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EDITAL PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE MENTORIA DA ABRAFIN – 
2022 

A Presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA 
NEUROFUNCIONAL - ABRAFIN, fundada em 16 de outubro de 2009, inscrita no 
CNPJ sob nº: 11.727.822/0001-95, situada na Av. Rio Branco, nº 26, sobreloja, 
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.090-001, torna pública, através deste edital, 
as normas para inscrição dos(as) fisioterapeutas adimplentes juntos à ABRAFIN 
no EDITAL PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE MENTORIA DA ABRAFIN – 
2022/1.  

1. DO PROGRAMA 

1.1 O Programa de Mentoria da ABRAFIN tem como objetivo promover o 
desenvolvimento profissional dos(as) fisioterapeutas com até 05 (cinco) anos de 
conclusão da graduação em Fisioterapia, doravante denominados 
mentorandos(as), por meio da ação voluntária de fisioterapeutas sócios 
adimplentes juntos à ABRAFIN com reconhecimento clínico e acadêmico que, 
em virtude de suas expertises na área de atuação, doravante denominados 
mentores(as), contribuirão para o desenvolvimento da formação em fisioterapia 
neurofuncional dos(as) mentorandos(as).  

1.2 O programa será composto por Coordenação da ABRAFIN, o(a) Mentor(a) e 
o(a) Mentorando(a). 

 

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1 Para realizar a inscrição no Programa de Mentoria, o(a) associado(a) deverá 

comprovar os seguintes requisitos: a) ter concluído a graduação em 
fisioterapia até 05 (cinco) anos, isto é, conclusão de curso a partir de 2016. 

2.2 A inscrição deverá ser feita no período de 04/07/2022 a 22/07/2022, por meio 
de formulário de Inscrição (disponível no link 
https://forms.gle/cTgc31mRdrm3yVBk6 ) para o Programa de Mentoria e 
também disponível no site institucional da ABRAFIN. O formulário deverá ser 
preenchido e enviado por meio eletrônico. 

2.3 O(A) mentorando(a) que desejar participar do Programa de Mentoria deve 
preencher o Formulário com seus dados pessoais, responder as perguntas 
e selecionar a área de atuação que gostaria de orientação profissional. 

2.4 A participação do(a) mentorando(a) interessado em atuar no Programa de 
Mentoria da ABRAFIN será voluntária, ou seja, o(a) mentorando(a) não terá 
direito a nenhuma forma de remuneração, bem como, não será exigida 
cobrança financeira para a participação. 

2.5 Não serão aceitos formulários online fora do prazo ou preenchidos de forma 
irregular. 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO MENTORANDO(A) 
3.1 Compete ao(a) Mentorando(a): 

https://forms.gle/cTgc31mRdrm3yVBk6
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a) Realizar inscrição no período determinado neste edital; 
b) Comprovar conclusão de graduação em Fisioterapia inferior a 05 (cinco) 

anos; 
c) Preencher o formulário eletrônico de inscrição; 
d) Selecionar a área de atuação que gostaria de receber orientação 

profissional; 
e) Comparecer a todas as atividades online agendadas (bate-papo, 

entrevistas, reuniões, etc); 
f) Realizar leituras propostas pelo(a) Mentor(a); 
g) Participar de forma ativa das discussões sobre casos clínicos; 
h) Responder a pesquisa durante o Programa de Mentoria. 

 

4. DAS ETAPAS DO PROGRAMA DE MENTORIA 
4.1 O Programa de Mentoria terá a sua orientação profissional por meio de 

plataforma online, onde ocorrerá a interação entre Mentor(a) e 
Mentorando(a). 

4.2 Os(As) mentorandos(as) participarão de um encontro online com os 
potenciais mentores(as) para que os(as) mentorandos(as) e mentores(as) 
possam apresentar as intenções e expectativas no Programa de Mentoria. 
Os encontros serão gravados, para fins de arquivo e comprovação da 
participação nas atividades propostas, sendo os mesmos mediados pela 
Comissão de Educação da ABRAFIN. 

4.3 O Programa de Mentoria da ABRAFIN terá a duração de 03 meses e divide-
se nas seguintes etapas: 

4.3.1  Palestra “Contribuição da mentoria na formação profissional do 
fisioterapeuta neurofuncional” e lançamento do programa com a 
divulgação dos nomes dos(as) mentores(as). 

4.3.2 Inscrição de sócios adimplentes junto à ABRAFIN, com até 05 (cinco) 
anos de conclusão de curso de graduação em Fisioterapia, 
interessados no Programa de Mentoria. 

4.3.3 Reunião online entre mentor(a) e mentorando(a). 
4.3.4 Período de orientação profissional online. 
4.3.5 Avaliação do Programa de Mentoria. 

 
5. INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA DE MENTORIA 
5.1 O(A) mentorando(a) participante do Programa de Mentoria da ABRAFIN 

poderá ter sua participação cancelada /excluída pelos seguintes motivos: 
a) Em virtude de desistência à pedido do(a) mentorando(a); 
b) Desvínculo do(a) mentorando(a) da ABRAFIN ou abandono. 

