
QUADRO DE ESTÁGIO P8 - 2019.2 – ESTÁGIO I 

 

LOCAL PRECEPTOR HORÁRIOS* Estudantes 

Rede Colmeia via clínica-

escola TO UFPB 

 

Carolina Couto 

Silmara Siqueira 

 

Seg ter qui (tarde) 

Quar sex (manhã) 

Josly 

Ariel 

Geyce  

Matheus 

UFPB/CIA Maria Natália Santos 

Calheiros 

Ter, qui (manhã/tarde) 

 Qua (manhã) 

Livia 

Rebecca 

Lilian 

Maria Vitória 

Fabianny 

Caroline 

Centro-Dia Daniele Souza 

 

Ter qua qui sex 

8-13h 

Eduardo 

Lais 

Emmily 

CAPS AD Cabedelo Ana Clara C. da Silva Lima  

 

Seg (manhã e tarde)  

 Ter (manhã e tarde) 

Yure 

Alexsandra 

CAPS Infanto-juvenil 

Cirandar 

Suênia dos Santos Lima seg e qui (manhã e tarde) 

sex (tarde) 

Gislayne 

Heitor 

CAPS Caminhar 

 

Cícero Pereira Eustáquio 

Júnior 

ter e sex (manhã e tarde) 

 

Andrea  

Allan 

 

 Total de vagas  

*Horários podem sofrer mudanças. Por isto é importante o (a) estagiário (a) ter disponibilidade para cursar preferencialmente o estágio e o TCC apenas. 

*Supervisão de Estágio na UFPB com a docente responsável – Quarta-feira no turno da tarde para todos os estagiários. 

 



LOCAL Ações 

Rede Colmeia via 

Clínica-escola TO/UFPB 

 

Projeto Oportunidade da Terapia Ocupacional/UFPB - objetivos: favorecer a produção de sentido dos diferentes papéis 

ocupacionais, considerando a trajetória de vida dos adolescentes; ampliar a perspectiva e o repertório ocupacional e 

sociocultural; construir estratégias que viabilizem os projetos de vida e de futuro, provocando reflexões sobre as 

oportunidades, esclarecendo sobre os direitos, deveres e suas possibilidades de efetivação; fortalecer e/ou criar redes sociais de 

suporte e de afeto nos territórios.  

Avaliação situacional – Reconhecendo demandas; Oficinas de Atividades; Mapeamento da Rede de Suporte e Apoio à 

Juventude. 

UFPB/CIA O Comitê de Inclusão e Acessibilidade (CIA) da Universidade Federal da Paraíba é uma assessoria especial vinculada 

diretamente ao Gabinete da Reitoria. São realizadas várias ações no âmbito da universidade e especificamente em relação às 

demandas para terapia ocupacional são feitas avaliações dos estudantes com deficiência. São realizados encaminhamentos, 

orientações aos docentes, capacitações e fiscalização de apoiadores. 

Centro-Dia O Centro-dia é uma unidade do SUAS que oferta serviço às pessoas com deficiência (jovens e adultos, entre 18 a 59 anos), 

com deficiência moderada que necessitam de apoio para a realização de cuidados básicos da vida diária, como os 

autocuidados, arrumar-se, vestir-se, comer, fazer higiene pessoal, locomover-se e outras e, também de apoios para o 

desenvolvimento pessoal e social, como levar a vida da forma mais independente possível, favorecendo a integração e a 

participação do indivíduo na família, no seu entorno, em grupos sociais, incentivo ao associativismo, dentre outros apoios. 

Neste serviço também são prestados orientação e apoio, inclusive no domicílio, aos cuidadores familiares, incentivando a 

autonomia da pessoa com deficiência e de seu cuidador familiar e também a inclusão social dos mesmos. 

Centros de Atenção Psicossocial 

São pontos de atenção estratégicos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Unidades que prestam serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, 

constituído por equipe multiprofissional que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas em sua área territorial sejam em situações de crise ou 

nos processos de reabilitação psicossocial. São substitutivos ao modelo asilar, ou seja, aqueles em que os pacientes deveriam morar (manicômios). 

CAPS AD Cabedelo Serviço especializado para usuários de álcool e drogas. Atende municípios de 70 mil a 200 mil habitantes. Tratamento de 

desintoxicação, totalmente voltado para pacientes com transtornos causados pelo uso de drogas e álcool. 

CAPS Infanto-juvenil 

Cirandar 

(Em frente à bica) 

Atendimento a crianças e adolescentes, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias 

psicoativas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes. 

CAPS III Caminhar 

Bancários 

 

Atendimento a todas as faixas etárias; transtornos mentais graves e persistentes inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, 

atende cidades e ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes. 

 


