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NORMAS INTERNAS DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA DO  
CURSO DE GRADUAÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL 

Aprovado no Colegiado do Curso de Terapia Ocupacional em 13/06/2018 
 

CAPÍTULO I 

Dos Objetivos do Programa 

 

Art. 1º. O Programa de Orientação Acadêmica do Curso de Terapia Ocupacional 

visa orientar o estudante em sua trajetória acadêmica, mediante o 

acompanhamento e orientação/tutoria por parte dos docentes do Curso, no intuito 

de identificar preventivamente situações relativas ao processo de ensino-

aprendizagem, que levem à retenção e evasão dos estudantes e criar soluções 

para sua superação.  

 

Art. 2º O objetivo geral do Programa de Orientação Acadêmica do Curso de 

Graduação em Terapia Ocupacional é: promover a melhoria do desempenho 

acadêmico de seus discentes, mediante o acompanhamento e orientação por 

parte dos docentes do curso.  

São objetivos específicos: 

a) Possibilitar e viabilizar a integração do estudante ingressante ao contexto 

universitário e no Curso de Terapia Ocupacional. 

b) Orientar o percurso formativo do discente quanto ao currículo do curso e às 

escolhas a serem feitas. 

c) Desenvolver a autonomia e o protagonismo dos estudantes na busca de 

soluções para os desafios do cotidiano universitário. 

d) Contribuir para sanar os fatores de retenção, evasão e exclusão, identificando 

problemas e encaminhando às instâncias pertinentes para as devidas 

providências ou estabelecendo possíveis soluções (individuais ou coletivas). 

e) Construir indicadores que permitam avaliar as principais causas de retenção e 

evasão; 

d) Sugerir possíveis deliberações sob a forma de ajuste, reformulação curricular 

ou inserção de estratégias que atuem efetivamente nas possíveis causas.  
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CAPÍTULO II 

Da Implantação, Acompanhamento, Avaliação e sua Periodicidade. 

 

Art. 3º A elaboração, implantação, o acompanhamento e a avaliação do processo 

de orientação acadêmica ficam a cargo da Comissão de Orientação Acadêmica 

(COA), especialmente designada pelo Colegiado. 

 

Art. 4º As ações de tutoria terão início a partir da primeira turma do currículo de 

2017, com a inclusão de todos os alunos, os quais serão acompanhados pelos 

tutores até a conclusão do curso. 

 

Art. 5° Os nomes dos tutores deverão ser divulgados pela COA em edital no 

ingresso de cada turma. 

 

CAPÍTULO III 

Das Ferramentas, Atividades, Atribuições e Critérios do Acompanhamento 

Acadêmico. 

 

Art. 6º As ferramentas administrativas para auxiliar os tutores na avaliação do 

desempenho dos tutorados são descritas na Seção I. A seção II especifica as 

atribuições da COA. As definições das atividades do acompanhamento 

acadêmico e do acolhimento são descritas nas Seções III e IV referentes às 

atribuições dos tutores e dos acadêmicos conforme a Resolução CEPE 95/15. 

 

Seção I 

Dos Índices de Periodização e Rendimento Acumulado 

 

Art. 7º Para efeito deste regulamento serão utilizados dois índices numéricos que 

refletem o desempenho dos tutorados, o Índice de Rendimento Acumulado (IRA) 

e o Índice de Periodização do Estudante (IPE). O IRA é regulamentado pela 
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Resolução vigente. O IPE foi aprovado pelo Colegiado do Curso e representa a 

somatória do número de disciplinas obrigatórias com aprovação que devem ter 

sido concluídas de acordo com a periodização recomendada pela matriz 

curricular.  

Serão critérios de elegibilidade para inserção no Programa de Orientação 

Acadêmica, IRA ≤ 0,5 e o IPE diferente do recomendado. A pontuação das 

Atividades Formativas Complementares para cada período será sugerida pela 

comissão própria, e poderá ser objeto de orientação pelo tutor.  

 O IPE esperado, por período, de acordo com a Matriz Curricular 2017 é: 

1° período: 8; 2° período: 14; 3° período: 21; 4° período: 28; 5° período: 35; 6° 

período: 42; 7° período: 48; 8° período: 53; 9° período: 55; 10° período: 56. 

