EDITAL NEU N.º 16/2019
ABRE INSCRIÇÕES AOS DISCENTES DO
CURSO DE PSICOLOGIA, BACHARELADO, DA
FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO – CAMPUS
CURITIBA, PARA O PROJETO DE PRÁTICA
ACADÊMICA – PPA DE ESCUTA E MEDIAÇÃO
DE RODAS DE CONVERSA EM CARÁTER
VOLUNTÁRIO.

O Coordenador do Núcleo de Extensão
Universitária - NEU da FAE Centro Universitário,
no uso de suas atribuições legais previstas na
legislação interna, baixa o seguinte

EDITAL
PROJETO HUMANISMO SOLIDÁRIO

Art. 1º Ficam abertas as inscrições, no período de 27 de agosto a 06 de setembro de 2019, aos discentes
do curso de Psicologia, bacharelado da FAE Centro Universitário, para o “PROJETO DE PRÁTICA
ACADÊMICA – PPA, DE ESCUTA E MEDIAÇÃO DE RODAS DE CONVERSA”, para participação como
colaborador voluntário no exercício da mediação.
Art. 2º A FAE está desenvolvendo o PPA DE ESCUTA E MEDIAÇÃO DE RODAS DE CONVERSA, com
o objetivo de conhecer e analisar as vivências dos acadêmicos da Instituição. Entende-se que para a
etapa do projeto é necessário contar com a ativa participação dos discentes do Curso de Psicologia,
bacharelado, para atuar de forma colaborativa e voluntária na prática de mediação de rodas de conversa
com outros discentes de diferentes cursos e campi.
Art. 3º O Projeto de Prática Acadêmica – PPA, tem como objetivo realizar a prática de mediação de
rodas de conversa junto aos discentes da FAE Centro Universitário.
§1º Para a modalidade de colaborador voluntário serão ofertadas até 12 (doze) vagas, sendo que 6 (seis)
vagas para tarde e 6 (seis) vagas para a noite.
Art. 4º Os critérios para a participação no PPA são os seguintes:
I. Discentes que cursam a partir do 5 º período do curso de Psicologia, bacharelado.
II. Disponibilidade de 15 (quinze) horas nos meses de setembro e outubro de 2019; nas quartas-feiras
no período da tarde ou da noite.
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Art. 5º Os discentes participantes do PPA exercem atividade voluntária e obterão certificação de 15
(quinze) horas complementares como prática de escuta e mediação de roda de conversa, desde que
tenham participado de 75% das atividades indicadas.
Art. 6º O processo de seleção para o PPA exige a inscrição no link indicado no §1º deste artigo e a
participação na reunião dia 10 de setembro de 2019, as 11h30 ou 18h00, na Sala dos Professores da
FAE Centro Universitário – Campus Curitiba, com a equipe de Coordenação do PPA. Após a reunião
será concluída a seleção e realizada a publicação do resultado do Edital. O inscrito informa o horário
escolhido para participar da reunião no ato de inscrição.
§1º O processo de inscrição para os discentes interessados deverá ser realizado até às 23h59 do dia 06
de setembro de 2019, por meio do link: https://www.fae.edu/apps/eventos/inscricao?evento=54653
Art. 7º As atividades se iniciam no dia 5 de setembro e terminam dia 31 de outubro de 2019.
Art. 8º As atividades deste Projeto de Extensão Universitária serão desenvolvidas em caráter
voluntário, sendo a adesão realizada por meio de assinatura do termo de voluntariado.
Art. 9º Dê-se ciência aos interessados para que o presente produza seus efeitos.
Publique-se.

Curitiba, 26 de agosto de 2019.

Carlos Roberto Oliveira de Almeida Santos
Coordenador do Núcleo de Extensão Universitária - NEU
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