CHAMADA PARA SELEÇÃO – BOLSISTA PRODOCÊNCIA

Projeto - Desenvolvendo Metodologias Ativas em busca de um Núcleo Comum de
Práticas para o Ensino de Processos Psicológicos Básicos na Graduação em
Psicologia – UERJ.
Supervisor - Prof. Vitor de Castro Gomes – Departamento de Cognição e
Desenvolvimento; Instituto de Psicologia da UERJ;
Objetivos - O principal objetivo da proposta, entendida aqui como objetivo geral, é o de
implantar uma Metodologia Ativa de Práticas em Processos Psicológicos Básicos no IPUERJ. A metodologia terá como foco a expansão do acesso a diversas atividades didáticas
para os alunos de psicologia, podendo também servir de apoio para uma série de disciplinas
associadas.
Objetivos específicos
1. Inserir práticas metodológicas e pedagógicas ativas no processo de aprendizagem dos
Processos Psicológicos Básicos, com o objetivo do a estimular nos alunos a compreensão
crítica dos fenômenos cognitivos humanos e suas interações com fatores sociais,
econômicos, culturais e políticos;
2. Orientar os alunos bolsistas sobre os princípios que norteiam a elaboração e construção
de testes e documentos psicológicos, assim como discutir as principais resoluções e
normativas sobre o tema;
3. Produzir material didático relacionado à aprendizagem de Processos Cognitivos Básicos,
que ficará à disposição dos alunos que se matricularem futuramente na disciplina PPB-I,
e para futuros monitores desta disciplina;
Pré-requisitos
• Estar entre o 2º e o 9º períodos;
• Ter cursado a disciplina Psicologia e Processos Básicos – I;
• Ter interesse em investigar processos como de “Baixa Ordem”, como Percepção,
Atenção, e Memória, assim como de “Alta Ordem”, como Tomada de Decisão,
Raciocínio e Inteligência, entre muitos outros processos mentais;
• Não possuir vínculo empregatício nem usufruir de outras bolsas acadêmicas (exceto
bolsa de permanência);
• Disponibilidade de 20 h semanais para se dedicar ao projeto, com uma reunião
semanal;
• Disponibilidade para aprender noções básicas de programação;
• Disponibilidade para aprender aplicações prática da estatística;
Inscrições e etapas do processo:
• Enviar para o e mail lapn.uerj@gmail.com seu histórico escolar e carta de interesse
e apresentação de até 2 páginas, discorrendo sobre o por que do seu interesse de
participar do projeto; Prazo para envio até dia 25/08/22;
• Entrevistas online com até 15 pessoas interessadas, selecionadas a partir da etapa
anterior. As entrevistas serão agendadas via e mail a partir de contato feito pelo
supervisor, e ocorrerão entre os dias 29/08 e 02/09;
• Divulgação dos resultados: até dia 06/09/22

