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ANEXO I 

Cronograma geral do processo seletivo 
 
 

INSCRIÇÃO 
Atividade Data Local 

Prazo de impugnação do Edital 

Dois dias úteis a 
partir da 

publicação do 
edital 

E-mail: sec.proppg@uftm.edu.br 

Período de inscrição De 6 a 22 de junho 
de 2022 

 
 

Sistema eletrônico da UFTM – UFTMNet – com acesso 
pelo sítio do Programa,  http://uftm.edu.br/stricto-
sensu/ppgfisio - na aba Editais e Informações de 
Ingresso – Editais em Andamento. 

Conferência das inscrições e da 
documentação  

29 e 30 de junho 
de 2022 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro  

Divulgação da lista de 
candidatos com inscrições 
deferidas 

01/07/2022  Pelo sítio http://www.uftm.edu.br/stricto-
sensu/ppgfisio 

Período Recursal 4 e 5 de julho de 
2022 

UFTMNet 

Análise dos recursos 6 e 7 de julho de 
2022 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

Divulgação do resultado dos 
recursos 

8 de julho de 2022  Pelo sítio http://www.uftm.edu.br/stricto-
sensu/ppgfisio 

PROCESSO SELETIVO 
Atividade Data Local 

Apresentação do Projeto de 
Pesquisa/Entrevista (etapa 1A) 

11 a 13 de julho de 
2022 

Link para acesso à sala virtual (Google Meet), 
disponibilizado aos inscritos pela secretaria do PPGFISIO 

Avaliação do projeto de 
pesquisa (etapa 1B) 

13 de julho de 2022 Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

Divulgação do resultado da 
primeira fase 

14 de julho de 2022 Pelo sítio http://www.uftm.edu.br/stricto-
sensu/ppgfisio 

Período Recursal 15 a 18 de julho de  
2022 

UFTMNet 

Análise dos recursos 
 

19 de julho de 2022 Universidade Federal do Triângulo Mineiro  

Divulgação do resultado dos 
recursos 

20 de julho de 2022  Pelo sítio http://www.uftm.edu.br/stricto-
sensu/ppgfisio 

Avaliação de títulos  20 de julho de   
2022 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

Divulgação do resultado da 
segunda fase 

21 de julho de 2022 Pelo sítio http://www.uftm.edu.br/stricto-
sensu/ppgfisio 

Período Recursal 22 a 25 de julho de 
2022 

UFTMNet 

Análise dos recursos 26 e 27 de julho de 
2022 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

Divulgação do resultado dos 
recursos 

28 de julho de  
2022 

Pelo sítio http://www.uftm.edu.br/stricto-
sensu/ppgfisio 
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RESULTADO E MATRÍCULA 
Atividade Data Local 

Divulgação do resultado final do 
processo seletivo 

29 de julho de 2022  Pelo sítio http://www.uftm.edu.br/stricto-
sensu/ppgfisio 

Período de matrículas para os 
aprovados no mestrado 

1 e 2 de agosto de 
2022 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro e 
Universidade Federal de Uberlândia 

Início do curso 4 de agosto de 
2022 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro e 
Universidade Federal de Uberlândia 
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ANEXO II 

EXAMES DE PROFICIÊNCIA ACEITOS 
 
 
EXAMES DE PROFICIÊNCIA NA LÍNGUA INGLESA ACEITOS: 
 
1. Certificado ou declaração de aprovação em teste realizado por Instituições Públicas de Ensino 
Superiores, devidamente regularizadas no Sistema de Ensino do Ministério da Educação – MEC.  
 1.1 A declaração deverá ser emitida pelo Departamento de Línguas da Instituição e deverá constar 
a nota obtida, ou;  
 1.2 Para aproveitamento será considerado apto o candidato que alcançar o mínimo de 60% da 
pontuação total.  
 
2. A proficiência em Língua Inglesa será comprovada também por atestado de aprovação, sendo aceitos 
os seguintes certificados e respectivas pontuações: 

● TOEFL IBT – Test of English as Foreign Language – (mínimo 300 pontos);  
● TOEFL ITP (mínimo 500 pontos); 
● IELTS/acadêmico – International English Language Test (mínimo nível 5); 
● CAMBRIDGE: FCE, CAE, CPE (mínimo nível C); 
● TEAP – Test of English for Academic Purposes (mínimo 60%); 
● PET (mínimo 60 pontos) 
● Canadian Language Benchmarks (CLB) (mínimo 60%); 
● PROFLIN (mínimo 60%); 
● PROLIF (mínimo 60%); 
● Exames realizados por outros programas de pós-graduação credenciados a CAPES 

respeitando o critério definido no subitem 3.4 (do Edital) ou atestado de aprovação.  
 

