Edital de seleção para o Programa de Extensão
Serviço Integrado de Psicologia/Natal-RN

Edital de seleção para o Programa de Extensão Serviço Integrado de
Psicologia/Natal-RN
QA Nº010, de 27/03/2020.

A Universidade Potiguar – UnP, através do setor de Qualidade Acadêmica, torna público
o presente Edital e convida os alunos de graduação a participarem da seleção para o Programa
de Extensão Serviço Integrado de Psicologia/Natal-RN, nos termos aqui estabelecidos, e em
conformidade com as Políticas de desenvolvimento discente do PDI.
I - REGRAS GERAIS
1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo Geral
Realizar ações de promoção e prevenção à saúde, tendo em vista o desenvolvimento
humano, direitos humanos, diversidade, inclusão, os aspectos psicológicos e psicossociais de
comunidades e instituições que atendem a população em vulnerabilidade social.
1.2 Objetivos Específicos
a) Realizar ações de promoção e prevenção a saúde;
b) Ofertar cuidado em saúde mental aos trabalhadores;
c) Promover ações de orientação e conscientização sobre desenvolvimento humano,
saúde mental e trabalho;
d) Oportunizar espaço de escuta e acolhimento a crianças, adolescentes e adultos que
apresentem sofrimento psíquico;
e) Promover espaço de escuta, acolhimento e oficinas socioeducativas aos adolescentes
sob medida socioeducativa de restrição e/ou privação de liberdade;
f) Realizar atendimentos individuais e grupais com foco no processo de ensino e
aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos;
g) Promover ações de orientação e conscientização sobre sexualidade, gênero,
diversidade, relações étnicas raciais e inclusão;
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h) Desenvolver grupos de estudo sobre temas relacionados à sexualidade, gênero,
diversidade, relações étnicas raciais e inclusão.
2. NATUREZA DAS ATIVIDADES
A prestação de serviço será voluntária, proporcionando ao estudante integrar a pratica a
seu currículo devido a execução das atividades durante a concepção e operação da ação
proposta e instrumento deste edital.
Após a prática, os voluntários receberão um certificado de participação e conforme o PPC
de cada curso. Esta validação das horas estará vinculada a avaliação do mentor, sobre a
execução das tarefas propostas.
O Programa de Extensão Serviço Integrado de Psicologia/Natal-RN. Se caracteriza pelas
seguintes atividades abaixo:

a) Zelar pela qualidade acadêmica dos eventos apoiados, promovidos e/ou produzidos
pelo NPN;
b) Participar de todas as atividades programadas obedecendo a escala de atividades;
c) Participar de forma ativa das atividades programadas, sejam elas individuais ou
coletivas (grupo), bem como, das escalas e atribuições indicadas e das ações
pertinentes;
d) Ter conduta ética e moral de acordo com o Regimento Geral da UnP, e preservar as
informações sigilosas, quando estas envolverem a instituição ou as instituições
parceiras, além dos eventos em sua integralidade.
3. JUSTIFICATIVA
O Programa pretende desenvolver ações extensionistas por estudantes e docentes
do curso de Psicologia (de Natal) da Universidade Potiguar que atuam no Serviço Integrado
de Psicologia (SIP), sendo que algumas ações serão abertas para as demais Escolas da UnP. Os
cinco eixos propostos por esse Programa deverão garantir um espaço de formação com
articulação entre teoria e prática, por meio de diversas modalidades de atendimento
psicológico, integração com a comunidade e com as políticas públicas. As competências e
habilidades do curso de Psicologia a serem abarcadas pelo presente Programa de Extensão
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são: interpretar a situação social, atender a todos os segmentos sociais; atuar de forma
preventiva e terapêutica; atenção à saúde; diagnóstico e avaliação de processos psicológicos
de indivíduos, grupos e organizações, elaborar e executar projetos; orientação,
aconselhamento psicológico e psicoterapia; elaborar laudos e relatórios; comunicação,
liderança, educação permanente em saúde; trabalho em equipe interdisciplinar e adaptação
à mudança. Dessa forma, esse Programa está coerente com as diretrizes e objetivos da
Extensão Universitária, promovendo a consciência cidadã e a transformação social.

4. DESCRIÇÃO DOS PROJETOS

Grupo de Estudos sobre Gênero e Diversidade - Pluralis (Profa. Vânia Aparecida Calado):
Propor ações de orientação e conscientização sobre sexualidade, gênero, diversidade, relações
étnicas raciais e inclusão. Realizar grupo de estudo sobre temas relacionados à sexualidade,
gênero, diversidade, relações étnicas raciais e inclusão.
Inclusão e Intervenções Psicoeducativas em Instituições Educacionais (profa. Hellen
Chystianne Lúcio Barros): Realizar atendimentos individuais e grupais com foco no processo
de ensino e aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos e sua inclusão em instituições
educacionais.
Saúde Mental de Adolescentes em Medida Socioeducativa e seus Familiares (Profa. Ana
Isaura Benfica Teixeira): Promover espaço de escuta e acolhimento aos adolescentes sob
medida socioeducativa de restrição e/ou privação de liberdade e seus familiares.
Saúde Mental de Trabalhadores e Estudantes (Profa. Ana Izabel Oliveira Lima e Prof. Daniel
Santos de Carvalho): Promover ações que possibilitem cuidar da saúde mental dos
trabalhadores e estudantes, além da orientação e conscientização sobre desenvolvimento
humano, saúde mental, trabalho e estudos.
Oficinas com Adolescentes que cumprem Medidas Socioeducativas (Profa. Nívia Lúcia de
Andrade Oliveira): Realizar escuta, acolhimento e oficinas socioeducativas aos adolescentes
sob medida socioeducativa de restrição e/ou privação de liberdade.

