EDITAL N° 082/2016
Referente ao Aviso N° 109/2016, publicado no D.O.E. de 17/08/2016.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, com fundamento nas diretrizes do Plano Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES), no Programa Nacional de Assistência Estudantil para as
Instituições de Educação Superior Pública Estadual (PNAEST), bem como no Programa de
Gestão Universitária 2014-2017, conforme os eixos de Acesso e Permanência com Qualidade
e Produção e Difusão de Conhecimento, torna público a abertura das inscrições para o
Processo Seletivo do Grupo de Apoio Psicossocial aos Estudantes da UNEB (GAPEU).
1. DO PÚBLICO ALVO: Estudantes do 1º, 2º e 3º semestres dos cursos de graduação
presencial dos Departamentos do Campus I da UNEB.
2. DA FINALIDADE: Realizar serviço de orientação a estudantes, visando fornecer-lhes
suporte no seu processo de pertencimento à comunidade universitária, prestando-lhes
informações e apoio psicológico através de grupos de discussão como método de intervenção
e investigação.
3. DO FUNCIONAMENTO: Serão realizadas dez sessões de grupo focal em reuniões
semanais. Cada reunião terá duração de duas horas e as atividades serão desenvolvidas sob a
forma de oficinas pedagógicas, atividades lúdicas, reflexões e dinâmicas de integração na
modalidade de intervenção breve, focal e multireferencial.
I. As reuniões serão realizadas as sextas-feiras no horário das 16h30min às 18h30min, no
Serviço de Psicologia do Departamento de Educação, Campus I, com data inicial para 23 de
setembro de 2016.
4. DA COORDENAÇÃO: Será composta por Docente do Departamento de Educação/
Campus I e Equipe Multidisciplinar em Atenção ao Estudante / Pró-Reitoria de Assistência
Estudantil (PRAES).
5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1. DA INSCRIÇÃO (Cronograma em anexo I)
I. O período de inscrição será de 9h do 29/08/2016 às 23h59min do dia 12/09/2016.
II. A inscrição será gratuita realizada no site http://www.sisform.uneb.br onde o estudante
deverá preencher um formulário online.
III. São ofertadas 20 (vinte) vagas para estudantes neste Edital.
IV. As inscrições serão homologadas no dia 14/09/2016.
5.2. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: O grupo de discussão será formado pelos estudantes
cujo perfil mais se adeque à proposta do projeto “Grupo de Apoio Psicossocial aos Estudantes
da UNEB: uma proposta de atuação da psicologia na educação superior”.

5.3. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO: 20/09/2016
6. DA CERTIFICAÇÃO: Os certificados serão emitidos pelo NUPE/DEDC com carga
horária de 20 horas para os estudantes participantes do grupo.
6.1. A certificação dos estudantes está condicionada à frequência mínima de 75% da Carga
horária do projeto.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. O projeto não prevê custos financeiros para a UNEB, nem pagamento de pró-labore para
os profissionais mediadores das intervenções;
7.2. A participação dos estudantes neste Projeto de Pesquisa-Ação configura anuência para a
produção e circulação de conhecimento com fins exclusivamente acadêmicos por parte da
Coordenação do Projeto e pela PRAES;
7.3. O projeto, objeto deste Edital foi aprovado pelo Conselho Departamental do
Departamento de Educação – Campus I, está registrado no Sistema Integrado de Planejamento
(SIP) da UNEB e aprovado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação (PPG);
7.4. Pela natureza da proposta do projeto, este Edital não comporta período de recurso por
parte dos estudantes;
7.5. Caberá à Coordenação do Projeto “Grupo de Apoio Psicossocial aos Estudantes da
UNEB: uma proposta de atuação da psicologia na educação superior” e a Coordenação da
Equipe Multidisciplinar de Atenção ao estudante da PRAES:
a) Proceder com alterações a qualquer tempo de cronograma, programa e metodologia,
bastando para tanto tornar de conhecimento público no e-mail institucional
gapeu.listas@uneb.br ;
b) Avaliar e acompanhar os casos de maior complexidade referente ao abandono, disciplina e
fracasso acadêmico.
7.6. Os casos omissos serão tratados pela Coordenação do Projeto e pela Coordenação da
Equipe Multidisciplinar em Atenção ao Estudante (EMAE/PRAES)
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 16 de agosto de 2016.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I - CRONOGRAMA

ETAPA
INSCRIÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
INÍCIO DAS ATIVIDADES

PERÍODO
29/08 a 12/09/2016
14/09/2016
20/09/2016
23/09/2016

ANEXO II - BAREMA
Objetivo: delinear o perfil dos participantes do GAPEU
1. Critério semestre de curso: avalia segundo o semestre de ingresso na Universidade
Semestre
Primeiro
Segundo
Terceiro

Pontuação
2
3
5

2. Critério cotista: avalia o ingresso na Universidade através do Sistema de Reserva de
vagas para Negros e Indígenas
Ingresso
Cotista
Ampla concorrência

Pontuação
6
4

3. Critério Deficiência: avalia pessoa com Deficiência
Portador de deficiência
Sim
Não

Pontuação
6
4

4. Critério grupo familiar: avalia se estuda e reside na mesma cidade
Residência

Pontuação

Reside e estuda na mesma
cidade de origem

2

Reside e estuda em cidades
diferentes, com deslocamento
para estudar
Cidade de origem diferente
da cidade onde estuda,
residente em casa alugada ou
cedida

4

4

5. Critério trabalho: avalia a condição do estudante trabalhador
Trabalha

Pontuação

Sim
Não

6
4

Obs. O total de pontos será divido por 5, obtendo-se a média de cada candidato.