 

 

Seção II 

Das Atribuições da Comissão de Orientação Acadêmica 

 

Art. 8º São atribuições da COA: 

I. Planejar, organizar, operacionalizar e avaliar as atividades de orientação/tutoria 

acadêmica; 

II. Cooperar com os docentes orientadores/tutores na formação do plano de 

orientação/tutoria; 

III. Estabelecer o cronograma de orientação/tutoria prevendo as atividades de 

acolhimento e acompanhamento de acordo com o calendário acadêmico; 

IV. Acompanhar e avaliar os planos de orientação e os relatórios produzidos 

pelos tutores; 

V. Registrar e analisar os relatórios dos tutores em relação às orientações 

acadêmicas, compondo relatório semestral e relatório bianual a ser apreciado 

pelo Colegiado do Curso. O relatório da COA deverá compilar os dados dos 

docentes orientadores/tutores, acrescentando dados referentes aos quantitativos 

dos docentes e discentes envolvidos; análise das situações e propostas; número 

de encontros individuais e coletivos; justificativas de ausência; mudanças de 
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tutoria; situações de evasão e retenção. Os relatórios serão produzidos e 

arquivados em formatos impresso e digital (LEI Nº 12.682/2012), de acordo com a 

instrução normativa n° 02-A/16 PROGRAD-PRAE; 

VI. Conduzir a designação e substituição dos tutores acadêmicos em situações 

específicas; 

VII. Desenvolver reuniões com tutores e estudantes sempre que necessário; 

VIII. Realizar encontros periódicos com os tutores para avaliar e orientar o 

andamento do programa, de acordo com a necessidade avaliada pela COA; 

IX. Analisar levantamento semestral, realizado pela Coordenação do Curso 

entregue à COA, no qual deverá constar relação dos estudantes em defasagem 

na periodização recomendada pela matriz curricular e IRA.  

X. Nos anexos I e II, além do nome e número de matrícula, deverão constar o IRA 

e IPE. 

 

Seção III 

Das Atribuições dos Docentes Tutores 

 

Art. 9º São atribuições dos docentes tutores: 

 

I. Acompanhar o desempenho acadêmico dos estudantes sob sua tutoria, 

verificando a cada período letivo as notas ou conceitos obtidos e eventuais 

reprovações, destacando a importância do rendimento na sua formação 

acadêmica; 

II. Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso e as resoluções e normativas da 

UFPR, o calendário acadêmico específico do curso, bem como os direitos e 

deveres dos estudantes e dos professores da UFPR;  

III. Orientar os estudantes quanto ao cumprimento da matriz curricular, tanto das 

disciplinas obrigatórias quanto das optativas, a serem cursadas a cada período 

letivo; 
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IV. Orientar os estudantes a respeito da necessidade do cumprimento da carga 

horária das atividades formativas complementares, a importância da realização 

proporcional a cada semestre, remetendo-o à respectiva comissão; 

V. Propor ações resolutivas para as dificuldades encontradas pelos estudantes 

sugerindo alternativas, tais como: cancelamento de disciplina, aproveitamento de 

conhecimento, trancamento de curso, aulas de reforço, entre outras; 

VI. Elaborar plano de estudos em comum acordo com o(a) estudante e a 

coordenação, visando reorganizar a sua trajetória acadêmica;  

VII. Apresentar as possibilidades de participação dos estudantes em projetos de 

pesquisa, projetos de extensão, programas de iniciação à docência e eventos 

científicos;  

VIII. Sugerir aos estudantes, quando necessário, os serviços oferecidos pela 

UFPR para apoio psicológico, social e/ou serviços de saúde;  

IX. Orientar os estudantes quanto ao suporte socioeconômico ofertado pela 

UFPR. 

X. Apresentar à COA relatório de participação dos tutorados nas atividades 

realizadas ao final de cada período letivo. 

XI. Identificar, dentre os seus tutorados, aqueles que apresentam problemas 

crônicos de desempenho acadêmico e sugerir os encaminhamentos cabíveis. 

XII. Os encontros entre os tutores e estudantes deverão ocorrer duas vezes ao 

semestre e, quando necessário, de forma individual ou coletiva. Os encontros 

acontecerão na semana de calouro e no encerramento do semestre; 

XIII. Acompanhar a turma por toda sua formação, de acordo com o GRR do 

aluno; 

XIV. Seguir cronograma de orientações tutoriais proposto pela COA, além de 

capacitações e reuniões periódicas promovidas pela COA. 

