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PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE EXTENSÃO
CURSO DE PSICOLOGIA
DISPÕE SOBRE O EDITAL DO PROGRAMA DE EXTENSÃO
DO CURSO DE PSICOLOGIA – EDIÇÃO 2017 – DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE (UNIRN).

A Coordenação do curso de Psicologia do Centro Universitário do Rio Grande do Norte, tendo o
disposto na política institucional de extensão e nos termos de seu Regimento Interno, torna público
o Edital de Extensão do Programa de Extensão da Graduação em Psicologia, para conhecimento
dos interessados, que se encontram abertas, no período de 02 de fevereiro a 12 de fevereiro de
2017, as inscrições, bem como define os critérios de seleção de discentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Programa de Extensão do curso de Psicologia vincula-se de maneira indissociável a
extensão em todos os momentos da formação do aluno: desde as disciplinas de seu núcleo
comum, núcleo de suas ênfases, práticas integradas e ao Programa de Pesquisa do curso.
1.2 No curso de Psicologia são ofertadas duas áreas de concentração para linhas de pesquisa,
quais sejam: Processos Clínicos e de Saúde e Processos Sócio-institucionais.
1.3 Na área de concentração Processos Clínicos e de Saúde compõem a linha de pesquisa: os
grupos Psicologia, Saúde e Subjetividade e Psicologia, Medidas e Avaliação do
Comportamento Humano.
1.4 Na área de concentração Processos Sócio-institucionais compõem a linha de pesquisa: o
grupo Psicologia e processos grupais.
1.5 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, aquele que, tendo objeção, venha
apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições, hipóteses em que
tal comunicação não terá efeito de recurso.
2. DOS OBJETIVOS
2.1 Formar profissionais-cidadãos capacitados a responder, antecipar e criar respostas às
questões da sociedade quanto as saberes psicológicos.
2.2 Promover alternativa de produção de conhecimento, de aprendizado mútuo e de realização de
ações simultâneas transformadoras entre universidade e sociedade.
2.3 Proporcionar ao discente comunicação permanente com os outros setores da sociedade e sua
problemática, numa perspectiva contextualizada.
2.4 Promover Prática pedagógica com conteúdo interdisciplinares e transdisciplinares, onde a
relação escola-professor-aluno-sociedade se dá sob a forma de intercâmbio, de interação, de
influência e de modificação mútua, de desafios e de complementaridade.
2.5 Estimular os integrantes da comunidade acadêmica para a vivência social, política,
profissional, solidária e co-participativa entre Universidade e a sociedade.

2.6 Promover a capacitação docente, discente e técnica da Universidade e do Curso de Psicologia.
3. DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO DISCENTE EXTENSIONISTA
7.1 Auxiliar o docente coordenador de projetos na execução das ações que constem no plano de
trabalho.
7.2 Assistir à população usuária durante a execução das apões que constem no plano de trabalho.
7.3 Realizar estudos sempre que necessário ao desenvolvimento das atividades.
7.4 Auxiliar na elaboração do Relatório ao final das atividades executadas.
4. DOS PROJETOS DE EXTENSÃO
4.1 São Projetos de Extensão da área de concentração Processos Clínicos e de Saúde:
Linha de Ação
da Extensão
Institucional
UNIRN

Área de
Grupo de
Concentração do Pesquisa
curso de
Psicologia

Educação e
cidadania
Educação e
atendimento à
saúde
Atendimento,
organização e
desenvolvimento
comunitário
Inclusão social
Produção e
Difusão artística,
científica e
cultural

Processos
Clínicos e de
Saúde

Psicologia, Saúde
e Subjetividade

Tema do Projeto

Possibilidades e Ressignificações no
Feminino:
uma
proposta
de
acolhimento e intervenção psicológica
em
pacientes
submetidas
à
braquiterapia.
Projeto Território do Brincar:
Incentivando o lúdico, promovendo
saúde.
O nascimento do filho real:
acolhimento psicológico às mães de
crianças com microcefalia e bebês
prematuros
Voz - Plantão Psicológico para
Discentes do Centro Universitário do
Rio Grande do Norte.
Práticas psicológicas em contextos
educacionais.

