
 

 

ANEXO AO EDITAL Nº 39/2018, DO PROGRAMA DE MONITORIA – 2019/2020 

CURSO DE PSICOLOGIA 

 

 

1. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR DISCIPLINA 

 

1.1. O número de vagas para os estudantes bolsistas e não bolsistas está determinado no quadro a 

seguir. 

 

1.2. Poderão concorrer às vagas disponíveis neste edital, somente acadêmicos regularmente 

matriculados em 2019.1, com inscrições deferidas (item 3.6 – Edital – 39/2018) que estejam 

cursando entre o 1º e o 5º semestre, e que apresentem ao final deste período letivo: IRA ≥ 6,00 e 

tenham média final da disciplina cursada na unichristus≥ 6,0. 

 

1.3. O estudante monitor e o orientador deverão apresentar um resumo estendido no XVII Encontro de 

Iniciação à Pesquisa e à Docência em 2020, relatando as produções técnicas realizadas durante a 

vigência, com a temática da disciplina, da monitoria. Como exemplo de produção técnica tem-se: 

- organização de evento desenvolvido pelos monitores com a temática da disciplina; 

- desenvolvimento de material didático ou instrucional, editoração de livro e similares com a temática 

da disciplina. 

- produção de tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs), com a temática da 

disciplina. 

 

 

Disciplinas Corpo docente (orientador) Monitor 

Neurociências I Gersilene Valente de Oliveira 02 bolsistas 

02 não bolsistas 

Práticas Integrativas 3 Wládia Guimarães Pereira Nogueira 02 bolsistas 

02 não bolsistas 

Psicologia Experimental Ilana Camurça Landim Tavares  02 bolsistas 

02 não bolsistas 

Prática de Pesquisa Ilana Camurça Landim Tavares  02 bolsistas 

02 não bolsistas 

Psicologia Social e Comunitária Elívia Camurça Cidade 02 bolsistas 

02 não bolsistas 

Psicopatologia II João Vitor Moreira Maia 02 bolsistas 

02 não bolsistas 

Teorias Fenomenológicas 

Existenciais II 

Deyseane Maia Araújo Lima 02 bolsistas 

02 não bolsistas 

 

Observação importante: Não esqueça de observar o cronograma de seleção estabelecido no item 8.0, 

bem como os prazos de entrega dos formulários na tabela do item 2.1.7 deste edital. 

 

 

 



 

 

2. Processo Seletivo  

2.1 O processo seletivo ocorrerá em duas fases.  

2.2 A primeira fase constará de uma prova, especificada no item 3 para cada disciplina, no qual o 

candidato que obtiver nota da 1ª fase (N1) < 6,00 estará automaticamente desclassificado. 

2.3 Caso o candidato não cumpra os pré-requisitos mínimos referentes ao IRA e/ou média final da 

disciplina, a nota da 2ª fase não será calculada e o candidato não poderá concorrer à uma vaga de 

monitor. 

2ª FASE – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

Pré-requisitos 
IRA ≥ 6,00 

Média Final da disciplina ≥ 6,0 

Critério de avaliação 

Nota da segunda fase (N2): 

 

N2* = (0,7 x MF**) + (0,3 x IRA***) 

 

*Considerando N2 com duas casas decimais, sem arredondamento 

**MF: média final da disciplina 

***IRA: índice de rendimento acadêmico obtido ao final de 2019.1 

Critérios de desempate 

1. Maior MF na disciplina 

2. Maior IRA 

3. Maior número de horas cursadas 

4. Maior frequência na disciplina 

5. Candidato com maior idade no dia do desempate 

 

 

2.4 Para classificação final serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem Resultado Final 

(RF) ≥ 6,00 limitado ao número de vagas por ordem decrescente de nota (RF). 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Resultado Final (RF) 

RF = (N1 + N2)/2 

*N1: nota da 1ª fase ≥ 6,00** 

*N2: nota da 2ª fase  

*Considerando RF com duas casas decimais, sem 

arredondamento 

Critérios de desempate 

1. Maior nota na primeira fase (N1) 
2. Maior nota na disciplina (N2) 
3. Maior média na disciplina 
4. Maior número de horas cursadas 
4. Candidato com maior idade no dia do desempate 



 

 

 

3. Distribuição do tipo de avaliação da primeira fase e dos assuntos por disciplina, sendo 

realizados entre 27 de maio e 01 de junho de 2019 em horários e locais publicados 

posteriormente.  