 

Atividades do tutor:  

a) Para a turma de calouros, acompanhar sua recepção com a Coordenação do 

Curso de Terapia Ocupacional; 
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b) Realizar reunião de tutoria com estudantes no início do semestre, esclarecendo a 

dinâmica do processo de tutoria; 

c) Discutir a respeito das peculiaridades do Ensino Superior e das diferentes 

demandas entre Ensino Médio e Ensino Superior; 

d) Apresentar, junto com a coordenação, os princípios do Projeto Pedagógico do 

curso e a Matriz Curricular, as principais resoluções do curso e da UFPR, os 

procedimentos administrativos da secretaria do curso, o manual do aluno e as 

possibilidades de bolsas e auxílios institucionais 

e) Ressaltar a necessidade de organização da rotina de estudos e a necessidade do 

devido cumprimento das atividades formativas complementares, 

preferencialmente com carga horária proporcional a cada semestre letivo; 

f) Apresentar os serviços de Assistência Psicossocial e de saúde oferecidos 

gratuitamente pela Pró-reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE. Esse serviço 

consiste no atendimento pedagógico e psicológico desenvolvido por profissionais 

da área; 

g) Apresentar programas de nivelamento e outras formas de acompanhamento 

acadêmico oferecidos pela UFPR. 

h) Verificar com os estudantes as dificuldades encontradas nos semestres; 

i) Apresentar as possibilidades de participação dos estudantes em projetos de 

pesquisa, projetos de extensão, programas de iniciação à docência e eventos 

científicos; 

j) Apresentar as possibilidades de solicitação: de equivalência de disciplinas 

cursadas anteriormente em outra instituição de ensino superior; de 

aproveitamento e adiantamento de conhecimento; 

 

Seção IV 

Das Atribuições dos Discentes Tutorados 

 

Art. 10º São atribuições dos discentes tutorados: 
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a) Conhecer o projeto pedagógico do curso, as resoluções e as normativas, o 

calendário acadêmico, bem como seus direitos e deveres como estudante da 

UFPR; 

b) Conhecer o seu tutor e buscar auxílio quando tiver baixo desempenho 

acadêmico, demonstrado pelos índices: IRA ≤ 0,5 e/ou IPE em desacordo com a 

periodização recomendada; 

§ Neste caso, é necessário elaborar e cumprir plano de estudos em comum 

acordo com o(a) tutor(a) e a coordenação, visando garantir a periodização 

recomendada; 

c) Comparecer às convocações agendadas pela tutoria, mantendo-a informada 

sobre o seu desempenho acadêmico; 

d) Fornecer subsídios à tutoria para o preenchimento do relatório de orientação 

acadêmica, entre eles: histórico escolar; Desempenho parcial nas avaliações 

durante aquele período de orientação; Retorno dos encaminhamentos realizados, 

caso seja o caso; Outras informações a critério da tutoria; 

e) Quando necessário ajuste de matrícula, o estudante deverá entregar na 

secretaria do Curso de Terapia Ocupacional, ao realizar a solicitação, o plano de 

estudos, elaborado conjuntamente com o tutor (Anexo II); 

f) Conhecer as resoluções da UFPR quanto aos casos de bloqueio da matrícula 

e/ou cancelamento do registro acadêmico. 

§ Caso o(a) tutorado(a) não atenda às atribuições descritas acima, deverá ser 

registrado com assinatura de tutor e tutorado. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos Critérios de Indicação de Tutores,  

Da Composição Numérica de Estudantes por Tutores, Da Forma de Atendimento, 

Da Carga Horária do Atendimento, Do Cronograma de Orientação, Dos 

Procedimentos para a Substituição da Tutoria 

 

Art. 11º Estão aptos a realizar as atividades de tutoria os professores efetivos do 

Curso de Terapia Ocupacional; 
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Art. 12º Cada tutor poderá orientar no máximo 30 estudantes simultaneamente; 

 

Art. 13º Cada tutor poderá optar pela forma de atendimento individual ou em 

grupo; 

 

Art. 14º A carga horária do atendimento realizada pelo tutor será de no mínimo 2 

horas por semestre; 

Art. 15º É recomendado a cada estudante realizar pelo menos duas reuniões com 

o seu tutor (a) por semestre. As reuniões do cronograma de orientação devem 

ser incentivadas pela coordenação do curso e COA no início de cada semestre 

letivo; 

 

Art. 16º Caso o professor tutor ou o estudante tutorado desejem a substituição da 

tutoria, a solicitação deverá ser dirigida à COA, em requerimento escrito, para 

análise e parecer. A solicitação deverá ser protocolada na secretaria da 

coordenação do curso, a qual deverá encaminhá-la para a COA. 