3. Candidato estrangeiro ou naturalizado, não lusófono, deverá submeter-se também à prova de 
proficiência em Língua Portuguesa. Estarão dispensados os alunos estrangeiros portadores do certificado 
CELPE-BRAS (informações no endereço eletrônico: http://celpebras.inep.gov.br/inscricao/).  
 
4. Candidato estrangeiro deverá demonstrar Suficiência em Língua Inglesa. 
 
VALIDADE DOS EXAMES: 
 
5. Exames de proficiência que não apresentarem data de validade serão considerados válidos por 24 (vinte 
e quatro) meses, contado da data da realização do exame.  
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ANEXO III 
FORMULÁRIO DE VALORAÇÃO DE TÍTULOS 

 

Observações:  
1. Somente para os itens 14 a 34, o período de análise será o correspondente aos últimos quatro anos + 
meses do ano corrente. 
2. Os artigos publicados devem ser classificados de acordo com a área 21 da CAPES. 
3. Só serão válidos capítulos de livro publicados em livros sem vínculo com eventos, relacionados com a 
área 21/CAPES e que tenham conselho editorial e ISBN. 
 

 FORMAÇÃO ACADÊMICA PONTOS (máximo de pts) 
01 Segunda Graduação 3 

02 Curso Lato Sensu (Programa de Residência) 2.5 (5) 
03 Curso lato Sensu (especialização) – mínimo de 360 hs 2.5 (5) 
04 Aperfeiçoamento – 60 a 180 hs 1.5 (3) 
05 Monitoria (graduação ou pós-graduação) 0.5 (1)  
06 Iniciação Científica com bolsa (FAPESP, FAPEMIG, CNPq, PIBIC, 

PIBIT, PIBID, Núcleo de Ensino, e outras) desenvolvida por 12 meses 

1.5 (3) 

07 Iniciação Científica voluntária desenvolvidos por 12 meses  0.5 (1.0) 
08 Participação em PET desenvolvido por 12 meses 1.5 (3) 
09 Bolsas fora da graduação (outra modalidade de bolsa) 0.5 (1) 
10 Participação em Projetos de Extensão com carga horária de 190h a 

240h 

0.5 (1.0) 

11 Projeto de Extensão desenvolvida com bolsa com carga horária 
superior a 240h 

1.5 (3) 

12 Projeto de Extensão desenvolvida sem bolsa com carga horária 
superior a 240h 

0.5 (3) 

13 Participação na Organização de eventos 0.5 (1.5) 
14 Participação com avaliador em Banca de TCC /concursos 0.5 (2.5) 
15 Publicação de resumos ou resumos expandidos em anais de 

eventos científicos no exterior 

1.0 (3) 

16 Publicação de resumos ou resumos expandidos em anais de 
eventos científicos no país 

0.5 (2.5) 

17 Participação de eventos científicos no exterior 0.2 (1) 
18 Participação de eventos científicos no país  0.1 (1) 
19 Participação em eventos NÃO científicos  0,05 (0,5) 
20 Palestra ou Apresentação de trabalho (comunicação oral ou pôster) 

no exterior com comprovação de apresentador principal 
1 (5) 

21 Palestra ou Apresentação de trabalho (comunicação oral ou pôster) 
no país com comprovação de apresentador principal 

0,5 (3) 

22 Créditos de disciplinas válidas para pós-graduação 0,1 ponto/ crédito 

23 Curso de extensão ministrado (mínimo de 8 horas) 1 (3) 
   

SUBTOTAL DOS PONTOS 

 Produção Intelectual e acadêmica  

24 Artigo publicado/aceito em revista A1 6 pontos (1º ou último 
autor) 
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5 pontos (2º autor) 
3 pontos (outras posições) 

25 Artigo publicado/aceito em revista A2 5 pontos (1º ou último 
autor) 

4 pontos (2º autor) 
2 pontos (outras posições) 

26 Artigo publicado/aceito em revista B1 4 pontos (1º ou último 
autor) 

3 pontos (2º autor) 
1,5 ponto (outras posições) 

