
1/3 
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE EXTENSIONISTAS DO NÚCLEO DE 

PRÁTICAS PSICOSSOCIAIS (NUPPS) DA FACULDADE ARNALDO 

 
O Núcleo de Práticas Psicossociais e a Faculdade Arnaldo fazem saber que, no período de 22 a 

27 de agosto de 2019, estarão abertas as inscrições para o Processo de Seleção de 12 alunos(as) 

dos cursos de Psicologia e Direito para compor o  Núcleo de Práticas Psicossociais.  
 

 

TERMO I - OBJETIVO GERAL  

O Núcleo de Práticas Psicossociais da Faculdade Arnaldo está vinculado ao curso de 

Psicologia da Faculdade Arnaldo, sediada na cidade de Belo Horizonte/Minas Gerais, e tem 

como objetivo realizar atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão com foco na 

compreensão da relação entre sujeito e sociedade, e nas práticas psicossociais como horizonte 

ético-sócio-político de transformação social.  

A perspectiva psicossocial que orientará as ações do NUPPS pauta-se na compreensão 

de que o sistema social, através de suas diversas instituições, orienta as atividades das pessoas, 

delimitando os tipos de interação e ação possíveis. Tal perspectiva concebe, também, que o 

sistema social é um produto das ações e interações das pessoas. Dessa forma, o NUPPS tem 

como proposta estudar e propor atividades de ensino, pesquisa e extensão orientadas à 

compreensão da relação entre sujeito e sociedade, à compreensão do funcionamento da 

sociedade e da cultura e às contribuições das práticas psicossociais para a transformação dos 

problemas sociais brasileiros e da sociedade contemporânea. Mecanismos de opressão, 

subordinação, violência, exclusão, bem como as diversas formas de enfrentamento e resistência 

ao ordenamento social, constituem-se como exemplos de temas, dentre outros, a serem 

pautados pelo NUPPS, a partir de uma leitura interseccional e interdisciplinar. 

Do ponto de vista teórico, o Núcleo de Práticas Psicossociais da Faculdade Arnaldo 

pretende integrar saberes e fazeres oriundos das diferentes áreas do conhecimento que 

compõem o pensamento psicossocial e as práticas psicossociais, com atenção especial para a 

psicologia, a sociologia, o direito, a psicologia social, a saúde coletiva, os estudos feministas e 

áreas afins. A conexão de saberes, práticas e experiências diversas tem como objetivo 

contribuir para a compreensão das experiências de opressão e resistência que atravessam o 

cotidiano dos sujeitos na sociedade contemporânea, vinculando-se teoria e práxis voltadas para 

a transformação social.  

 

TERMO II - COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO  

O NUPPS será coordenado pelas professoras Isabela C. Barral Faria Lima (Doutora em 

Psicologia Social pela UFMG), Suellen Santos Lima de Almeida (Doutora em Saúde Coletiva 

pelo Centro de Pesquisas René Rachou - Fiocruz Minas) e pelo professor Paulo Silva Junior 
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(Doutor em Psicologia Social pela UFMG) e integrado por discentes dos cursos de Psicologia e 

Direito da Faculdade Arnaldo, levando-se em consideração a diversidade de períodos e dos 

marcadores sociais de raça e gênero. Poderão ainda serem avaliadas as solicitações de ingresso 

de outros(as) docentes. 

 

TERMO III - ATIVIDADES  

Dentre as atividades de ensino, serão desenvolvidos grupos de estudos de temas que 

articulem a compreensão da relação entre sujeito e sociedade e das práticas psicossociais como 

horizonte ético-sócio-político de transformação social. As atividades de extensão envolverão a 

realização de palestras, aulas abertas, seminários, colóquios, rodas de conversa e outras 

intervenções, orientadas ao público interno e externo da Faculdade Arnaldo. As atividades de 

pesquisa possibilitarão que os(as) discentes realizem práticas de pesquisa, desenvolvam a 

escrita acadêmica com a finalidade de divulgar as atividades realizadas em eventos acadêmicos 

locais e nacionais e em periódicos científicos, bem como a preparação para a participação em 

processos seletivos de pós-graduação. 

