
 

 

 
EDITAL Nº013/2019 

 
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO  

PROJETO OFICINAS DE PESQUISAS – CURSO DE PSICOLOGIA 

 
 
 

I - DOS OBJETIVOS:  
O presente edital tem como objetivo a seleção de alunos dos cursos de graduação em 
Psicologia do Centro Universitário São Camilo para participação do projeto “Oficinas 
de Pesquisa”, que ocorrerá entre os meses de abril de 2019 a abril de 2020. 
 

 
II - DA INSCRIÇÃO  
Período: 25 de março a 05 de abril de 2019. 
Local:  Central de Atendimento Acadêmico (Pompeia). 

 
III - DAS VAGAS  
O número total de vagas para o projeto é de no mínimo 05 (cinco) e no máximo 10 
(dez). Todos os inscritos devem, obrigatoriamente, estar regularmente matriculados 
e cursando graduação em Psicologia no Centro Universitário São Camilo. 

 
IV - DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS: 
Professora Silmara Batistela e Professora Gláucia Guerra Benute. 

 
V - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO –  
* Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Psicologia do Centro 
Universitário São Camilo;  
* Obedecer às vagas disponíveis conforme item DAS VAGAS; aos critérios para seleção 
conforme item DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO e aos demais itens deste edital;  
* Ter disponibilidade para participação do processo seletivo (11 de abril de 2019, às 
14h no Campus Pompeia);  
*Ter disponibilidade de participação das oficinas (às 4as feiras – das 14h às 17h no 
Campus Pompeia). 

 
 
 

 VI - DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO (COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NECESSÁRIAS) 
  

a) Os alunos serão selecionados mediante processo de seleção a ser realizado no dia 
28 de março de 2019, às 14h no Campus Pompeia;  
 

b) A seleção será feita por meio de concurso aberto e a classificação do selecionado 
deverá se basear no resultado obtido a partir de: Análise do histórico escolar; Avaliação 
por escrito e Entrevista com os inscritos. 
 

Para fins de entrevista, serão considerados: a disponibilidade do candidato para 
participação nas oficinas, a expressão em língua portuguesa, a capacidade de 
comunicação, a postura ética e a capacidade para trabalho em grupo, e o interesse pela 
ciência. 

  
 

VII - DO RESULTADO  
 
O resultado será divulgado no dia 16 de abril de 2019, no site www.saocamilo-sp.br, 
link secretaria – resultados e murais da Instituição. 

 

 



 

 

 
 
VIII - DO EXERCÍCIO DA SELEÇÃO  
 
Os alunos selecionados farão sua participação nos meses de abril de 2019 a abril de 
2020. As atividades da oficina ocorrerão quinzenalmente, sendo orientadas por 
docentes com Atividade de Pesquisa no Centro Universitário São Camilo e pela 
coordenação do curso de Psicologia. O aluno selecionado deve ter a disponibilidade de 
horário para encontros que ocorrerão as quartas-feiras entre as 14h às 16h no Campus 
Pompeia.   
Serão realizados estudos técnicos e teóricos e atividades práticas acerca dos seguintes 
temas: 
- Definição de ciência;  Critérios de cientificidade; Importância e definição de 
metodologia científica rigorosa em pesquisa; Diferentes tipos de pesquisa e métodos 
científicos; Comitê de ética: funcionamento e importância; Planejamento da pesquisa 
científica; Delineamento da pergunta de pesquisa: escolha e delimitação do tema; 
Estabelecimento de justificativa; Definição de hipóteses e objetivos; Diretrizes básicas 
para elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos; Etapas e elaboração de projeto 
de pesquisa; Plataforma Brasil: cadastro e submissão de projetos na plataforma; Coleta 
de dados e definição da amostragem; Normas técnicas ABNT e APA; - Descrição e 
discussão de resultados obtidos;  Busca de referência bibliográfica; Leitura de artigos 
científicos; Fator de impacto de periódicos; Passos e formas de publicação de 
resultados; Escolha do periódico para publicação. 

 
Os objetivos principais desta atividade de formação em extensão são: 

 
- Desenvolvimento de habilidades necessárias para a expressão de ideias e argumentos 
sob o rigor científico 
- Conhecer o método científico  
- Compreender características científicas 
- Apreender a relevância social da ciência 
- Desenvolver o pensamento e a reflexão crítica 
-  Elaboração de um projeto de pesquisa e os passos para execução desse 
- Despertar projetos de pesquisa 
- Desenvolver habilidades pertinentes à escrita científica 

 

IX - DO TERMO DE COMPROMISSO E CERTIFICADO  
O selecionado receberá um certificado de horas complementares como participação 
no Projeto - Oficinas de Pesquisa (Projeto de Extensão - via Edital de Seleção), serão 
atribuídas 70 horas de atividade complementares para os concluintes. A certificação 
só será concedida mediante o cumprimento de todas etapas listadas abaixo:  
- Frequência em pelo menos 75% das atividades propostas;   
- Entrega de projeto com resultados no prazo determinado   

 

 

 

PUBLIQUE-SE 
 

 

São Paulo, 20 de março de 2019. 

 

 
Mônica Abel 
Secretária Geral 

 
 
 
 
 
 
 