 

CAPÍTULO V 

Dos Procedimentos para o Registro da Orientação Acadêmica com Histórico de 

Atividades e Da Definição da Forma da Guarda dos Documentos de Tutoria 

 

Art. 17º O registro da orientação acadêmica com histórico de atividades deverá 

seguir os modelos dos Anexos. O Anexo I apresenta a Lista de frequência na 

Orientação acadêmica e a indicação do tipo de orientação realizada; o Anexo II 

apresenta a Ficha de Acompanhamento do Atendimento Tutorial/Plano de 

Estudos acordado; o Anexo III apresenta a Ficha de encaminhamento para os 

casos em que exista a necessidade de algum tipo de encaminhamento (p.ex.: 

apoio pedagógico, apoio psicológico, serviços de saúde, apoio financeiro). O 

anexo IV apresenta Ficha de Retorno do Encaminhamento, que o estudante 

deverá entregar para o tutor após o atendimento pelo profissional responsável. O 
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Anexo V apresenta Requerimento de Ajuste de Matrícula, a ser apresentado na 

secretaria da coordenação do curso de acordo com o calendário acadêmico. 

 

Art. 18º Será mantido histórico da trajetória estudantil por meio dos documentos 

constantes nos Anexos I, II, III, IV E V. 

§ A guarda dos documentos de tutoria deve ser realizada pela coordenação do 

curso, em pastas individuais por tutor, por um período de cinco anos a partir da 

formatura do estudante. A guarda dos documentos de tutoria também será 

realizada em formato digital, em um servidor com backup. 

CAPÍTULO VI 

Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 19º Os casos omissos serão resolvidos pela COA em primeira instância e, em 

segunda instância, pela coordenação do curso, homologadas pelo Colegiado do 

Curso de Terapia Ocupacional. 



 

 

 

 

 
 

ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA NO ATENDIMENTO TUTORIAL 
 
LISTA DE PRESENÇA NO ATENDIMENTO TUTORIAL 

n Matrícula* Nome do Estudante* IRA* IPE* Data do Atendimento Tipo de Encaminhamento* Assinatura do Estudante E-mail Telefone 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 

*Campos preenchidos pela secretaria do curso. 

* Ex.: Orientação pedagógica, encaminhamento de saúde, encaminhamento social, etc. 
  
Tutor(a): Assinatura:  
Orientação à tutoria: Essa ficha deve ser entregue na coordenação do curso e assinada pelos estudantes que compareceram ao atendimento. 
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ANEXO II – FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO TUTORIAL / 
PLANO DE ESTUDOS 

 
 

Nome: ___________________________ GRR______ IRA: _____ IPE: _____ 
 

Ano/Período: ________     IPE esperado::  
 

Tutor(a): Assinatura:  
 
Orientação realizada: 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO III – FICHA DE ENCAMINHAMENTO ATENDIMENTO TUTORIAL 

INDIVIDUAL 
 

Data de Encaminhamento  ___/_____/_____ 

 

Unidade da UFPR:  
 

Estudante: Assinatura:  
 

Matrícula: Ano/Período:  
 

Tutor(a): Assinatura:  
 
Motivo do Encaminhamento 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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ANEXO IV – FICHA DE RETORNO DO ENCAMINHAMENTO  
 

Período de Atendimento: / / a / /  
 

Unidade da UFPR:  
 

Estudante: Assinatura:  
 

Matrícula: Ano/Período:  
 

Profissional que realizou o atendimento:  
 

Função: Matrícula Funcional:  
 

Assinatura:  
 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Sugestões administrativas para o curso: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO V-REQUERIMENTO DE AJUSTE DE MATRÍCULA 
 

Os prazos de ajustes de matrículas são divulgados anualmente no calendário acadêmico. 
 
 

Data: / /  
 

Estudante: Assinatura:  
 

Matrícula: Ano/Período:  
 

E-mail: Telefone:  
 

IPE*:  
 

*IPE: Representa a somatória do número de disciplinas obrigatórias com aprovação que deveriam ter sido concluídas de 
acordo com a periodização recomendada pela matriz curricular. Quando o estudante for reprovado e/ou tiver deixado de 
cursar um total de três ou mais disciplinas, deverá ser encaminhado ou procurar o Programa de Orientação Acadêmica.  

. 
 

Tutor:  
 

Assinatura do Tutor:  
 
 
 
 

Código Turma Nome da disciplina Incluir Excluir Justificativa 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Coordenação do Curso de Terapia Ocupacional 