27 Artigo publicado/aceito em revista B2 3 pontos (1º ou último 
autor) 

2 pontos (2º autor) 
1 ponto (outras posições) 

28 Artigo publicado/aceito em revista B3 2 pontos (primeiro ou 
último autor) 

1 ponto (segundo autor) 
0,5 ponto (outras posições) 

29 Artigo publicado/aceito em revista B4 1 ponto (1º ou último 
autor) 

0.5 ponto (2º autor) 
0.25 ponto (outras 

posições) 
30 Artigo publicado/aceito em revista B5 0.5 pontos (1º ou último 

autor) 
0.25 pontos (2º autor) 

0.1 pontos (outras 
posições) 

31 Artigo publicado/aceito em revista C 0.2 ponto (qualquer  
posição) 

32 Artigo publicado/aceito em revista não indexada 0.1 ponto (qualquer 
posição) 

33 Organização de livro publicado com ISBN 4 pontos 

34 Autoria ou co-autoria (segundo autor) de capítulo de livro 
publicado com ISBN 

4 pontos 

TOTAL DE PONTOS 
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ANEXO IV 
Relação dos orientadores/vagas de cada Linha de Pesquisa 

 
 
LINHAS DE PESQUISA: 
Linha 1: Processo de Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica do Sistema Musculoesquelético 
Descrição: Propõe investigar aspectos relacionados à avaliação funcional, bem como planejar ações de 
promoção, prevenção e intervenção fisioterapêutica no sistema musculoesquelético. Envolve a 
construção, a aplicação e o aperfeiçoamento de métodos e recursos utilizados na prática fisioterapêutica, 
tanto na atuação individual quanto em grupos específicos.  
Docentes envolvidos:  
Daniel Ferreira Moreira Lobato – 2 vagas 
Dernival Bertocello – 1 vaga 
Karina Pereira – 3 vagas 
Lilian Ramiro Felício – 2 vagas 
Lislei Jorge Patrizzi Martins – 2 vagas 
Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes – 1 vaga 
Nuno Miguel Lopes de Oliveira – 2 vagas 
Vanessa Santos Pereira Baldon – 1 vaga 
 
 
Linha 2: Processos de Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica dos Sistemas Cardiorrespiratório e 
Neurológico. 
Descrição: Propõe investigar os processos que envolvem a avaliação e/ou a intervenção fisioterapêutica 
nos sistemas cardiorrespiratório e neurológico ao longo do ciclo da vida. Além disso, envolve a construção, 
a aplicação e o aperfeiçoamento de métodos e recursos que são utilizados na prática fisioterapêutica e 
suas implicações na avaliação e na intervenção no processo saúde/doença nos três níveis de atenção a 
saúde. 
Docentes envolvidos: 
Carlos Fernando Ronchi – 1 vaga 
Eduardo Elias Vieira de Carvalho – 4 vagas 
Gustavo José Luvizutto – 2 vagas 
Guilherme Morais Puga – 1 vaga 
Isabel Aparecida Porcatti de Walsh – 1 vaga 
Luciane Aparecida Pascucci Sande de Sousa – 1 vaga 
Marilita Falangola Accioly – 1 vaga  
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ANEXO V 
CARTA DE ANUÊNCIA DO ORIENTADOR 

(  ) 1ª  OPÇÃO 
(  ) 2ª  OPÇÃO 
(  ) 3ª  OPÇÃO 

 
 
 

  Em conformidade com o Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da 
UFTM/UFU, eu, ________________________________________________, aceito o compromisso de 
orientar e acompanhar _______________________________________________, caso este seja 
aprovado no Processo Seletivo 2022-2 do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia UFTM/UFU – nível 
mestrado, na condução dos trabalhos de pesquisa para elaboração de Dissertação, visando à obtenção 
do título de Mestre em Fisioterapia.  
 
 
 
 

 
 

_____________________ , ___de_____________ de _____. 
(Local, dia, mês e ano) 

 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Orientador 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do candidato  
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ANEXO VI-A 
 

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL: NEGRO 

 

 
 
Eu, 
__________________________________________________________________________________
______, RG _________________, CPF _____________________ candidato ao Programa de Pós-
Graduação em Fisioterapia, declaro para fim específico de ingresso na Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro que sou NEGRO.   
 

 PRETO 

 PARDO 

 

 
 
 
 
Estou ciente de que prestar informações falsas relativas às exigências estabelecidas quanto à 
autodeclaração implica perda do direito à vaga em curso da UFTM. 