Para a realização de suas atividades, o NUPPS buscará estabelecer parcerias com outras 

instituições, a fim de potencializar e ampliar suas ações, possibilitando aos(às) discentes 

envolvidos(as) experiências práticas que visem à compreensão e à transformação dos 

problemas sociais brasileiros e da sociedade contemporânea. 

 

 

TERMO IV - FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO  

O Núcleo de Práticas Psicossociais da Faculdade Arnaldo se reunirá na própria 

Faculdade, todas as segundas-feiras, das 17h às 18h50, a partir de 09 de setembro de 2019. A 

atuação no NUPPS se dará de forma voluntária e terá a duração de 02 (dois) semestres letivos. 

Os(as) integrantes que cumprirem 75% de frequência nos encontros e atividades serão 

certificados(as) como participantes de projeto de extensão.  

 

 

TERMO V - EIXOS DE AÇÃO PREVISTOS PARA INÍCIO EM 2019 

1. Projeto de intervenção psicossocial com a população em situação de rua 

Projeto realizado pela Faculdade Arnaldo em parceria com a Pastoral de Rua da 

Arquidiocese de Belo Horizonte.  

 

2. Projeto de extensão e pesquisa – Estudo sobre a satisfação de usuários da política 

pública de Assistência Social de Belo Horizonte 

Projeto realizado em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, através da Subsecretaria de Assistência 

Social. O objetivo é contribuir para a realização de pesquisa para medir o nível de 

satisfação dos(as) usuários(as) dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) 

de Belo Horizonte, com a finalidade monitorar os serviços prestados e melhorar sua 

qualidade. Este projeto possibilitará aos(às) discentes envolvidos(as): (1) o contato 

prático com a política pública de assistência social do município, campo relevante de 
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atuação profissional de psicólogos(as) e advogados(as); (2) o desenvolvimento de 

habilidades voltadas para a prática de pesquisa, como a realização de entrevistas, a 

análise de dados e o desenvolvimento da escrita acadêmica. 

 

PROCESSO SELETIVO – 2019/2 

No segundo semestre de 2019 serão selecionados 12 (doze) discentes dos cursos de 

Psicologia e Direito da Faculdade Arnaldo para comporem o NUPPS. A critério da 

coordenação, este número poderá ser ampliado. 

O processo seletivo acontecerá em duas etapas.  

Primeira Etapa: 

- Preenchimento da ficha de inscrição online disponível no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3eC9zZ8avJMIuFxdGdtLmJUMZJJSwUxbXo-

dMTv3DE190rA/viewform?usp=sf_link 

- Enviar Carta de Motivação expondo seus interesses de compor o NUPPS para o email: 

nupps.arnaldo@gmail.com  

 

Segunda etapa:  

 Os(as) candidatos(as) selecionados(as) na primeira etapa serão convocados para entrevista. 

 

Período de realização da seleção 

As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 22 a 27 de agosto. Até o dia 31 de 

agosto os(as) candidatas serão informados(as) sobre a convocação para as entrevistas, que 

serão realizadas nos dias 02 e 04 de setembro. O resultado dos(as) selecionados(as) será 

divulgado no dia 06 de setembro.  

 

NUPPS – Cronograma da Seleção 2019 

Divulgação da chamada Primeira quinzena de agosto de 2019 

Inscrições 22 a 27 de agosto de 2019 

Convocação para entrevistas Até 31 de agosto de 2019 

Entrevistas 02 e 04 de setembro 2019 

Resultado final 06 de setembro de 2019 

 

As dúvidas deverão ser encaminhadas para o email: nupps.arnaldo@gmail.com  

 

 

BELO HORIZONTE, 12 DE AGOSTO DE 2019. 
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