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O Laboratório de Música Aplicada (LAMUSI) e o Departamento de Terapia Ocupacional vem por meio 

desse edital abrir as inscrições para o processo seletivo simplificado para graduandos de Terapia 

Ocupacional que queiram participar do Projeto de Iniciação Cientifica (PIBIC 2019/2020) Cuidado Integral 

à Saúde do Músico: um estudo ergonômico da qualidade das condições de trabalho da Orquestra 

Sinfônica da Universidade Federal da Paraíba (OSUFPB). Coordenado pelo Professor Dr. Ravi Shankar 

Magno Viana Domingues, com vice Coordenação da Professara Dra. Barbara Iansã de Lima Barroso. 

A pesquisa tem como objetivo: produzir conhecimento acerca da interface do trabalho, da saúde, da Terapia 

Ocupacional e da ergonomia da atividade, considerando os diferentes segmentos de trabalhadores, a fim de 

conhecer como esta relação influencia a qualidade de vida e/ou processos de adoecimento no trabalho. 

Espera-se com isso fornecer subsídios para discussões e intervenções das práticas interdisciplinares e para 

políticas de saúde e de ergonomia voltadas para o trabalhador músico. 

Este processo seletivo se volta para o desenvolvimento do pensamento científico e para a iniciação à 

pesquisa de estudantes de graduação do curso de Terapia Ocupacional, visando estimular os acadêmicos 

para o desenvolvimento e transferência de novos conhecimentos e praticas educacionais. 

1. Sobre a Linha de Pesquisa: Para participar da seleção os acadêmicos interessados em realizar 

pesquisa na área de Saúde, Trabalho e Ergonomia devem atender alguns critérios antes de 

realizar a inscrição para o processo seletivo. 

1.1 Estarem devidamente matriculados na Graduação em Terapia Ocupacional e sem pendências 

curriculares; 

1.2 Podem submeter-se ao processo seletivos os acadêmicos a partir do 3o período de Terapia 

Ocupacional; 



1.3 Ter disponibilidade em pelo menos dois turnos nos seguintes dias e horários: 

2. Dos números de vagas, datas e inscrições: 

2.1 São ofertadas 4 vagas para o curso de Terapia Ocupacional; 

2.2  As inscrições serão realizadas pelo sistema SIGAA; 

2.3 A seleção ocorrerá através de entrevista a ser realizada nos dias 30 e 31 de julho de 2019; 

2.4 O resultado da seleção será divulgado de forma impressa nos murais do Laboratório de 

Música Aplicada, do Departamento de Terapia Ocupacional e pelo sistema SIGAA. 

Professor Dia Turno

Ravi Shankar Segunda-feira Manhã 

Bárbara Iansã/Ravi Shankar Terça-feira Manhã

Bárbara Iansã Quarta-feira Manhã

Bárbara Iansã Quinta-feira Almoço