 

 
____________________, ____/ _____/ ______. 

                                                                                                    Local                    Data  
 

______________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO VI-B 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE INDÍGENA (TADII) 
 

 
Eu, _______________________________________________, declaro para o fim específico de 

Processo Seletivo na UFTM que sou indígena da etnia/povo indígena 

_________________________________________________, da comunidade indígena 

_________________________________________________, localizada no município de 

_____________________________________ no Estado de _________________.  

 

Declaro estar ciente que se mediante processo administrativo for comprovado que apresentei 
informações inverídicas e/ou documentos falsos ou ainda que, utilizei quaisquer meios ilícitos ou 
descumpri as normas do Edital, mesmo que apurado posteriormente ao Registro Acadêmico, este 
será cancelado, sem prejuízo das sanções penais eventuais cabíveis.  
 

___/___/____                                             _____________________________________ 

      Data                                                                       Assinatura do Candidato 

 
 
 
 
 

Os documentos abaixo são obrigatórios e deverão acompanhar o presente Termo 

            RANI – Registro de Nascimento Indígena e/ou Carta de Recomendação (emitida por liderança 
indígena reconhecida ou ancião reconhecido ou personalidade indígena de reputação pública 
reconhecida ou órgão indigenista) e/ou Histórico Escolar emitido por escola indígena.  

            Memorial de Educação Indígena 
(texto dissertativo sobre a trajetória de vida do ponto de vista dos estabelecimentos escolares 
que frequentou, dos processos educativos indígenas que participou, e indicando 
explicitamente o nível de apropriação da língua indígena – compreende, lê, escreve, fala).  
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ANEXO VII 
PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO 

1. Os inscritos às vagas reservadas a candidatos autodeclarados pretos ou pardos estão cientes de que 
não será avaliada a ancestralidade pela Comissão da UFTM instaurada para a análise. Será observado 
exclusivamente o critério fenotípico: traços físicos negroides que demonstram percepção social do(a) 
candidato(a) enquanto preto ou pardo. 
 
2. O candidato aprovado nas Modalidades de vaga reservada a autodeclarados negros (pretos ou pardos) 
deverá enviar, durante o período de matrícula, pelo E-mail: sec.ppgfisio@uftm.edu.br uma foto individual 
recente (com, no máximo, 6MB), em PDF, com as seguintes características:  
2.1 Foto frontal. 
2.2 Boa iluminação. 
2.3 Fundo branco. 
2.4 Sem maquiagem. 
2.5 Sem filtros de edição. 
2.6 Boa resolução. 
 
3. Deverão ser anexados também dois vídeos:  
 
3.1 Vídeo 1: Anexar um vídeo individual recente (com no máximo 20MB), no qual o(a) candidato(a) deverá 
ler a frase indicada no sistema: Eu, “dizer o nome completo”, inscrito (a) no processo seletivo do 
“Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, em nível de Mestrado” me auto declaro, “dizer a opção”: 
Preto ou Pardo. E apresentar no vídeo, o documento de identificação (Identidade ou documento oficial 
com foto) frente e verso.  
 
3.2. O vídeo deverá ser gravado com as seguintes características:  
3.2.1- Boa iluminação.  
3.2.2- Fundo branco.  
3.2.3- Sem maquiagem.  
3.2.4- Sem filtros de edição.  
3.2.5- Boa resolução.  
 
3.3 Vídeo 2: De acordo com o subitem 2.4 deste Edital, que descreve os critérios da heteroidentificação, 
apresente um vídeo individual recente (com no máximo 20MB), que contenha de forma resumida a(s) 
justificativa(s) da autodeclaração, no qual o(a) candidato(a) deverá iniciar dizendo: “Eu, “dizer o nome 
completo”, me autodeclaro, “dizer a opção”, porque “relatar a justificativa”. O vídeo deve possuir as 
mesmas características descritas no vídeo 1, item 3.2 (supracitado). 
 
4. O termo de autodeclaração de candidatos negros (Anexo VI – A) terá sua validade analisada e julgada 
por banca de verificação. 
 
5. Os resultados dos procedimentos de verificação serão divulgados na Página web do processo seletivo.  
 
6.  Ao resultado do processo de verificação proferido pelas bancas caberá recurso dirigido à CEV-PP, a ser 
enviada para o mesmo e-mail constante no item 2 deste Anexo.   
 
