
EDITAL DE SELEÇÃO 

Núcleo de estudo e pesquisa em Subjetividades, bioética e políticas 
públicas (NESBPOP) 

  

A Coordenação do Curso de Psicologia, a Coordenação do Curso de Direito e a 
Coordenação do Núcleo de Extensão e Atividades Complementares, no uso de suas 
atribuições regimentais e regulamentares, tornam público, aos interessados que entre os 
dias 06 DE SETEMBRO a 12 de SETEMBRO de 2018, estarão abertas as inscrições para 
a seleção dos candidatos a participar do Núcleo de estudo e pesquisa em Subjetividades, 
bioética e políticas públicas (NESBPOP), com início das atividades em 26 de 
SETEMBRO de 2018. 

 
1. DOS OBJETIVOS  

Proporcionar à produção de conhecimento por parte dos acadêmicos de Psicologia e 
Direito e suas interfaces. As atividades do Núcleo de Estudo e Pesquisa estarão voltadas 
aos professores e aos alunos que desejam iniciar sua produção científica e estreitar suas 
relações com a pesquisa. 
 
Promover o avanço do conhecimento científico, bem como favorecer o diálogo e o debate 
científico entre os cursos – Psicologia e Direito, além de divulgar a produção e as 
pesquisas em andamento, mobilizar ações que possam ser aplicáveis a partir do 
conhecimento adquirido em suas formações na Instituição. 

Elaborar trabalhos científicos destinados à publicação, organização e participações em 
eventos científicos, produção de "papers" e resenhas críticas. Bem como organizar 
eventos de natureza científica com temas correlatos à área de pesquisa. 

2. DAS REUNIÕES  

As reuniões serão sediadas na Faculdade Paraíso do Ceará – FAP/CE. Os encontros, com 
duração estimada em 2 horas, terão periodicidade quinzenal, ocorrendo nas 
quartas-feiras.  

 

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

Serão atividades teóricas e práticas, definidas de acordo com o perfil do núcleo e sempre 
sobre seu tema. 

ENSINO: visam à capacitação dos estudantes para a atuação na comunidade e também 
contribuem para o desenvolvimento das pesquisas desenvolvidas. Diversas podem ser 



estas atividades e a forma como serão executadas. Podemos citar entre estas atividades: 
aulas, palestras, cursos, discussões de artigos, simpósios e etc.  

PESQUISA: as atividades de pesquisa devem proporcionar o desenvolvimento de senso 
crítico e raciocínio científico nos estudantes. Reuniões de discussão de artigos científicos 
relacionados às pesquisas e desenvolvimento são atividades importantes na área de 
pesquisa da entidade. Nestas reuniões, também, podem ser feitas avaliações das 
pesquisas, assim os membros podem repensar o trabalho nas pesquisas de forma a torna-
lo mais facilitado e eficaz. É de fundamental importância a apresentação dos trabalhos 
gerados pelo núcleo em congressos e publicações científicas.  

 

4. DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO  

Serão disponibilizadas 10 (dez) vagas para interessados.  

As candidaturas observarão os seguintes critérios:  

4.1) Ser aluno regularmente matriculado na graduação ou pós-graduação lato sensu, dos 
Cursos de Psicologia e Direito, da Faculdade Paraíso – FAP/CE;  

4.2) Ser inscrito na plataforma Lattes, com currículo atualizado;  

4.3) Ter interesse e disponibilidade para reuniões quinzenais, leitura de textos, pesquisas 
individuais e coletivas, discussão crítica sobre os artigos abordados, entre outras 
atividades.  

5. DA SELEÇÃO  

 Além da observação dos requisitos acima, serão classificados os 10 (dez) alunos que, 
entre os discentes inscritos, apresentarem o melhor desempenho nos seguintes critérios:  

a) Entrevista – peso de 50% na classificação;  

b) Análise do currículo Lattes – peso de 50%.  

* A entrevista versará sobre assuntos correlatos aos temas a serem pesquisados, com o 
objetivo de verificar a afinidade do discente com o grupo de pesquisa. 

* A convocação para entrevista ocorrerá no dia 14 de SETEMBRO de 2018, através de 
edital publicado no sítio da Faculdade Paraíso do Ceará. 

* As entrevistas serão realizadas nos dias 19 e 20 de SETEMBRO de 2018, na sede da 
Faculdade Paraíso do Ceará, a partir das 9 horas na coordenação do curso de Psicologia.  

* Os alunos serão convocados para a entrevista por ordem de classificação. 

 



6. DAS INSCRIÇÕES  

As inscrições ocorrerão entre os dias 06 a 12 de SETEMBRO de 2018, mediante envio 
de e-mail para o endereço eletrônico do grupo nesbpop@fapce.edu.br.  No ato da 
inscrição, o e-mail enviado terá por assunto “Inscrição NESBPOP 2018.2” e deverá 
conter, em anexo, os seguintes documentos:   

6.1. Link do Currículo Lattes;  

6.2. Histórico Escolar. 

6.3. Carta de intenção do candidato. 

7. DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADO  

As candidaturas serão analisadas pelas professoras responsáveis pelo processo de seleção 
do NESBPOP, a Profa. Dra. Adriana de Alencar Gomes Pinheiro – Psicologia e a Profa 
Ms. Roberta Marina Cioatto.  O resultado será divulgado no dia 21 de SETEMBRO de 
2018, pelos mesmos veículos que este edital. 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Essa atividade computará horas na modalidade pesquisa que poderão ser apresentadas 
para efeito de atividades complementares aptos a integrar a carga horária mínima exigida 
nesta IES.  

O presente projeto contará com a participação de outros professores colaboradores desta 
IES, cuja atuação poderá ocorrer tanto nos aspectos de pesquisa e ensino. Bem como 
haverá a possibilidade de alunos convidados integrarem o grupo. 

Todas as etapas do presente processo seletivo serão divulgadas no sitio da Faculdade 
Paraíso, competindo aos interessados o acompanhamento das mesmas. 

O cronograma das atividades encontra-se disciplinado no ANEXO I deste Edital. 

As questões omissas serão dirimidas pelas professoras, a coordenadora e a secretária 
executiva do projeto NESBPOP. 

 

Juazeiro do Norte (CE), 06 de setembro de 2018. 

 

Prof. Ms. Régio Quirino 
 Coordenação do NEAC  

 

Profa. Dra. Adriana de Alencar Gomes Pinheiro 
Curso de Psicologia 

 

mailto:nesbpop@fapce.edu.br


 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

 

• Inscrições: 06 a 12 de setembro de 2018. 

• Convocação para a entrevista: 14 de setembro de 2018. 

• Entrevistas: 19 e 20 de setembro de 2018. 

• Resultados: 21 de setembro de 2018. 

• Início das atividades: 26 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


