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EDITAL 2020.1

CAPÍTULO I

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º.  O presente edital disciplina as atribuições e o funcionamento do Grupo de

Estudos da Infância: Processos Psicossociais e Subjetivação (Ênfase 2), do Curso de

Psicologia do Centro Universitário 7 de Setembro – UNI7, no semestre 2020.1.

Art. 2º. O Grupo de Estudos da Infância (Ênfase 2) é um instrumento para

formalização de projetos de estudos e pesquisas, com estímulo à produção, apresentação

e publicação de trabalhos acadêmicos.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES E OBJETO DO GRUPO DE ESTUDOS DA INFÂNCIA

(ÊNFASE 2)

Art. 3º.  São atribuições deste Grupo de Estudos:

I. Organizar e formalizar reuniões de estudo e pesquisa conforme suas linhas

de pesquisa e conteúdos programáticos.

II. Estimular a produção e publicação de trabalhos e a participação de seus

membros em eventos da Psicologia e áreas transversais.

Art. 4 º.  Integram o conteúdo programático do Grupo de Estudos as seguintes

temáticas:



I. A infância como uma construção social.

II. Concepções de infância.

III. As crianças na construção da cultura.

IV. Cidadania, participação e proteção das crianças.

V. Processos de subjetivação na infância.

VI. Estudos e pesquisas sobre a infância e com crianças.

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS DA INFÂNCIA (ÊNFASE 2)

Art. 5º.  O Grupo de Estudos é composto:

I. Por uma professora orientadora de titulação acadêmica obtida em programa

stricto sensu, em sua coordenação;

II. Por estudantes da graduação em Psicologia do Centro Universitário 7 de

Setembro – UNI7;

III. Por estudantes e pesquisadores de outros cursos de graduação e pós-

graduação do Centro Universitário 7 de Setembro que tenham afinidade com

a temática, com o objetivo de proporcionar o diálogo entre diferentes

disciplinas que corroboram para a construção de conhecimentos no campo de

estudos abordado no referente grupo.

CAPÍTULO IV

DO INGRESSO DE NOVOS(AS) ALUNOS(AS) NO GRUPO DE ESTUDOS DA

INFÂNCIA (ÊNFASE 2) EM 2020.1

Art. 6º. No semestre letivo 2020.1 serão ofertadas sete (7) vagas oficiais aos(às)

alunos(as) da graduação em Psicologia e de cursos afins do Centro Universitário 7 de

Setembro, com aproveitamento de horas complementares, o que não impede, porém, a

frequência de pesquisadores não oficiais e externos à Uni7.

Art. 7º. Os(as) alunos(as) interessados(as) em ingressar no Grupo de Estudos devem

realizar sua inscrição no período de 12 de fevereiro a 2 de março, na Secretaria do

Curso de Psicologia, 3º andar.



Art. 8º. A seleção constará de entrevista em grupo, a ser realizada no dia 3 de março, às

17h, na sala 54, quando será também apresentada a proposta de trabalho do grupo.

CAPÍTULO V

DAS OBRIGAÇÕES DO(A) ALUNO(A) MEMBRO DO GRUPO DE ESTUDOS DA

INFÂNCIA (ÊNFASE 2)

Art. 9º.  Para que o(a) aluno(a) tenha o aproveitamento dos respectivos créditos de

atividade  complementar, deverá, até o último encontro do semestre 2020.1:

I. Possuir Currículo Lattes;

II. Estar presente em, no mínimo, 75% dos encontros;

III. Apresentar trabalho em evento oficial da UNI7 e/ou outros eventos

acadêmicos, podendo este ser em parceria com outro discente/pesquisador.

CAPÍTULO VI

DO FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ESTUDOS DA INFÂNCIA (ÊNFASE 2)

EM 2020.1

Art. 10º. No semestre 2020.1 o Grupo de Estudos da Infância (Ênfase 2) funcionará por

meio de encontros semanais, realizados nas terças-feiras, no horário de 17h às 18:40h,

seguindo o calendário acadêmico do Centro Universitário 7 de Setembro, com início

previsto para o dia 3 de março  de 2020.

Art. 11º. Os encontros do Grupo de Estudos também poderão ser realizados em locais

fora do Centro Universitário 7 de Setembro, objetivando estimular outras vivências.

Art. 12º. No caso de eventual mudança de data dos encontros, a professora orientadora

 comunicará previamente os(as) alunos(as).

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13º.  Os casos omissos serão resolvidos pela profa. coordenadora do Grupo de

Estudos da Infância (Ênfase 2) ou, diante da limitação desta, pela coordenação do Curso



de Psicologia do Centro Universitário 7 de Setembro, de acordo com o que dispõe o seu

Regimento Geral.

Art. 14º.  O presente edital entra em vigor na presente data.

Fortaleza, 12 de fevereiro de 2020

Profa. Dra. Lis Albuquerque Melo

Coordenadora do Grupo de Estudos da Infância: Processos Psicossociais e Subjetivação

(Ênfase 2)

Prof. Dr. Paulo Germano Albuquerque

Coordenador do Curso de Psicologia da UNI7