7. É vedado aos candidatos indeferidos, cujo termo de autodeclaração for declarado inválido, apresentar-
se novamente como candidato a vagas PP mediante nova autodeclaração, independentemente do curso 
ou do processo seletivo.  
 
8. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento dos resultados, eventuais 
convocações para matrícula a fim de que possa orientar-se a respeito das datas e horários para efetivá-la. 
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ANEXO VIII 
Reserva de Vaga: pessoa com deficiência  

 

 
1. O processo de validação dos laudos de candidatos às vagas destinadas à pessoa com deficiência - PCD 
será conduzido por uma Comissão Específica de Validação, denominada CEV-PCD, conforme Portaria 
Reitoria/UFTM nº 78, de 29 de julho de 2021. 
 
2. Poderão se inscrever nas vagas reservadas candidato com deficiência, que se enquadre nas categorias 
discriminadas no art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto nº 
3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do art. 1º da Lei nº 
12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), observados os dispositivos da 
Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo 
Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. 
 
2.1  No momento da inscrição o candidato deverá apresentar laudo médico:  

I - original impresso, emitido nos últimos 12 (doze) meses que antecedem ao Processo Seletivo, 
atestando a espécie e o grau ou o nível da deficiência, nos termos do art. 4° do Decreto n° 3.298, de 20 
de dezembro de 1999, ou da Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID-10,  bem como a provável causa da 
deficiência; 

II - que contenha nome legível, carimbo, assinatura, especialização e Registro no Conselho 
Regional de Medina - CRM ou no Ministério da Saúde - RMS do médico especialista que forneceu o laudo.  
 
3. O laudo médico comprobatório, assinado por especialista, deverá estar acompanhado dos seguintes 
documentos, conforme o tipo de alteração:  

I. Para candidatos com Deficiência Física: Laudo de Funcionalidade devendo constar o nome 
legível, carimbo, especialização, assinatura e número do conselho de classe do profissional da área da 
saúde que forneceu o laudo, conforme modelo disponível no anexo IX.  
 II. Para candidatos surdos ou com Deficiência Auditiva: exame de audiometria realizado nos 
últimos doze meses que antecedem o processo seletivo, no qual conste o nome legível, carimbo, 
especialização, assinatura e número do conselho de classe do profissional que realizou o exame. A 
audiometria apenas será aceita se acompanhada de exame médico. 

III. Para candidatos com deficiência visual ou com baixa visão: exame oftalmológico em que conste 
a acuidade visual e a medida do campo visual nos casos que forem pertinentes, realizado nos últimos doze 
meses , como também o nome legível, carimbo, especialização, assinatura e CRM ou RMS do profissional 
que realizou o exame. 

IV. Para candidatos com Deficiência Intelectual:  
a. Laudo psicológico, contendo avaliação do funcionamento intelectual e avaliação do comportamento 
adaptativo, emitido nos últimos 12 (doze) meses que antecedem o presente processo seletivo, por 
profissional da psicologia, digitado e impresso, ou escrito em letra legível. Deve ainda conter nome legível, 
carimbo, assinatura, especialização e CRP especialista que forneceu o laudo. 
b. Os laudos para fundamentar  os diagnósticos de deficiência intelectual devem estar em conformidade 
com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno – DSM-5.  

V. Para candidatos com Transtorno do Espectro Autista: Laudo médico, conforme descrito no 
subitem 2.1 deste Anexo, contendo na descrição clínica com as áreas e funções do desenvolvimento 
afetadas e as limitações impostas pelo Transtorno do Espectro Autista. 

VI. Para Deficiência Múltipla: exame de audiometria, e/ou exame oftalmológico, e/ou laudo de 
funcionalidade de acordo com as deficiências apresentadas e seguindo os critérios já indicados nas demais 
deficiências. 

