Edital N° 002/2018

V Convocatória para o Programa “Rede Acadêmica de Psicologia”
A Rede de Psicologia vem através deste instrumento, tornar pública a chamada
para a formação da 5° turma da Rede Acadêmica de Psicologia, cujas atividades serão
levadas a cabo na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás.
Objetivo Geral
Criar uma rede de excelência com estudantes de graduação em psicologia,
através das diferentes IES de Goiás, de modo a compartilhar experiências de formação,
ação social, educativa e profissional, auxiliando no processo de integração da psicologia
goiana através de um programa de mentoring em Psicologia.
Objetivos específicos
Dentre os objetivos específicos do projeto estão:
Selecionar estudantes de excelência em psicologia do Estado de Goiás
para integrarem uma rede de colaboração acadêmica, em formato de Liga
Acadêmico-Científica, Profissional e Social;
Promover formação extrauniversitária com o objetivo de incrementar a
educação e inserir gradativamente os estudantes de graduação no mercado de
trabalho seja através de práticas voluntárias, estágios ou ações sociais;
Promover um fórum permanente de discussões, ações e estudos a respeito
de temas específicos em psicologia, conforme o interesse da própria Rede
Acadêmica;
Fomentar o ideal de solidariedade, compromisso social e político, em prol
da união de classe entre os estudantes, futuros profissionais, a partir da
graduação;
Se tornar um “banco de talentos” de estudantes de psicologia,
apontando-os para o mercado de Trabalho e para as Empresas/Entidades
Parceiras;
Promover oportunidades de realizar ações sociais;
Promover a realização de eventos acadêmico-científicos.
Proporcionar a possibilidade da realização de diversos eventos e/ou
promoções.
Da Estrutura do Programa
A Rede Acadêmica será supervisionada por profissionais da área de psicologia,
em regime de mentoring, estando diretamente supervisionada pela Diretoria da Rede de

Psicologia, tendo, porém sua organização interna gerida pelo próprio corpo estudantil
dividida em diretorias as quais todas possuem uma divisão de poder horizontal.

Dos Benefícios do Programa
Dentre os benefícios do programa estão:
1. Criação de Network entre profissionais e estudantes de psicologia, de diferentes
formações, habilidades e experiências;
2. Ter a possibilidade de participar da organização de eventos em psicologia em
diferentes níveis: congressos, fóruns, ações sociais, debates, etc, todos com certificação
de horas extracurriculares;
3. Adquirir maior experiência e/ou formação nos diferentes campos de atuação
profissional em psicologia, através do auxílio de profissionais;
4. Figurar em nosso banco de talentos em psicologia (estágios, ofertas de emprego, etc);
5. Oportunidade para obter e gerar fundos para participação em eventos acadêmicocientíficos regionais e nacionais;
6. Participar e promover grupos de estudo e discussão em nível regional;
7. Poder sugerir, planejar e executar projetos de estudos específicos, ação-intervenção
em psicologia com o auxílio de uma comunidade acadêmica;
8. Gratuidade e/ou descontos diferenciados nos eventos/cursos da Rede de Psicologia;
9. Preparação antecipada para o mercado de trabalho através da vivência organizacional
em psicologia.
Do Perfil Esperado
Entendendo que existem diversos tipos de liderança ou de jovens com potencial
de impacto positivo na sociedade, são bem vindos todos aqueles que demonstrarem
excelência em um dos campos/áreas de atuação na universidade ou sociedade, dentre os
quais citamos os seguintes exemplos:
1) Estudantes proativos;
2) Estudantes que tenham participado de Programa de Iniciação Científica;
3) Estudantes que tenham participado de Programas de Monitorias;
4) Estudantes que tenham participado de Movimento Estudantil (Grêmio Estudantil,
Centro Acadêmico, D.C.E.);
5) Estudantes que tenham participado de Atléticas ou Ligas Desportivas;
6) Estudantes que tenham participado de Ligas Acadêmicas;
7) Estudantes que tenham participado de Movimentos Sociais, ONG’s, ou Instituições
como AIESEC, Redes de Talentos;
8) Estudantes que tenham participado da Organização de Eventos, como Congressos,
Feiras, Simpósios, etc.;
9) Estudantes que possuam algum talento artístico;
10) Estudantes que estejam desenvolvendo algum tipo de projeto inovador, em
psicologia ou ciências humanas em geral.

11) Estudantes interessados em uma formação além da oferecida pela sua instituição de
ensino superior.

Dos elegíveis
São elegíveis os estudantes de graduação, que estejam entre o 3º e o 7º semestre de
estudos, regularmente matriculados em uma das seguintes Instituições de Ensino
Superior de Goiânia:
1. Faculdade Alves Faria – ALFA;
2. Faculdade Estácio de Sá de Goiás – FESGO;
3. Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC Goiás;
4. Faculdade Cambury;
5. Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN;
6. Universidade Paulista - UNIP;
7. Universidade Federal de Goiás – UFG;
8. Universidade Salgo de Oliveira – UNIVERSO;
9. Faculdade Unida de Campinas - FACUNICAMPS
Das Vagas
Serão oferecidas 5 (cinco) vagas titulares, das quais os escolhidos terão direito a
participação integral no programa e outras 2 (duas) vaga para suplente, que poderá vir a
ocupar a vaga em caso de vacância dos titulares.

Da Inscrição
O processo de inscrição será totalmente gratuito e será realizado pelas seguintes etapas:
Preencher corretamente e integralmente o formulário disponibilizado na página
www.rededepsicologia.com
Ficar atento ao seu e-mail para o recebimento da convocação para a segunda
etapa.
Comparecer a segunda etapa do processo seletivo.
Das Datas
O processo seletivo ocorrerá segundo os seguintes critéríos:
1. Inscrição no preenchimento do formulário: 20/11/2018 a 30/11/2018.
2. Convocação para a segunda etapa da seleção (a ser disponibilizado nas redes sociais):
02/12/2018.
3. Realização da segunda etapa (na sede da Rede de Psicologia, unidade Bueno):
08/12/2018

4. Resultado final dos estudantes aprovados na seleção (a ser disponibilizado nas redes
sociais): 20/12/2018
5. Reunião com os estudantes aprovados: a definir.
Das Disposições Gerais
Não serão aceitos nenhum tipo de recursos ou interpelações das decisões deliberadas
pela Rede de Psicologia no processo de seleção dos candidatos;
À Rede de Psicologia se reserva o direito de permanecer em sigilo quanto aos critérios
de seleção adotados.
Os casos omissos serão julgados pela Diretoria da Rede de Psicologia.
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