
Todas as taxas estão expressas em dólares canadenses.

1. Exame de sua solicitação 

O exame de sua solicitação inclui a verificação de seus documentos, a avaliação de
sua admissibilidade e a avaliação de seu diploma de terapia ocupacional. Após a
análise de sua solicitação, a Ordem tomará uma decisão sobre o reconhecimento da
equivalência de seus diplomas e poderá talvez lhe recomendar um curso de formação.

Taxas: CAD$1.045 + impostos aplicáveis: CAD$52,25 (TPS) + CAD$104,24 (TVQ) =
CAD$1.201,49

2. Avaliação de competências

Após a primeira etapa, uma avaliação de suas competências por um grupo de
avaliadores poderá ser solicitada se o candidato quiser validar as competências
adquiridas através da experiência. Esta etapa inclui uma entrevista preparatória com
a coordenadora da admissão. A avaliação é feita em dois períodos de um turno cada
em dois dias não consecutivos.

Após a análise de suas competências, a Ordem tomará uma decisão sobre o
reconhecimento da equivalência da formação e poderá talvez lhe recomendar um curso
de formação.

Taxas: CAD$885 + impostos aplicáveis: CAD$44,25 (TPS) + CAD$88,28 (TVQ) =
CAD$1.017,53

3. Formação

A. Curso de formação (Programme de qualification en ergothérapie) 

Trata-se de um curso universitário em tempo integral incluindo aulas e estágios.

B. Estágios e aulas referentes ao contexto da prática no Quebec.

• Estágio de formação clínica supervisada:

Taxas pagas à OEQ:
CAD$100 + impostos aplicáveis: CAD$5 (TPS) + CAD$9,98 (TVQ) = CAD$114,98 por
estágio

Taxas pagas à instituição que recebe o estagiário:
CAD$40 + impostos aplicáveis: CAD$2 (TPS) + CAD$3,99 (TVQ) = CAD$45,99 por
semana de estágio

• Cursos universitários: taxas de matrícula, pagáveis à instituição universitária.
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4. Licença

Após o reconhecimento da equivalência de seu diploma ou de sua formação, a Ordem
lhe emitirá uma licença regular ou temporária (caso as exigências em relação à língua
francesa não tiverem sido satisfeitas).

Taxas: CAD$75 + impostos aplicáveis: CAD$3,75 (TPS) + CAD$7,48 (TVQ) = CAD$86,23

5. Inscrição na lista de membros da OEQ

A lei determina que um indivíduo que queira obter o título de terapeuta ocupacional
e exercer as atividades profissionais reservadas aos terapeutas ocupacionais deve ser
detentor de uma licença da OEQ e estar inscrito na lista de membros da OEQ. A inscrição
é feita por meio do pagamento de uma taxa de membro anual.

Taxa de membro: Consulte a página « S’inscrire au tableau » na guia « Exercer la
profession » no site da OEQ.
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