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EDITAL
PROCESSO SELETIVO PARA MEMBROS DISCENTES DA LAPSIC

CRICIÚMA, JULHO DE 2018.

1. DO PROCESSO SELETIVO
1.1
O presente edital define as normas do processo seletivo para membros discentes
efetivos da Liga Acadêmica de Psicologia Clínica (LAPSIC) da Escola Superior de Criciúma.
1.2
A inscrição ocorrera entre o período de 01 e 28 de agosto de 2018, diretamente com
a Diretora secretaria da LAPSIC, Emily Boto. (Whatsap: 48 98487448);
1.3 As entrevistas serão realizadas nos dias 29 e 30 de agosto de 2018, das 18:00 ás 19:00
A duração das atividades de pesquisa serão de 01 semestre letivo, podendo ser prorrogados
por mais 01 semestre.
1.4 Os projetos de pesquisa deverão estar em formato ABNT, com até 05 páginas, incluindo as
referências bibliográficas; em seu conteúdo deve conter: Capa (com área de pesquisa e
orientador pretendido), Introdução, justificativa, métodos e resultados esperados.
1.5
Os resultados do processo seletivo serão divulgados no site da Escucri e no mural do
Serviço de Psicologia das Faculdades Esucri no dia 3 de setembro de 2018.
2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
2.1 Documentação necessária para realizar a inscrição:
a) histórico das disciplinas cursadas na graduação.
b) fotocópia do CPF e RG.
2.2 O valor da taxa de inscrição é uma cota única de R$ 65,00 se houver aprovação.

3. REQUISITOS
3.1
Ser aluno de graduação em Psicologia ou Enfermagem das faculdades Esucri a partir
da segunda fase.

4. LINHAS DE PESQUISA
4.1 Constituição dos Sujeitos
Pesquisa direcionada a verificações da gênese e constituição psicológica dos sujeitos,
desenvolvimento de suas características de personalidade e padrões comportamentais.
Identificação da transmissão intergeracional dos padrões comportamentais familiares, e sua
função na constituição da personalidade.
Orientadores: Priscilla Tietbohl, Sandra Regina Barros de Souza, Thais Walchholz, Silvia von
Borowski.
4.2 Constituição das Psicopatologias
Pesquisa direcionada a verificações da gênese e constituição das psicopatologias dos sujeitos.
Identificação da relação de função dos elementos dos contextos sociológicos e antropológicos e
sua interação com os padrões comportamentais, constituição e desenvolvimento das
psicopatologias. Investigação do transtorno depressivo, dependência química, transtornos de
personalidade, transtornos de conduta, transtornos alimentares.

Orientadores: Priscilla Tietbohl, Sandra Regina Barros de Souza, Thais Walchholz, Silvia von
Borowski, Pablo M. Barcelos
4.3 Metodologias de Intervenção
Pesquisa direcionada a investigação da metodologia aplicada em psicoterapia clínica. Verificação,
descrição e análise dos métodos e técnicas de intervenção psicoterapêutica clínica. Identificação
do caminho metodológico de investigação e intervenção, e mudanças psicoterapêuticas na
constituição psicológica dos sujeitos.
Orientadores: Priscilla Tietbohl, Sandra Regina Barros de Souza, Thais Walchholz, Silvia von
Borowski.
4.4 Prevenção da Saúde Mental e Estímulo a Qualidade de Vida

Está área de pesquisa tem como objetivo principal o desenvolvimento de trabalhos que
estimulem a prevenção de psicopatologias e demais enfermidades na psique dos sujeitos,
assim possibilitando o surgimentos de novas práticas e intervenções clínicas que atuem de
modo preventivo e estimulem a qualidade de vida e promoção a preservação da saúde
mental.
Orientadores:Priscilla Tietbohl,Sandra Regina Barros de Souza, Emily Botto de Barros Ivon.
4.5 Professores Orientadores e Pesquisadores
Professor Pesquisador
Priscilla Tietbohl, Pós Graduanda
Sandra Regina Barros de Souza, M.Sc
Thais Walchholz, M.Sc
Viviane Almeida, M.Sc
Silvia von Borowski, M.Sc
Pablo M. Barcelos, Md
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5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1
Os alunos serão entrevistados pelos membros da Liga acadêmica e pelos seus
professores orientadores.
5.2 A nota atribuída ao aluno será a média de três notas:
5.2.1 Desempenho na entrevista. (peso 10)
5.2.2 Análise do histórico da graduação. (peso 10)

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1
O desenvolvimento de todas as atividades de pesquisa possui caráter de iniciação
científica voluntária, com direito a certificado e sem direito a remuneração.
6.2
Os casos omissos serão avaliados e definidos pela diretoria da Liga Acadêmica de
Psicologia Clínica.

6.3
Os pesquisadores selecionados serão considerados membros discentes efetivos da
Liga Acadêmica de Psicologia Clínica.
6.4
O presente edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.
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