VII. Pessoas Surdocegos(as): 
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a. Exame de Audiometria realizado nos últimos doze meses, no qual conste o nome legível ou carimbo, 
assinatura e número do conselho de classe do profissional que realizou o exame. 
b. Exame Oftalmológico em que conste a acuidade visual realizado nos últimos doze meses, como também 
o nome legível ou carimbo, assinatura e CRM do profissional que realizou o exame. 
4. Candidatos com deformidades estéticas e/ou deficiências sensoriais que não configurem impedimento 
e/ou restrição para seu desempenho no processo ensino aprendizagem que requeiram atendimento 
especializado e candidatos com distúrbios de aprendizagem e/ou transtornos específicos de 
desenvolvimento não poderão concorrer às cotas.  
5 A UFTM poderá, a seu critério, entrevistar os candidatos a fim de esclarecer dúvidas relacionadas à 
documentação apresentada.  
6 Candidato portador de laudo médico que tenha sua solicitação de concorrer a vaga na modalidade de 
Pessoa com Deficiência (PcD) indeferida,  estará inscrito no acesso universal. 
7 Perderá o direito a concorrer nas vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que não 
apresentar laudo médico (original), que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos doze 
meses que antecedem o processo ou deixar de cumprir as exigências de que trata o subitem 2.1 deste 
Anexo, bem como o que não for considerado pessoa com deficiência pela Banca de Validação ou, ainda, 
que não comparecer à entrevista, casou houver. 
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ANEXO IX - ATESTADO DE FUNCIONALIDADE 
 

 
Avaliador:___________________________________________________Especialidade:_________________________________________ 
Atesto que _________________________________________________________, portador da cédula de Identidade __________________, 
foi submetido à avaliação funcional nesta data e classificado conforme assinalado nos domínios abaixo segundo a Classificação Internacional 
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). 

EM RELAÇÃO À APRENDIZAGEM: Defina o desempenho na atividade de acordo com os qualificadores abaixo, marcando um X sobre o quadrado: 

1 – Ler (d166) – realizar atividades envolvidas na compreensão e interpretação da linguagem escrita 
(livros, instruções ou jornais em texto ou em braile), com o objetivo de obter conhecimentos gerais 
ou informações específicas. 

a. Não há 
limitação 

b. imitação 
leve  

c. imitação 
moderada  

d. imitação 
grave  

e. imitação 
completa  

f. Não 
especificado  

g. Não aplicável 

2 – Escrever (d170) – utilizar ou produzir símbolos ou linguagem para transmitir informações, como 
produzir um registro escrito de eventos ou ideias ou redigir uma carta. 

a. Não há 
limitação 

b.Limitação 
leve  

c.Limitação 
moderada  

d.Limitação 
grave  

e.Limitação 
completa  

f. Não 
especificado  

g.Não aplicável 

 
       

EM RELAÇÃO À COMUNICAÇÃO: Defina o desempenho na atividade de acordo com os qualificadores abaixo, marcando um X sobre o quadrado: 

3 – Comunicação/recepção de mensagens orais (d310) – compreender o significado literal e 
implícito das mensagens em linguagem oral, como distinguir se uma frase tem um significado 
literal ou é uma expressão idiomática, como responder e compreender mensagens faladas. 

a.  
Não há 
limitação 

b. Limitação 
leve  

c. Limitação 
moderada  

d. Limitação 
grave  

e. Limitação 
completa  

f.  
Não 
especificado  

g.  
Não aplicável 

4 – Comunicação – recepção de mensagens não verbais (d315) – compreender os significados 
literal e implícito das mensagens transmitidas por gestos, símbolos e desenhos. 

a.  
Não há 
limitação 

b. Limitação 
leve  

c. Limitação 
moderada  

d. Limitação 
grave  

e. Limitação 
completa  

f.  
Não 
especificado  

g.  
Não aplicável 

5 – Fala (d330) – produzir palavras, frases e passagens mais longas em mensagens faladas com 
significado literal e implícito, como expressar um fato ou contar uma história em linguagem oral. 

a.  
Não há 
limitação 

b. Limitação 
leve  

c. Limitação 
moderada  

d. Limitação 
grave  

e. Limitação 
completa  

f.  
Não 
especificado  

g.  
Não aplicável 
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6 – Produção de mensagens não verbais (d335) – usar gestos, símbolos e desenhos para transmitir 
mensagens, como balançar a cabeça para indicar desacordo ou fazer um desenho ou diagrama 
para transmitir um fato ou uma ideia complexa. 

a.  
Não há 
limitação 

b. Limitação 
leve  

c. Limitação 
moderada  

d. Limitação 
grave  

e. Limitação 
completa  

f.  
Não 
especificado  

g.  
Não aplicável 

 
       

 
EM RELAÇÃO À MOBILIDADE: 

 
Defina o desempenho na atividade de acordo com os qualificadores abaixo, marcando um X sobre o quadrado: 

7 - Andar (d450) –  Mover-se sobre uma superfície a pé, passo a passo, de maneira que um pé 
esteja sempre no solo, como passear, caminhar lentamente, andar para frente, para trás ou para o 
lado. 