5.2 O(A) mentor(a) estará disponível para orientar profissionalmente, através 
de plataforma online, mentorandos(as) que de fato estão participando do 
Programa de Mentoria, estando assim vetada a comunicação com 
mentorando(a) que tiveram sua participação cancelada/excluída por um 
dos motivos citados no item 5.1. 

5.3 Ressalta-se que o contato do(a) mentorando(a) com seu(sua) mentor(a) 
deve ser realizado, preferencialmente, ao longo do período de orientação 
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online, ficando a cargo do(da) mentor(a) continuar ou não esse contato 
após o término do ciclo do Programa. Para fins de certificação, só será 
considerada a interação realizada durante o período de orientação previsto 
neste edital com frequência superior a 75%. 

5.4 Não será cobrada nenhuma taxa ou valor monetário ao(a) mentorando(a) 
pelo mentor(a). Não será condicionada a participação do(da) 
mentorando(a) no Programa de Mentoria da ABRAFIN a quaisquer eventos 
e/ ou atividades de responsabilidade do mentor(a) realizados com ou sem 
apoio da ABRAFIN. 
 

6. DA SELEÇÃO 
6.1 Após finalização do período de inscrição, todos os formulários de inscrição 

para o Programa de Mentoria da ABRAFIN enviados online para a 
Comissão de Educação da ABRAFIN serão analisados tendo como base 
os pré-requisitos descritos neste Edital no item 2 “Dos requisitos para 
participação”. 

6.2 A análise realizada pela Comissão de Educação da ABRAFIN terá como 
critérios aqueles previstos no item 2. 

6.3 Das opções enumeradas pelo(a) mentorando(a), apenas uma será 
acolhida para participação no Programa de Mentoria, respeitando o limite 
máximo de 03 (três) mentorandos(as) para um(a) mentor(a). 

6.4 A Comissão de Educação da ABRAFIN usará como critério de desempate 
entre os(as) mentorandos(as) e as áreas de atuação escolhida, na seguinte 
ordem: maior tempo como associado à ABRAFIN, inscrito(a) com idade 
mais elevada, menor tempo de conclusão de curso de graduação em 
Fisioterapia. 
 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

7.1 A divulgação do resultado com as indicações dos(as) mentorandos(as) por 
mentores(as) será realizada pela Comissão de Educação da ABRAFIN no dia 
01/08/2022, por meio do site da ABRAFIN. 

 

8. DA CERTIFICAÇÃO 

8.1 O(A) mentorando(a) que cumprir todas as etapas do programa descritas 
neste edital no item 4.3 receberá gratuitamente certificado de participação do 
Programa. 

8.2 O certificado será fornecido ao(a) mentorando(a) que tiver participado de 
forma ativa, considerando o parecer do(a) mentor(a), durante o período de 
orientação profissional do programa. 

 

9. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO 
PROGRAMA DE MENTORIA DA ABRAFIN  
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AÇÕES DATA - HORÁRIO LOCAL 
Publicação do Edital 27/06/2022 Site da ABRAFIN, e-mail 

associados e redes 
sociais da ABRAFIN  

Palestra “Contribuição 
da mentoria na 
formação profissional do 
fisioterapeuta 
neurofuncional” 

27/06/2022 Plataforma online 
Instagram da ABRAFIN 

Período de inscrição 
dos(as) 
mentorandos(as) 

04/07/2022 a 
22/07/2022 

Formulário online 
disponível em link no 
Instagram e no site da 
ABRAFIN 

Divulgação do resultado 
com a indicação dos 
mentorandos(as) por 
mentores(as) 

01/08/2022 Site da ABRAFIN e e-
mail de inscritos(as) no 
Programa de Mentoria 

Apresentação do(a) 
Mentor(a) ao(a) 
mentorando(a) 

08/08/2022 Plataforma online 

Período de orientação 
profissional online 

15/08/2022 a 
07/11/2022 

Plataforma online 

Avaliação do Programa 
de Mentoria  

Durante a execução do 
Programa de Mentoria 
da ABRAFIN 

Plataforma online 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 A ABRAFIN reserva-se ao direito de, ao seu exclusivo critério, convidar os 
profissionais para participar do Programa de Mentoria, bem como, de substitui-
los quando for necessário, agindo de acordo com os direcionamentos 
estratégicos da Comissão de Educação e da Diretoria da ABRAFIN. 

10.2 O Programa de Mentoria da ABRAFIN é uma inciativa da Comissão de 
Educação com o objetivo de promover e desenvolver a formação profissional de 
associados adimplentes com até 05 (cinco) anos de conclusão de curso de 
graduação em Fisioterapia sendo totalmente gratuito. 

10.3 A ABRAFIN não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao(a) inscrito(a) 
decorrentes de: 

a) endereço eletrônico não atualizado; 

b) inconsistência no endereço eletrônico fornecido pelo(a) inscrito(a); 

c) não leitura de mensagem enviada pela ABRAFIN, por endereço eletrônico, 
pelo(a) inscrito(a). 

10.4 Dúvidas e/ou esclarecimentos complementares poderão ser encaminhados 
para o e-mail comissaodeeducacao@abrafin.org.br 

javascript:void(0)


5 
 

10.5 Os casos omissos no presente edital serão deliberados pela Comissão de 
Educação e Diretoria da ABRAFIN. 

10.6 Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2022 


