
  

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 2021.1 

 

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicologia da Saúde e Hospitalar (GEPPSAH) do Centro 

Universitário UniFG, abre as inscrições para a seleção de acadêmicos que desejam ingressar no 

GEPPSAH. 

 

1. DA FINALIDADE 

 

A presente seleção é dirigida aos discentes da graduação do Centro Universitário FG – UniFG, 

que tenham interesse pelo estudo e pesquisa no âmbito do tema Psicologia da Saúde e 

Hospitalar. 

 

2. DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM PSICOLOGIA DA SAÚDE E 

HOSPITALAR 

 

2.1 O GEPPSAH se caracteriza como uma atividade sem fins lucrativos e com duração 

ilimitada, de uma sociedade civil, não religiosa, apartidária e vinculada ao Centro Universitário 

UniFG. Visa atuar no estudo, pesquisa e extensão, com a finalidade de desenvolver a promoção 

e a difusão de conhecimentos sobre a Psicologia da Saúde e Hospitalar, contribuindo para a 

formação acadêmica e profissional dos alunos a ele vinculado. 

 

2.2 O GEPPSAH, portanto, através do desenvolvimento de projetos multidisciplinares e 

multicêntricos, tem como objetivo promover, facilitar e estimular a integração dos membros à 

área da Psicologia, em especial, à Psicologia da Saúde e Psicologia Hospitalar. 

 

3.3 Os membros, além dos fundadores, são estudantes de graduação do UniFG, selecionados 

via condições estabelecidas neste Edital, colaboradores convidados e colaboradores externos. 

 

3. DAS REUNIÕES  

 



As reuniões são sediadas no Centro Universitário FG – UniFG, campus São Sebastião. Os 

encontros, com duração estimada de 2h, terão periodicidade quinzenal, ocorrendo 

preferencialmente aos sábados, às 10h. A princípio ocorrerá virtualmente via Google meet, 

devido as condições sanitárias atuais. Será necessário alcançar 75% de presença nos encontros 

para a garantia da participação como membro efetivo do grupo. Em cada reunião os integrantes 

do grupo deverão registrar suas presenças na lista de presença ou ata fornecida pelos líderes do 

GEPPSAH. 

 

4. DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Serão disponibilizadas 06 (seis) vagas para interessados. As candidaturas observarão os 

seguintes critérios gerais:  

4.1 Ser aluno regularmente matriculado no curso de graduação de Psicologia do UniFG e ter 

cursado/estar cursando a disciplina de Psicologia Hospitalar.  

 

4.2 Ter interesse e disponibilidade para reuniões quinzenais nos horários mencionados, leitura 

de textos, pesquisas individuais e coletivas, participação em eventos etc.  

 

4.3 Além da observância aos requisitos acima, serão classificados os 06 (seis) alunos que, entre 

os discentes inscritos, apresentarem o melhor desempenho nos seguintes critérios:  

 

a) 1 ª etapa: Questionário de inscrição; 2 ª etapa: Entrevista. 

b) O questionário de inscrição, será realizado através do Google Docs, no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1VE3JEpa_yRbrnh4YIiKB0sjjVQIewR_zXgWr_r-

IDkk/edit, do dia 03 a 06 de Maio. E serão selecionados os melhores colocados para realizarem 

a 2ª etapa. 

c) A entrevista acontecerá, via Google Meet, com os selecionados pelo questionário, com data 

e horário previamente comunicados.  

 

4.4 Caso haja desistências, a vaga será destinada ao suplente. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

 



5.1 Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão responder ao questionário disponível no 

link: https://docs.google.com/forms/d/1VE3JEpa_yRbrnh4YIiKB0sjjVQIewR_zXgWr_r-

IDkk/edit 

 

5.2 Período de inscrições: 03/05/2021 à 06/05/2021.  

 

a) Não será enviado e-mail confirmando o recebimento. 

b) Não serão aceitas as inscrições enviadas fora do prazo. 

c) O candidato deverá informar todos os dados solicitados no formulário, de forma clara. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADOS 

 

6.1 As candidaturas serão avaliadas pela Diretoria do grupo, composta pelos membros 

fundadores. O resultado será divulgado no site institucional: 

https://centrouniversitariounifg.edu.br/ e individualmente por e-mail dos selecionados. 

 

6.2 Não haverá pagamento de bolsas e/ou qualquer outro auxílio aos participantes aprovados.  

 

6.3 A vigência da participação do discente aprovado neste processo seletivo será de dois 

semestres letivos (2021.1 e 2021.2), prorrogáveis à critério exclusivo da coordenação do 

GEPPSAH, mediante entrega, a cada início de semestre, do comprovante de matrícula 

atualizado.  

 

6.4 O discente que, durante a vigência de seu período como membro do GEPPSAH, perder sua 

condição de aluno do Centro Universitário FG – UniFG, será automaticamente desligado 

do Grupo.  

 

6.5 Todos os participantes aprovados para integrar o GEPPSAH estão submetidos às regras 

contidas nos regulamentos do GEPPSAH. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO MEMBRO 

 

https://centrouniversitariounifg.edu.br/


7.1 Os acadêmicos selecionados serão membros efetivos do GEPPSAH do UniFG, no período 

de 2021.1 e 2021.2, devendo cumprir com todos os preceitos do estatuto. O acadêmico deverá 

obrigatoriamente: 

 

a) participar de, no mínimo, 75% das atividades propostas pelo grupo, a fim de receber o 

certificado de participação ao final das atividades; 

b) estar de acordo com o Estatuto do GEPPSAH - UniFG; 

c) ter compromisso e responsabilidade com o GEPPSAH - UniFG. 

 

8. DO CRONOGRAMA 

 

Etapa Data 

Publicação do Edital 03/05/2021 

Inscrições e aplicação de questionário 03/05/2021 a 06/05/2021 

Entrevistas 10/05/2021 a 11/05/2021 

Divulgação dos resultados 12/05/2021 

Reunião inicial 15/05/2021 

 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 A data de início das atividades está prevista para o dia 15/05/2021, às 10h, via Google Meet. 

 

9.2 Todos os candidatos aprovados deverão comparecer na primeira reunião do GEPPSAH, a 

ausência não justificada será considerada desistência. 

 

9.3 Todos os casos omissos nesse Edital serão analisados pela diretoria do GEPPSAH, em 

Assembleia Deliberativa convocada para esse fim. 

 

9.4 O presente edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 



Guanambi, 03 de maio de 2021. 

 

Ellen Camargo Rodrigues 

Líder do GEPPSAH 

 

Maria da Glória Lobo Barrios 

Vice-líder do GEPPSAH 

 

Layara Thaylane Fernandes Oliveira 

Presidente do GEPPSAH 

 

Flaviana Rocha Carvalho 

Vice-Presidente do GEPPSAH 


