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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROJETO DE EXTESÃO – 2021.2

A Faculdade Três Marias, por meio da sua Diretoria Acadêmica e a Coordenação

do Curso de Bacharelado em Psicologia, comunica aos interessados que se encontra

aberto o prazo de inscrições para integrar ao projeto de extensão intitulado PLANTÃO

PSICOLÓGICO NO CONTEXTO ESCOLAR, conforme orientações e regras

constantes no presente edital.

1. OBJETIVO

O presente projeto visa proporcionar o acolhimento psicológico para o público

das escolas públicas da cidade de João Pessoa (PB), sendo realizados pelos estudantes

do terceiro ao oitavo período de Bacharelado em psicologia da Faculdade Três Marias.

O Plantão Psicológico pode ser compreendido como uma prática de atendimento

imediato dirigido à escuta psicológica em diferentes vertentes do psíquico, seja em

situações emergenciais ou eventuais. O serviço pode ser compreendido como uma

atividade de atenção primária, voltado para prevenção e promoção da saúde, sendo

fornecidos a escuta e acolhimento aos indivíduos para possibilitar direcionamentos

sobre diferentes situações. Portanto, o plantão psicológico realizado por estudantes do

Curso de Bacharelado em Psicologia no contexto escolar poderá contribuir com a

comunidade da escola nos níveis  da gestão, familiar e individual.

2. COORDENADOR

• Profa. Ma. Maria Gabriela Costa Ribeiro

3. DAS VAGAS
Serão disponibilizados 10 (dez) vagas para os discentes do Curso de



Bacharelado em Psicologia, conforme o quadro de oferta de vagas e o processo

selecionado por cada coordenador(a) do projeto, apresentados à Coordenação de Curso

e validadas pela  Diretoria.

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

I. Estar Regularmente Matriculado na Instituição;

II. Os discentes devem estar cursando a partir do terceiro período. III. Ter

disponibilidade de horário para o exercício das atividades propostas. Os horários deverão

ser acordados com o coordenador e as escolas parceiras do  projeto.

5. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser realizadas por meio da Ficha de Inscrição (ANEXO II)

no período 23/08/2021 a 26/08/2021, enviado por e-mail para

coordpsicologia@faculdadetresmarias.edu.br

6. DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo será subdivido em três (03) etapas:

6.1. Envio da Ficha de Inscrição para o e-mail da coordenação.

6.2. A seleção será feita pelo coordenador do projeto, mediante análise do conteúdo e os

demais documentos requeridos no ato da inscrição.

O resultado do processo seletivo será divulgado no site da instituição, Aluno

Online, no dia 27 de agosto de 2021, até as 23h59min.

7. DA METODOLOGIA DE ESTUDO

• O primeiro encontro do grupo será apresentação inicial, discussão da  metodologia

de trabalho e expectativas com relação às atividades de extensão.

• Serão utilizadas entrevistas semiestruturadas ou não estruturadas. O discente

extensionista irá uma vez por semana para a escola, com horário definido com a



gestão escolar. O discente ficará disponível por 40 minutos para a prática do

Plantão Psicológico para o indivíduo que pretende utilizar o serviço, totalizando

4 horas por turno. A participação do indivíduo é voluntária e sem qualquer custo

financeiro, além da confidencialidade das informações fornecidas durante a

escuta. O Plantão Psicológico se destina a toda população das escolas parceiras

do projeto.

Localização das escolas parceiras:

• ECTI PAPA PAULO IV (Endereço: AV, R. Dep. José Tavares, S/N - Cruz das

Armas, João Pessoa - PB, 58085-730)

• EEEF PROF ORLANDO CAVALCANTI GOMES (Endereço: R. Heronides

Meira de Vasconcelos, SN - Cristo Redentor, João Pessoa - PB, 58070-440)

8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 Não serão admitidos participantes ouvintes neste projeto.

8.2 Terão direito a certificado de 50 horas de atividades de extensão aqueles

que cumprirem as exigências de participação mínima.

8.3 A participação é voluntária, portanto, não há bolsas de estudos

disponíveis  para as atividades vinculadas ao projeto

8.4 Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste edital

serão resolvidas pela coordenação do curso

João Pessoa, 23 de agosto de 2021.

COMISSÃO ORGANIZADORA
EMÍLIA PIMENTA



DIRETORA ACADÊMICA

MARIA GABRIELA COSTA RIBEIRO

COORDENADORA DE CURSO

ANEXO I

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

PROJETO DE EXTENSÃO PLANTÃO PSICOLÓGICO NA ESCOLA

Matrícula: CPF:

Nome completo:

Curso matriculado:

Período em curso:

E-mail: Telefone:

Tema de interesse na Pesquisa:

Estou ciente de que esta ficha se trata de uma de pré-inscrição e a validação da

minha inscrição estará condicionada a conformidade da Resolução CONSEPE 01/2015 e

as orientações expressa neste Edital.

________________________________ ________________________________

Assinatura Local e data


