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UMA PROPOSTA DE REABILITAÇÃO BASEADA NA COMUNIDADE DE COSME DE FARIAS 
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1. Informações Gerais  
• Esta proposta pretende proporcionar aos alunos dos cursos de Terapia Ocupacional, 

Psicologia e Fisioterapia da BAHIANA a possibilidade de relacionar os conteúdos 
desenvolvidos na teoria com a vivência em um Distrito Sanitário. Espera-se com isso 
que, uma vez que o aprendizado se desloque da sala de aula para o contexto 
concreto em que vive a pessoa com deficiência, o aluno possa compreender as 
limitações impostas pelo processo patológico na vida de atividade e relações, baseado 
na realidade objetiva em que vive o sujeito-alvo, e busque soluções para a sua vida 
cotidiana, por meio de intervenções individuais e coletivas, buscando maior autonomia 
e maior participação social dessas pessoas. 

 
2. Objetivo  

 
       2.1. GERAL 

• Desenvolver uma prática de intervenção na perspectiva da reabilitação baseada na 
comunidade em Cosme de Farias. 

 
2.2. ESPECÍFICOS 
• Promover práticas de intervenção no domicílio, instituições sociais e de saúde, entre 

outras, que permitam mudanças na autonomia e nas relações sociais das pessoas 
com deficiência; 

• Desenvolver atividades terapêuticas, sociais, culturais e artísticas que facilitem a 
interação social e a criação; 

• Estimular a criação de espaços de articulação política entre pessoas com deficiência, 
entidades representativas e lideranças a fim de colocar em foco o bairro como espaço 
de vida e convivência; 

• Articular lideranças e entidades do bairro no sentido de promover espaços de 
interlocução que discutam questões relacionadas à situação de vida e saúde das 
pessoas com deficiência. 

 
3. Cronograma  

• Lançamento do Edital: 03/02/2010 
• Inscrição dos candidatos: 03/02/10 a 24/02/10 
• Local: Secretaria Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – Unidade Acadêmica Brotas 

 
 



                                                                       
 
 

4. Número de Vagas 
• 6 (seis) 

 
5. Alunos Elegíveis  

• Estudantes do Curso de Terapia Ocupacional, Psicologia e Fisioterapia da BAHIANA. 
   
6. Duração e Prazos 

• O período de duração da atividade é de quatro meses, iniciando-se no mês de março, 
compondo uma carga horária de 54/semestre. 

 
7. Horário e data de início das atividades 

• As atividades ocorrerão às 3ª e 5ª feiras, de 14:00h às 16:00h. Início dia 02/03/2010 
 

8. Coordenação 
• Profª. Ana Claudia Braga e Tereza Baraúna. 

 
9. Revogação ou Anulação do Edital  

• A qualquer momento, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou 
em parte, inclusive quanto aos recursos a ele alocados por decisão unilateral da 
BAHIANA, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique 
direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

 
10.  Informações Adicionais  

• O conteúdo programático e as referências bibliográficas estarão disponíveis no início 
das atividades na reprografia da Unidade Acadêmica de Brotas. 

 
• O projeto contará com a participação de duas professoras do Curso de Terapia 

Ocupacional da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública que supervisionarão 6 
(seis) alunos selecionados entre os três cursos de graduação da Unidade Acadêmica 
de Brotas. A seleção ocorrerá no início do primeiro semestre do ano letivo, a partir das 
inscrições dos candidatos às vagas, com a apresentação de seus históricos escolares, 
carta de intenção e uma prova dissertativa versando sobre a temática relacionada ao 
projeto. 
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