Saúde total

Docente
Coordenador

Luciana Carla

Luciana Carla
Luciana Carla

Erick Leonardo
Najara
Macedo
Mariana Cela
Erick Leonardo

Ateliê de psicologia
Acácia Brito
Avaliação e intervenção psicológica
Psicologia,
no tratamento da obesidade baseada
Medidas
e na terapia cognitiva.
Mariana Carla
Avaliação
do
Geórgia Baeta
Comportamento
Humano

4.2 São Projetos de Extensão da área de concentração Processos Sócio-institucionais:

Linha de Ação
da Extensão
Institucional
UNIRN
Educação e
cidadania
Educação e
atendimento
jurídico
Formação e
aperfeiçoamento
de recursos
humanos

Área de
Grupo
Concentração do Pesquisa
curso de
Psicologia

Psicologia e
Processos
Grupais

de Tema do Projeto

Psicologia e
Processos
Grupais

Atendimento,
organização e
desenvolvimento
comunitário
Inclusão social

Docente
Coordenador

Grupo Clínica do Trabalho para os
Trabalhadores
Alessandra
Martins
Joeder
Messias
Formação em Clínica da Atividade

Alessandra
Martins
Laboratório
de
Psicologia Alessandra
Organizacional do Trabalho (POT)
Martins
Mundo do trabalho: conjunturas e Alessandra
expressões artísticas
Martins
Eudes Basílio
Ciclo de debates: Psicologia, Ciência Rocelly Cunha
e Profissão
Maria
Fernanda
Santos

Produção e
Difusão artística,
científica e
cultural
ArteUni – Alteridade e Expressão

Jordão, Erick,
Ewerton,
Narjara

5. DAS VAGAS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Estão sendo ofertadas 53 vagas nos Projetos de Extensão da área de concentração Processos
Clínicos e de Saúde, com condições de participação específicas de cada projeto:
Tema do Projeto
Possibilidades e Ressignificações no
Feminino: uma proposta de acolhimento e
intervenção psicológica em pacientes
submetidas à braquiterapia.
Projeto Território do Brincar: Incentivando o
lúdico, promovendo saúde.

Docente
Coordenador
Luciana Carla
Luciana Carla

Pré-requisitos

Quantidade
de Vagas
Ter cursado com curso de 2
psico-oncologia da liga
norte riograndense
A partir do 4º período, 10
disponibilidade manhã ou
tarde 2x semana, ter
cursado psicologia do
desenvolvimento da criança
e do adolescente com
média final mínima de 7,5.

O nascimento do filho real: acolhimento Luciana Carla
psicológico às mães de crianças com
microcefalia e bebês prematuros

A partir do 7º período

4

Voz - Plantão Psicológico para Discentes
do Centro Universitário do Rio Grande do
Norte.
Psicoterapias corporais com interfaces da
psicanálise de Winnicott na prevenção
psicossocial, educação qualidade de vida,
cuidados em situação e estresse e trauma.
Projetos:
- Fortalecimento relação mãe-bebê em
grupo de gestantes.
- Holding e toque borboleta na prevenção
e promoção da saúde de bebês em
situação de risco.
- O lugar do corpo na escola.
- Acompanhamento terapêutico, vínculo e
inclusão em contextos educacionais.
- Amadurecimento e escolha profissional
na transição da adolescência à vida
adulta.
- Projeto Bem viver: Qualidade de vida na
terceira idade.

Alunos do 7º período

4

A partir do 5º período

8

A partir do 5º período

Alunos de psicologia

4 psicologia (4
enfermagem, 4
nutrição,
4
educação
física,
4
fisioterapia, 4
serviço social)
6

A partir do 3º período.

