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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA APRESENTAÇÃO DE
TRABALHOS E MEDIAÇÃO DE RODA DE CONVERSA NO I ENCONTRO
INTERINSTITUCIONAL CINE DEBATE & PSICOLOGIA: lançamento do
documentário “A loucura entre nós”
EDITAL Nº 14 DE 29 DE OUTUBRO DE 2016
I - INFORMAÇÕES GERAIS
O Colegiado de Psicologia do UniAGES, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais, torna públicas as normas do Processo Seletivo para o preenchimento de
vagas para apresentação de trabalhos e mediação de roda de conversa no I ENCONTRO
INTERINSTITUCIONAL CINE DEBATE & PSICOLOGIA: lançamento do
documentário “A loucura entre nós”, em conformidade com as exigências do Regimento
Interno. O evento tem por objetivo fomentar o intercâmbio universitário através do
debate em torno da saúde mental contemporânea e sua história, promovendo o diálogo
entre graduandos em Psicologia de duas IES da região, o UniAGES e a UFS. Este Edital
é válido de 29/10/16 até 06/11/2016.


DO PÚBLICO

Poderão participar do Processo Seletivo graduandos e egressos do Colegiado de
Psicologia do UniAGES.


DAS VAGAS

As vagas se dividem entre as seguintes modalidades:
- 04 (quatro) vagas para a atividade “Relatos de Experiência em Saúde Mental –
Intercâmbio Universitário”, que ocorrerá entre as 14h e as 15h30 do dia 11/11/2016.
Estas vagas são destinadas a acadêmicos e egressos que tenham participado de prática
educativa, estágio e/ou residência no campo da saúde mental. A atividade consiste em
apresentação oral da experiência vivida na área e as principais questões pensadas a
partir dela.
- 04 (quatro) vagas para a atividade “Roda de Conversa: Psicologia, Saúde, Loucura
– Intercâmbio Universitário”, que ocorrerá entre as 16h e as 18h30 do dia 11/11/2016.
Estas vagas são destinadas a todos os acadêmicos e egressos de Psicologia. A atividade
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consiste em apresentação oral breve de temas referentes ao campo da saúde mental e
atuação como debatedor durante a roda de conversa.


DAS INSCRIÇÕES

A inscrição deverá ser realizada através de e-mail para livia.a.ferreira@gmail.com com
o assunto “INSCRIÇÃO PARA O EVENTO 1º Encontro Interinstitucional Cine
Debate & Psicologia” entre os dias 29/10/2016 e 06/11/2016.
No e-mail devem constar anexados em arquivo Word a FICHA DE INSCRIÇÃO
preenchida e o RESUMO, conforme anexos I, II e III deste edital. A homologação da
inscrição se dará a partir de resposta ao próprio e-mail.
RESULTADO: O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no
dia 07/11/2016, no site da Faculdade AGES: <http://www.faculdadeages.com.br/>. Não
serão homologadas as inscrições com documentação incompleta, ou que não atendam às
condições exigidas neste Edital, sendo que, a critério da Comissão de Seleção, outros
documentos poderão ainda ser solicitados.
RECURSO: Havendo recurso ao resultado preliminar à homologação das inscrições,
que obedeça ao prazo das 48 horas, contadas a partir da divulgação, considerando os
dias úteis, novo resultado será divulgado no dia 10/11/2016, no site
<http://www.faculdadeages.com.br/>.


DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo consiste na análise dos resumos enviados a partir dos seguintes
critérios:
1- Pertinência do tema proposto para o campo da saúde mental (4,0);
2 - Elaboração de resumo bem articulado, fundamentado e claro (4,0);
3 - Adequação à língua padrão e às normas exigidas neste edital (2,0).
Serão atribuídas notas de 0,0 a 10,0 aos resumos, e aqueles com maiores notas serão
selecionados para preenchimento das vagas. Em caso de empate, os critérios de
desempate para seleção serão, nesta ordem:
- Nota específica no critério 1;
- Nota específica no critério 2;
- Discente da UniAGES/UFS ou egresso;
- Período mais avançado.
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DO CRONOGRAMA

- De 29/10/2016 a 06/11/2016 – recebimento das inscrições e confirmação, através do email.
- 07/11/2016 – Divulgação dos resultados
- 08/11/2016 e 09/11/2016 – Prazo para recursos
- 10/11/2016 – Divulgação dos Resultados dos recursos
- 11/11/2016 – Realização do evento


DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E/OU DISPOSIÇÕES GERAIS

 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este processo
seletivo contidas nos comunicados e neste edital.
 O candidato será eliminado do processo seletivo por burla ou tentativa de burla de
quaisquer das normas definidas neste edital ou nos comunicados, bem como por
tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo
seletivo.
 O não cumprimento das normas contidas neste edital resultará em sua eliminação do
processo seletivo.
 O candidato deverá manter atualizados o seu endereço (residencial e eletrônico) e
telefone no Portal do Aluno, enquanto estiver participando do processo de seleção.
 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de
avaliação nas provas do processo seletivo.
 A vinculação do participante será de forma VOLUNTÁRIA, não gerando nenhum
tipo de remuneração das atividades desenvolvidas pelos alunos.
 O prazo de recurso ao resultado final do Processo Seletivo será de 48 (quarenta e
oito) horas, a partir do horário de divulgação do mesmo, considerando para essa
contagem apenas os dias úteis. Imediatamente após o fim desse prazo, os eventuais
pedidos de recurso serão analisados e julgados pela Comissão de Seleção, tendo
seus resultados divulgados tempestivamente.
 Todos os candidatos terão acesso aos documentos referentes ao Processo Seletivo
dentro do prazo de recurso, os quais estarão disponíveis na Central de Atendimento
Acadêmico - CAA.
 O acadêmico que participar de 100% (cem por cento) das atividades terá direito a
certificação de 12 horas de atividades de Extensão.
 O acadêmico que ausentar-se de qualquer atividade referente ao evento não receberá
certificação.
 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado de Psicologia.
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ANEXO I
1º Encontro Interinstitucional Cine Debate & Psicologia: Lançamento do
Documentário “A Loucura Entre Nós”
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME:_______________________________________________________________
INSTITUIÇÃO: _________________________________________________________
PERÍODO: __________ TURNO: ________________ MATRÍCULA: ____________
RG: _________________________ E-MAIL: _________________________________
CELULAR: (

) ________________________FONE FIXO: (

) _______________

ATIVIDADE PARA A QUAL ESTÁ SE INSCREVENDO:
______________________________________________________________________
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ANEXO II
1º Encontro Interinstitucional Cine Debate & Psicologia: Lançamento do
Documentário “A Loucura Entre Nós”
INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE RESUMO
1. Extensão de no mínimo 300 e no máximo 500 palavras;
2. Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre as linhas,
margens de 2,5cm (superior, inferior, esquerda e direita) e formato compatível
com Word.
3. A estrutura deve conter:
a) Atividade pretendida: canto superior, alinhamento à esquerda. Título do
trabalho: em maiúsculo, centralizado e em negrito, após uma linha de espaço
do tipo de trabalho.
b) Título do trabalho: em maiúsculo, centralizado e em negrito, após uma
linha de espaço do tipo de trabalho.
c) Nome do autor, instituição e endereço eletrônico: alinhados à direita, após
uma linha de espaço do título do trabalho.
d) Palavras-chave: de 3 (três) a 5 (cinco), alinhadas pela esquerda, após uma
linha de espaço do endereço eletrônico.
e) Texto com o resumo: alinhamento justificado, sem parágrafos e notas,
após uma linha de espaço das palavras-chave.
f) Utilize normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
para as referências.
4. A contagem das palavras levará em consideração apenas o item e.
5. O arquivo do resumo deve ser identificado com o nome do trabalho em letras
maiúsculas.
6. Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail livia.a.ferreira@gmail.com. O
campo assunto deve conter “INSCRIÇÃO PARA O EVENTO 1º Encontro
Interinstitucional Cine Debate & Psicologia”, e, no corpo do e-mail, o nome
do autor e o título do trabalho, sendo ambos com letras maiúsculas. Além do
resumo, deve ser anexada ao e-mail a ficha de inscrição conforme ANEXO I.
7. No ANEXO III há um modelo pré-formatado de resumo para facilitar a
submissão pelos participantes.
8. Caso o resumo não esteja dentro das normas não será avaliado.
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ANEXO III
1º Encontro Interinstitucional Cine Debate & Psicologia: Lançamento do
Documentário “A Loucura Entre Nós”
MODELO DE RESUMO

Atividade (relato de experiência / roda de conversa)
[TÍTULO]
Nome do autor
Instituição dos autor
email@email.com

Palavras-chave:
Texto – 300 a 500 palavras
Referências
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