Compete a Plenária Departamental do Curso de Terapia 

Ocupacional a aprovação do uso dos recurso da CETO definidos no 

pré-agendamento, o convertendo em agendamento definitivo, na 

forma da alínea c; 

c) O interessado deverá apresentar a Ata da Plenária 

Departamental à secretaria da CETO tornando o pré-agendamento 

em agendamento definitivo, permitindo, desta forma, a utilização 

nos dias e horários agendados. 

§1º – Tanto o pré-agendamento quanto o agendamento definitivo, 

observarão o ensalamento de competência do Departamento de Terapia 

Ocupacional quanto as disciplinas do Curso de Terapia Ocupacional. 

§2º – O uso esporádico dos recursos da CETO se dará mediante 

agendamento diretamente  na Secretaria da CETO. 



§3º – Na Cabe ao Conselho Gestor, na Plenária que analisará o pré-

agendamento, manifestar-se acerca desse através de parecer.   

 Das responsabilidades  

Art. 13º – Compete aos usuários não pacientes da CETO as seguintes 

obrigações: 

a) Respeitar as normas e o código de ética de seus respectivos 

conselhos; 

b) Respeitar o paciente; 

c) Promover o registro das atividades e mantê-lo atualizado; 

d) Manter as pastas de atividades nas dependências da CETO, no 

local indicado; 

e) Quando convocado, participar de reuniões e discussões da 

CETO; 

f) Cumprir as normas estabelecidas neste Regimento, do Curso de 

Terapia Ocupacional e da UFPR; 

g) Zelar pela organização e funcionamento do ambiente; 

h) Agir com cordialidade e respeito, dentro dos princípios da ética 

e da cidadania; 

 

Art. 14º – Àqueles que desrespeitarem uma ou mais normas deste 

Regimento serão responsabilizados conforme a legislação vigente, e 

passíveis de sanções disciplinares conforme o Regimento e Estatuto da 

UFPR, bem como resoluções do Curso de Terapia Ocupacional. 

 

Das disposições finais e transitórias 



 

Art. 15º – Este Regimento entra em vigor imediatamente após sua 

aprovação na Plenária Departamental do Curso de Terapia Ocupacional. 

Parágrafo único - Propostas de alteração deste Regimento deverão ser 

aprovadas na mesma instância. 

 

Art. 16º - Este Regimento deverá estar a disposição à todos através de 

uma cópia na recepção / secretaria. 

 

Parágrafo único – Deverá ser depositada uma cópia deste Regimento no 

Departamento de Terapia Ocupacional e uma cópia deverá ser remetida 

à Direção do Setor de Ciências da Saúde da UFPR. 


