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EDITAL nº. 02, de 31 de agosto de 2022  

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA FORMAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO DISCENTE 

VOLUNTÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA V SEMANA ACADÊMICA DO CURSO 

DE PSICOLOGIA DA FACULDADE MÁRIO QUINTANA – FAMAQUI   

 

 A Faculdade Mário Quintana – FAMAQUI, por meio da Coordenação do Curso de Psicologia 

torna pública a abertura de inscrições discentes para a formação do Grupo de Trabalho discente a 

ser constituído para a organização e execução das atividades a serem realizadas na V Semana 

Acadêmica do Curso de Psicologia, que ocorrerá no período de 10 a 14 de outubro de 2022. 

 

 

1. DOS OBJETIVOS DA SEMANA ACADÊMICA 

A Semana Acadêmica do Curso de Psicologia tem como objetivo geral propor um espaço de debate 

para a discussão da prática profissional da Psicologia contemporânea, bem como reafirmar o espaço 

de legitimação do psicólogo, reavivando o sentimento de pertencimento a uma categoria profissional 

fundamental para a sociedade. 

 

2. FINALIDADE DA SEMANA ACADÊMICA 

A Semana Acadêmica tem como finalidade constituir-se em um espaço de construção coletiva em 

defesa da educação e disseminação do conhecimento onde ocorrerão as palestras e a apresentação 

e discussão de trabalhos de iniciação científica, artística, tecnológica, cultural, e de extensão 

desenvolvidos na FAMAQUI, proporcionando a troca de experiências entre os estudantes, 

professores, técnicos administrativos envolvidos em atividades de ensino, extensão e iniciação 

científica e o público em geral. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO DISCENTE 

Poderão participar do Grupo de Trabalho os discentes regularmente matriculados no Curso de 

Psicologia da FAMAQUI. 

O Grupo de Trabalho discente será composto por cinco (5) estudantes. 

Os estudantes interessados em integrar o Grupo de Trabalho deverão fazer a sua inscrição enviando 

um e-mail para coordenacaopsico@famaqui.com.br 

O e-mail deverá ter como assunto: Semana Acadêmica GT Discente 2022. No corpo de e-mail 

deverá ser colocado o nome completo do discente  

O período de inscrições inicia às 8h no dia 02/09/2022 e termina às 23h59min do dia 11/09/2022.  

A seleção dos discentes que constituirão o GT será pela eleição de seus pares. 

No dia útil seguinte ao encerramento das inscrições, a Coordenação do Curso de Psicologia enviará 

um link para a eleição dos estudantes regularmente matriculados no Curso de Psicologia. 

Caso o número de inscrito seja igual ao número de vagas não haverá eleição, sendo que os inscritos 

comporão o Grupo de Trabalho Discente.  
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4. DAS ATRIBUIÇÕES DO GRUPO DE TRABALHO – GT DISCENTE  

Os discentes integrantes do Grupo de Trabalho terão a tarefa de organizar e executar as atividades 

da V Semana Acadêmica do Curso de Psicologia, sob a supervisão da Coordenadora do Curso. 

As atividades do grupo de trabalho discente envolve a preparação dos espaços para a realização da 

V Semana Acadêmica, convite aos palestrantes e comunidade acadêmica, preparação das listas de 

presença, recepção, cerimonialista, apoio técnico para as salas de palestras, apoio técnico para as 

salas de apresentação dos trabalhos, apoio técnico para a transmissão remota, e, relatório final da V 

Semana Acadêmica do Curso de Psicologia. 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A carga horária das atividades será de 40 horas. 

O período de vigência do Grupo de Trabalho será de 15/09 a 16/10/2022. 

Ao final das atividades, mediante a comprovação das atividades discentes realizadas, será expedido 

pela Coordenação do Curso de Psicologia um certificado de participação discente. 

A carga horária da atividade desenvolvida poderá ser computada para registro de atividades 

complementares mediante a solicitação do discente.  

O exercício das atividades do Grupo de Trabalho Discente é em caráter voluntário, não 

estabelecendo, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício do discente com a Faculdade 

Mário Quintana ou com a Mantenedora. 

Mais informações podem ser obtidas na coordenação do curso de Psicologia, pelo e-mail 

coordenacaopsico@famaqui.com.br 

 

 
Porto Alegre, 31 de agosto de 2022. 

 

 
Professora Cristina Fiad Aragonez  

Coordenadora do Curso de Psicologia 
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