III – DO PROCESSO SELETIVO
5. DA HABILITAÇÃO
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A habilitação de alunos candidatos ao Programa subordina-se às seguintes condições:
a) Para o Grupo de Estudos sobre Gênero e Diversidade – Pluralis: Estar matriculado
em quaisquer cursos da Universidade Potiguar.
b) Para o eixo Inclusão e Intervenções Psicoeducativas em Instituições Educacionais:
estar matriculado no curso de Psicologia a partir da 5ª série.
c) Para os eixos Saúde Mental de Adolescentes em Medida Socioeducativa e seus
Familiares, Saúde Mental de Trabalhadores e Estudantes e Oficinas com
Adolescentes que cumprem Medidas Socioeducativas: estar matriculado a partir da
9ª série do curso de Psicologia.
d) Para todos os eixos: estar apto a iniciar as atividades, tão logo seja selecionado,
disponibilizando horários compatíveis com as atividades previstas no Plano de
Trabalho do projeto.
6. DOS PRAZOS E LOCAL DE INSCRIÇÃO
A seleção obedecerá aos seguintes prazos:
Data
01/04
01 à 07/04
09 à 15/04
20/04

Local
Etapa
Em https://unp.br/extensao Publicação do Edital
https://bit.ly/InscProgSIP
Inscrições
Processo Seletivo
Análise dos inscritos e entrevista on-line
com os selecionados
Em https://unp.br
Resultado final

Os alunos interessados deverão preencher formulário através do seguinte link:
https://bit.ly/InscProgSIP
7. VAGAS

Serão oferecidas 30 vagas para execução das ações e 10 como cadastro reserva. Estes
voluntários poderão, conforme necessidade do projeto atuar em locais diferentes dos que
foram lotados, desde que, em comum acordo entre as partes, de forma que não prejudique
suas atividades discentes.
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Dentre as vagas oferecidas, haverá a divisão de equipes, cada uma destinada para um grupo
de trabalho. Em caso de não preenchimento total das vagas, serão classificados suplentes, que
poderão ser convocados pela Coordenação, em caso de desistência dos pré-selecionados,
independente da motivação.
Os alunos selecionados se comprometem a assinar o termo de voluntariado fornecido pelo
Serviço Integrado de Psicologia. Os alunos selecionados para o cadastro reserva poderão
participar do projeto caso algum estudante aprovado desista de sua vaga.
Projeto/Eixo

Quant.
Vagas

Cadastro
Reserva

Professor Responsável

Grupo de Estudos sobre Gênero e Diversidade Pluralis
Inclusão e Intervenções Psicoeducativas em
Instituições Educacionais
Saúde Mental de Adolescentes em Medida
Socioeducativa e seus Familiares
Saúde Mental de Trabalhadores e Estudantes

9

2

Vânia Aparecida Calado

6

2

Hellen Chystianne Lúcio Barros

2

2

Ana Isaura Benfica Teixeira

9

2

Oficinas com Adolescentes que cumprem Medidas
Socioeducativas

4

2

Ana Izabel Oliveira Lima e Daniel
Santos de Carvalho
Nívia Lúcia de Andrade Oliveira

8. DA SELEÇÃO E APROVAÇÃO
A seleção dos candidatos será realizada como etapa eliminatória e classificatória
através dos seguintes critérios:
ITEM

DESCRIÇÃO

A entrevista permitirá verificar a existência de outros atributos no
candidato, lastreado em suas atividades como aluno. Além disso,
permitirá determinar outros interesses do candidato, sugerindo
Entrevista potencialidades ou habilidades importantes para sua formação.
Será avaliada também a capacidade de expressão oral que o
candidato possui.

PONTUAÇÃO

0-10

Disponibilidade de tempo.
Após a avaliação da entrevista, serão divulgados os resultados finais no site da instituição.
Os candidatos selecionados serão convocados por ordem crescente, conforme o número de
vagas estipulado neste edital.
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9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O período de participação dos alunos no Programa de Extensão Serviço Integrado de
Psicologia/Natal-RN será de 06 (seis) meses, podendo ser ampliado conforme a continuidade
do programa de extensão apresentado.
Os alunos poderão ser automaticamente desligados do programa se não cumprirem os
prazos, tarefas, exigências, expectativas ou quaisquer outras solicitações acadêmicas
requeridas, podendo ser chamado outros alunos para o preenchimento das vagas.
Também poderá ser desligado do Programa o aluno que tiver seu desempenho
considerado insatisfatório ou se o mesmo incorrer em falta grave contra a Instituição, os
orientadores ou colegas — hipótese na qual o aluno perderá o direito às horas destinadas às
atividades complementares, sem prejuízo da aplicação do Regimento Geral da Instituição no
que diz respeito ao regime disciplinar.
O aluno, segundo seu próprio julgamento, poderá, a qualquer tempo, requerer seu
afastamento do Programa, via ofício encaminhado a coordenação de curso, a quem caberá dar
seguimento às devidas providências. Neste caso, o aluno perderá o direito ao certificado de
participação e aos devidos créditos no seu histórico, se ainda não tiverem decorridos seis
meses desde a sua inclusão no projeto.
As dúvidas e os casos omissos serão dirimidos pelo Serviço Integrado de Psicologia em
consonância com a Qualidade Acadêmica da Universidade Potiguar.

Natal, 01 de abril de 2020

Karen Barbosa Montenegro
Coordenação de Qualidade Acadêmica
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