EDITAL 018/2019 – PROCESSO SELETIVO PARA O PROJETO DE
EXTENSÃO: PSICOLOGIA DIGITAL – DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO
PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DO CONTEÚDO EM PSICOLOGIA
A FASETE - Faculdade Sete de Setembro, recredenciada a funcionar como Instituição de
Ensino Superior, através da Portaria/MEC n.º 881/2016 – DOU. 15/08/2016, por este Edital
e em conformidade com seu Regimento, torna público à sua comunidade acadêmica as
inscrições no processo seletivo para o Projeto de Extensão: Psicologia Digital –
Desenvolvimento de aplicativo para melhoria de aprendizagem do conteúdo em Psicologia,
de acordo com as seguintes determinações:
1. DO PROJETO DE EXTENSÃO
1.1. Cursos proponentes: Psicologia e Sistemas de Informação.
1.2. Coordenadores: Prof.ª MSc. Ana Patrícia de Souza Amaral e Prof. MSc. Ricardo
Azevedo Porto.
1.3. Professores executores: Prof.ª MSc. Dandara Barbosa Palhano e Prof. MSc.
Ricardo Azevedo Porto.
1.4. Proposta: Desenvolver um aplicativo visando a promoção da aprendizagem do
conteúdo do Curso de Psicologia aliada à interdisciplinaridade com o Curso de
Sistemas de Informação, através da produção de um serious game. O objetivo é
fomentar a motivação, o engajamento e, consequentemente, um melhor
aproveitamento dos conteúdos administrados nas disciplinas do curso de
Psicologia.
1.5. Procedimentos metodológicos: O projeto será executado em três etapas, sendo
a primeira uma revisão qualitativa, a segunda formada pelo desenvolvimento do
jogo e pela definição de um modelo de decisão e a terceira uma pesquisa empírica
para validação da aplicação.
1.6. Sistema de avaliação: Ao fim de cada semestre, os alunos precisarão apresentar
10 questões de exercícios em execução no aplicativo.
1.7. Cronograma: Os encontros serão realizados quinzenalmente, as terças-feiras,
das 13h30min às 15h30min, nas dependências da FASETE.
1.7.1. Para o ano de 2019 apresentamos o cronograma abaixo. Como trata-se de um
projeto contínuo, para os anos subsequentes, oportunamente serão apresentados
os cronogramas.
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1.7.2. O cronograma, por motivo de força maior, poderá sofrer alterações, sendo
previamente comunicadas a todos os participantes.
1.8. Certificação: Será conferido certificado de 30 horas aos alunos que
frequentarem, no mínimo, 75% dos encontros (11 encontros), válido como
atividade complementar, de acordo com o disposto no Regulamento para
Atividades Complementares do Curso de Psicologia.

2. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO
2.1. Pré-requisitos: Estar matriculado no Curso de Psicologia da FASETE e ter
disponibilidade nos dias e horários mencionados no item 1.7. do presente edital.
Ter interesse em novos aprendizados, interdisciplinaridade e conteúdos de
informática, como por exemplo, programação.
2.2. Período e local: As inscrições para o processo seletivo serão realizadas na
Secretaria do Curso de Psicologia, no período de 26 de fevereiro a 08 de março
de 2019, das 13 às 17 e das 19 às 22 horas.
2.3. Valor: Não serão cobrados valores de inscrição no processo seletivo e de
participação no projeto de extensão.
3. DO PROCESSO SELETIVO
3.1. Vagas: Serão disponibilizadas 03 (três) vagas para alunos do Curso de Psicologia
da FASETE.
3.2. Etapas: O processo seletivo constará de etapa única, eliminatória e classificatória,
sendo entrevista com a professora executora Dandara Palhano, no dia 11 de
março, às 13h30min, na sala de orientação (4º piso).
3.3. Resultado: O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 15 de março,
no site institucional www.fasete.edu.br
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão avaliados
pela Coordenação do Curso e, em grau de recurso, pela Direção Acadêmica,
considerando o Regimento da Instituição.
Registre-se e cumpra-se.
FASETE - Faculdade Sete de Setembro,
Em Paulo Afonso/BA, 26 de fevereiro de 2019.

Prof.ª MSc. Ana Patrícia de Souza Amaral
Coordenadora do Curso de Psicologia da FASETE
Visto. De acordo. Publique-se.

Prof. MSc. Jacson Gomes de Oliveira
Diretor Acadêmico