a. Não há 
limitação 

b. Limitação 
leve  

c. Limitação 
moderada  

d. Limitação 
grave  

e. Limitação 
completa  

f. Não 
especificado  

g.  
Não aplicável 

8 – Deslocar-se por diferentes locais (d460) – andar ou se movimentar por vários lugares e 
situações, como andar entre cômodos em uma casa, dentro de um prédio ou pela rua de uma 
cidade. 

a. Não há 
limitação 

b. Limitação 
leve  

c. Limitação 
moderada  

d. Limitação 
grave  

e. Limitação 
completa  

f. Não 
especificado  

g. Não aplicável 

9 – Deslocar-se utilizando algum tipo de equipamento (d465) – mover todo o corpo de um lugar 
para o outro sobre qualquer superfície ou espaço utilizando dispositivos específicos para facilitar a 
movimentação ou criar outras maneiras de se mover com equipamentos como andador e cadeira 
de rodas. 

a. Não há 
limitação 

b. Limitação 
leve  

c. Limitação 
moderada  

d. Limitação 
grave  

e. Limitação 
completa  

f. Não 
especificado  

g.Não aplicável 

10 – Utilização de transporte (d470) – utilizar transporte para se deslocar como passageiro, como 
ser levado em um automóvel ou em um ônibus. 

a. Não há 
limitação 

b. Limitação 
leve  

c. Limitação 
moderada  

d. Limitação 
grave  

e. Limitação 
completa  

f. Não 
especificado  

g.  
Não aplicável 

        

EM RELAÇÃO A EDUCAÇÃO ESCOLAR: Defina o desempenho na atividade de acordo com os qualificadores abaixo, marcando um X sobre o quadrado: 

11 – Educação escolar (d820) – obter acesso à escola, educação; participar de todas as 
responsabilidades e privilégios relacionados à escola e aprender o material do curso, matéria e 
outras exigências curriculares em um programa educacional primário e secundário, incluindo ir à 
escola regularmente, trabalhar em cooperação com outros alunos, seguir as orientações dos 
professores, organizar, estudar e concluir as tarefas e projetos designados e progredir para os 
outros estágios de educação. 

a. Não há 
limitação 

b. Limitação 
leve  

c. Limitação 
moderada 

d. Limitação 
grave  

e. Limitação 
completa  

f. Não 
especificado 

g. Não aplicável 

        

EM RELAÇÃO AOS FATORES AMBIENTAIS: Definir o nível de facilitação do fator ambiental de acordo com os qualificadores abaixo, marcando um X sobre o 
quadrado: 

12 – Produtos e tecnologia para mobilidade e transporte pessoal em ambientes internos e externos 
(e120) – equipamentos, produtos e tecnologia utilizados pelas pessoas nas atividades de 

a. Não há 
limitação 

b. Limitação 
leve  

c. Limitação 
moderada  

d. Limitação 
grave  

e. Limitação 
completa  

f. Não 
especificado  

g. Não aplicável 
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deslocamento dentro e fora de edifícios, incluindo aqueles adaptados ou especialmente projetados, 
situados dentro, em cima ou perto da pessoa que os utiliza. 
13 – Produtos e tecnologia para comunicação (e125) – equipamentos, produtos e tecnologia 
utilizados pelas pessoas nas atividades de transmissão e recepção de informações, incluindo aqueles 
adaptados ou especialmente projetados, situados dentro, em cima ou perto da pessoa que os utiliza. 
Ex.: Dispositivos ópticos e auditivos. 

a. Não há 
limitação 

b. Limitação 
leve  

c. Limitação 
moderada  

d. Limitação 
grave  

e. Limitação 
completa  

f. Não 
especificado  

g. Não aplicável 

14 – Produtos e tecnologia para educação (e130) – equipamentos, produtos, processos, métodos e 
tecnologia utilizados para aquisição de conhecimento, especialização ou habilidade, incluindo 
aqueles adaptados ou especialmente projetados. Ex.: Livros, Manuais, Hardware ou Software de 
computador. 

a. Não há 
limitação 

b. Limitação 
leve  

c. Limitação 
moderada  

d. Limitação 
grave  

e. Limitação 
completa  

f. Não 
especificado  

g. Não aplicável 

 
Assinatura do avaliador                                                                                                              Carimbo com nome e conselho profissional                                                                                                                                                                                                                
___________________________________, ____/____/20__. 
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