 

1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

DISCIPLINA: Neurociências I 

PROFESSOR: Gersilene Valente de Oliveira 

Tipo de avaliação Prova prática através de peças anatômicas do Sistema Nervoso 

Assuntos  1. Morfologia externa do telencéfalo 
2. Morfologia externa do Diencéfalo 
3. Morfologia externa do tronco encefálico  
4. Morfologia externa do cerebelo  
5. Morfologia externa da medula espinhal  

 

DISCIPLINA: Práticas integrativas 3 

PROFESSOR(A):  Wládia Guimarães Pereira Nogueira 

Tipo de avaliação Prova teórica  

Assuntos 1. Histórico e conceito da dinâmica dos grupos 
2. A influência da cultura na formação dos grupos. 
3. A realidade da formação dos grupos humanos na atualidade. 
4. O mal - estar na cultura. 

 

DISCIPLINA: Psicologia Experimental 

PROFESSOR(A):  Ilana Camurça Landim Tavares 

Tipo de avaliação Prova prática  

Assuntos 1. Método experimental: comportamento operante e respondente, variáveis e 
funções. 
2. Modelagem: conceituação, planejamento e diferenciação de respostas. 
3. Extinção operante e respondente: diferenças e aproximações. 
4. Controle aversivo: punição, fuga e esquiva. 
5. Controle de estímulos: discriminação e operacionalização. 

 

DISCIPLINA: Prática de Pesquisa  

PROFESSOR(A):  Ilana Camurça Landim Tavares 

Tipo de avaliação Prova teórica  

Assuntos 1. Pesquisa em Psicologia: planejamento, execução e divulgação. 
2. Plano de pesquisa: revisão e formatação dos elementos do projeto, 
delimitação da amostra, instrumentos e procedimentos de coleta e análise de 
dados. 
3. Aspectos éticos: documentos que regem pesquisas com humanos e 
Plataforma Brasil. 
4. Execução do projeto de pesquisa: preparação dos pesquisadores, estudo 
piloto/pré-teste e coleta de dados. 
5. Preparação e formatação de artigo científico: diretrizes e recomendações 
para submissão.  

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: Psicologia Social e Comunitária 

PROFESSOR(A):  Elívia Camurça Cidade 

Tipo de avaliação Prova teórica  

Assuntos 1. O contexto histórico do surgimento da Psicologia Social. 
2. Psicologia Social Norte-americana, Europeia e Latinoamericana (tradição 

sócio-histórica). 
3. Processo Grupal e atuação psicossocial.  
4. Perspectivas teóricas e metodológicas da Psicologia Comunitária, 

Comunidade e sentido de comunidade, Contexto de atuação e de 
intervenção psicossocial nas comunidades. 

5. Impactos psicossociais da exclusão social e sofrimento ético-político. 
Compromisso ético-político e transformação social segundo a Psicologia 
Comunitária. 

 

DISCIPLINA: Psicopatologia II 

PROFESSOR(A):  João Vitor Moreira Maia 

Tipo de avaliação Prova teórica  

Assuntos 1. A relação subjetividade e cultura na constituição dos fenômenos 

psicopatológicos contemporâneos. 

2. A relação sintoma e hermenêutica e a práxis psicológica 

3. Transtornos Alimentares, Corpo e Violências. 

4. Contemporaneidade, Tempo e Depressão. 

5. Pobreza, Vulnerabilidade Social e Adoecimento Mental. 

 

DISCIPLINA: Teorias Fenomenológicas Existenciais II 

PROFESSOR(A):  Deyseane Maia Araújo Lima 

Tipo de avaliação Prova teórica  

Assuntos 1. O manejo clínico na Gestalt-terapia: o uso de experimentos. 
2. A prática clínica no psicodrama: o trabalho com a dramatização. 
3. As atitudes facilitadoras do processo terapêutico na Abordagem Centrada 

na Pessoa. 
4. O sentido da vida e a técnicas logoterapêuticas. 
5. As especificidades da prática clínica nas abordagens fenomenológicas 

existenciais. 
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