15

Erick Leonardo
Mariana Cela
Narjara Macedo
Acácia Brito

Mariana Cela
Erick Leonardo

Saúde total

Ateliê de psicologia

Acácia Brito

Avaliação e intervenção psicológica no
tratamento da obesidade baseada na Mariana Carla
Geórgia Baeta
terapia cognitiva.

5.2 Estão sendo ofertadas 29 vagas nos Projetos de Extensão da área de concentração Processos
Sócio-institucionais, com condições de participação específicas de cada projeto.
Tema do Projeto
Grupo Clínica
Trabalhadores

do

Docente
Coordenador
Trabalho

Formação em Clínica da Atividade

para

os
Alessandra
Martins
Joeder Messias
Alessandra
Martins
Joeder Messias

Pré-requisitos
A partir do 3º período

Quantidade
de Vagas
3

A partir do 3º período

3

Laboratório de Psicologia Organizacional do
Trabalho (POT)

Alessandra
Martins
Joeder Messias
Mundo do trabalho: conjunturas e expressões Alessandra
artísticas
Martins
Joeder Messias
Eudes Basílio
Ciclo de debates: Psicologia, Ciência e Rocelly Cunha
Profissão
Maria Fernanda
Santos
ArteUni – Alteridade e Expressão
Jordão,
Erick,
Ewerton, Narjara

A partir do 3º período

3

A partir do 3º período

3

Alunos de psicologia

5

Alunos de psicologia

12

6. DAS INSCRIÇÕES
5.1 O período de inscrições ocorrerá de 14 de fevereiro de 2017 a 17 de fevereiro de 2017, das
09h às 12h e de 19h às 21:30.
5.2 As inscrições serão recebidas na secretaria com a assistente administrativa do curso de
Psicologia.
5.2 Na realização da inscrição do aluno deve entregar a seguinte documentação: Ficha de
inscrição preenchida e assinada (Anexo A), Cópia do Currículo, Histórico escolar e Memorial.
7. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
8.1 O processo de avaliação e seleção dos discentes aos projetos de extensão do Programa de
Extensão do curso compreenderá as seguintes Etapas:
8.2 Etapa 1: Análise do currículo e do Índice de Rendimento Acadêmico.
8.3 Etapa 2: Análise do Memorial. Nessa etapa será avaliado um resumo do percurso acadêmico
do aluno, por meio das atividades técnico-científicas, artístico-culturais e de produção científica
que tenham afinidade com o projeto ao qual submeteu inscrição.
8. DO CRONOGRAMA E RESULTADOS
AÇÃO
Lançamento do Edital
Período das inscrições
Avaliação e Seleção de discentes
Publicação de Resultado
Data de Início dos Projetos de Extensão
Data de Conclusão dos Projetos de Extensão
Entrega do Relatório Final
Entrega de Produção Acadêmica/Técnica

DATA
06 de fevereiro de 2017
14 a 17 de fevereiro de 2017
20 a 21 de fevereiro de 2017
24 de fevereiro de 2017
06 de março de 2017
30 de novembro de 2017
12 de dezembro de 2017
12 de dezembro de 2017

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 É responsabilidade de cada aluno acompanhar as publicações referentes a este edital.
9.2 Este Edital e os modelos de formulários necessários ao seu atendimento serão disponibilizados
no endereço eletrônico www.unirn.edu.br e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

9.3 O Comitê de Extensão do NDE/Colegiado do curso de Psicologia reserva-se o direito de
resolver as situações e os casos omissos neste Edital.
9.4 Os itens deste edital estão sujeitos à alteração por políticas institucionais do Centro
Universitário. Qualquer alteração será divulgada, por meio, de edital de retificação.

Natal, 07 de fevereiro de 2017.

Profa. Me. Alessandra Silva de Oliveira Martins
Coordenação do Curso de Psicologia
Profa. Me. Rocelly Dayane Teotonio da Cunha
Coordenação Adjunta do Curso de Psicologia
Comitê de Extensão do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Psicologia
Colegiado do Curso de Psicologia

