SELEÇÃO DE BOLSISTAS PRODOCÊNCIA
Projeto: Articulações entre o ensino de Psicologia e as possibilidades de atuação com
adolescentes no contexto escolar
Coordenadora: Profª Sabrina Dal Ongaro Savegnago (Departamento de Cognição e Desenvolvimento, IP-UERJ).
Serão oferecidas até 5 (cinco) Bolsas de Articulação Acadêmico-Profissional para discentes, com valor
equivalente ao das demais modalidades de bolsas da UERJ, não podendo acumular com outra bolsa UERJ,
exceto a Bolsa Permanência.
Objetivos do projeto:
- Promover, através da articulação entre atividades de ensino, pesquisa e extensão, a formação teórica e prática dos
alunos do curso de graduação em Psicologia no que se refere aos estudos sobre o desenvolvimento na adolescência
e às possibilidades de ações e intervenções com adolescentes no contexto escolar.
- Formar e capacitar estudantes no desenvolvimento de metodologias de pesquisa-intervenção e outras estratégias
de intervenção com adolescentes no contexto escolar.
- Proporcionar espaços de discussão e reflexão a adolescentes dos anos finais do ensino fundamental acerca de
questões que envolvem suas trajetórias biográficas, mobilidades físicas e imaginárias, aspirações e oportunidades.
- Produzir materiais de divulgação científica aplicáveis ao ensino de graduação, a partir dos estudos e ações
realizados pelo projeto.

Pré-requisitos do/a candidato/a:
- Interesse e afinidade com o campo e público-alvo do projeto.
- Ter cursado ao menos 20% da carga horária total do curso de Psicologia.
- Ter disponibilidade para reuniões semanais com a coordenadora do projeto (Quartas-feiras, das 14h às 17h).
- Ter carga horária de 20h semanais para se dedicar as atividades do projeto.
- Conhecimentos no uso de mídias digitais, desenvoltura na escrita de textos e uso de computador.
- Habilidades de planejamento e organização para lidar com atividades e prazos.

Etapas do Processo Seletivo:
1) Primeira fase: os/as candidatos/as deverão enviar histórico escolar e carta de apresentação/interesse
(discorrendo sobre expectativas em relação a contribuição do tema do projeto para a formação do/a aluno/a,
disponibilidade para a participação, experiências prévias com o campo e público-alvo do projeto, entre outros) de
até 2 páginas para o e-mail: sabrinadsavegnago@gmail.com até o dia 23/08/22. O assunto do e-mail deve conter
“Seleção Estágio Prodocência”.
2) Segunda fase: Após pré-seleção, serão agendadas entrevistas individuais presenciais com a coordenadora do
projeto nos dias 26, 29 e 30 de agosto de 2022. Os/as alunos/as receberão por e-mail: data, horário e local para a
entrevista.
3) Terceira fase: Divulgação do resultado até dia 02/09/22 por e-mail e no mural da Secretaria de Graduação do IP.

