SOP
O Serviço de Orientação Psicopedagógica (SOP) da Organização
Educacional Farias Brito é formado por psicólogos e orientadores educacionais que
realizam amplo trabalho para o desenvolvimento global do aluno. Dentre as
atividades empreendidas por esse setor, a Orientação Profissional se destaca pela
importância de sua contribuição para o crescimento e amadurecimento dos jovens
que, em geral, pela primeira vez, precisam tomar uma decisão importante na vida.
Para tanto, são estimulados a se conhecerem melhor, perceberem as influências a
que estão expostos e, sobretudo, receberem informações sobre os diversos cursos e
profissões existentes no mercado.
Este folheto, portanto, foi elaborado para propiciar aos alunos um
conhecimento básico acerca das características de cada profissão.
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Se você é...
paciente e perseverante, não descansa enquanto não consegue o que quer,
fica frio nas situações mais difícies,
...É bom considerar...
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O QUE É
Arte, teatro, música e dança. São muitos os recursos que o terapeuta
ocupacional utiliza em sua atividade, com o objetivo de colaborar na recuperação e
reintegração de pessoas acometidas de limitações físicas, mentais ou sociais. Para
fazer um paciente superar suas deficiências físicas, mentais ou psicológicas e voltar
a viver em sociedade, vale tudo: brincadeira, jogos e materiais dos mais variados
tipos, como silicone, arroz e areia. A finalidade de seu trabalho é procurar dar um
sentido à vida de indivíduos que, muitas vezes, se encontram excluídos de direitos
básicos de cidadania.
Fora a parte dos exercícios, ele também orienta os pais e familiares dos
pacientes sobre a melhor maneira de ajudá-los.

PERFIL DO PROFISSIONAL

COMO ESTÁ O MERCADO

Dinamismo, sociabilidade, interesse pelo bem-estar humano, criatividade,
paciência, habilidade com deficientes, sensibilidade, capacidade de orientação.

O mercado oferece vagas para todos, principalmente no setor público.
Embora haja trabalho nessa área, os salários são baixos, o que leva muitos
profissionais a migrarem para clínicas e instituições particulares. Os setores que
estão em alta é o de tratamentos pós-cirúrgicos e os ligados à área mental e
neurológica.
É boa a demanda pelo profissional que atua em reintegração social,
principalmente para trabalhar com menores infratores, presos, viciados em drogas
e moradores de regiões carentes e violentas. Nessa área, os principais
empregadores são o sistema prisional, centros comunitários e ONGs. Também é
grande a procura por especialistas em reabilitação funcional e profissional nas
indústrias, para atendimento de vítimas de acidentes de trabalho.

O CURSO
Ele prepara o profissional para atuar junto a pessoas com problemas
mentais, físicos, neurológicos, psicomotores, vítimas de acidentes ou doenças
adquiridas no trabalho. O terapeuta ocupacional aplica métodos e técnicas para
sua melhor adaptação à vida e orientação a menores infratores e toxicômanos a fim
de reintegrá-los à sociedade.
O currículo básico traz aulas de Anatomia, Biologia, Enfermagem,
Farmacologia, Patologia e Psicologia.
Duração média do curso: Quatro anos.

CAMPO DE ATUAÇÃO
.
Administração −
Direção, planejamento e supervisão dos serviços de terapia
ocupacional em instituições públicas ou privadas.
.
Clínica −
Tratamento de pacientes com problemas físicos, mentais,
neurológicos. Em geral, o terapeuta ocupacional (T.O.) desenvolve a atividade
em clínicas, consultórios, hospitais, instituições especializadas, e também pode
atender em domicílio.
.
Educação −
Acompanhar crianças com problemas psicomotores ou de
aprendizagem.
.
Creches −
Trabalhar a coordenação e fazer estimulação precoce em crianças
com problemas motores.
.
Geriatria −
Auxiliar na reabilitação física e na reintegração social de idosos.
.
Psiquiatria −
Trabalhar com portadores de distúrbios mentais, ajudando-os a
se adaptar à sociedade.
.
Reabilitação profissional −
Promover o restabelecimento de vítimas de
acidentes ou doenças do trabalho.
.
Recuperação física −
Ajudar a adaptação de deficientes físicos à vida diária.
.
Reintegração social −
Atuar em clínicas para dependentes de drogas e
orientar a reintegração de menores de rua.
.
Tecnologia assistida −
Em parceria com engenheiros mecânicos e eletricistas,
projetar aparelhos e equipamentos para uso de deficientes físicos.

ONDE ESTUDAR
AL −
Maceió: Uncisal.
CE −
Fortaleza: Unifor.
PA −
Belém: Uepa.
RN −
Natal: UNP.
BA −
Salvador: EBMSP Campus II −
Brotas.
MA−
São Luís: Cest; Uniceuma Campus Principal.
PE −
Recife: UFPE; Unicap.

