
 

 

EDITAL DE CHAMADA DE MEMBROS 

 

Grupo de Estudo, Aplicação e Pesquisa em Psicologia do Esporte e do Exercício (GEAPEE) 

 

Resumo do Grupo de Estudo 

A Psicologia do Esporte e do Exercício consiste no estudo científico de pessoas e seus 

comportamentos em contextos esportivos e de exercício e na aplicação prática desse 

conhecimento (GILL; WILLIAMS, 2008; WEINBERG; GOULD, 2019).  Sendo assim, a Psicologia 

do Esporte compreende o desenvolvimento de intervenções com crianças, adolescentes, 

adultos, idosos e pessoas com deficiência no que tange à adesão e participação em programas 

de atividades físicas. 

O Grupo de Estudo, Aplicação e Pesquisa em Psicologia do Esporte e do Exercício 

(GEAPEE) estará sob a coordenação da professora doutora Rafaela Bertoldi, com o objetivo de 

desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de Psicologia do Esporte e do 

Exercício.  

As atividades desenvolvidas pelo grupo terão caráter interdisciplinar e repercutirão no 

ensino e na prática de intervenções da Psicologia do Esporte e do Exercício voltadas para a 

comunidade de Juazeiro do Norte e região. Poderão participar alunos dos cursos de Educação 

Física, Psicologia e Fisioterapia regularmente matriculados no Centro Universitário Doutor Leão 

Sampaio (UNILEÃO). Os resultados esperados visam aumentar o acesso, por parte da 

comunidade acadêmica, ao ensino, as metodologias de pesquisa e extensão voltadas para área 

da Psicologia do Esporte e Exercício. 

Segue os critérios para a seleção dos discentes: 

1) Ser aluno do curso de Educação Física, Psicologia e/ou Fisioterapia regularmente matriculado 

no Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO) com matrícula a partir do 40 período. 

2) Ter disponibilidade para um encontro semanal assíncrono, com duração de 60 minutos nas 

terças-feiras das 17 às 18h. 

Serão ofertadas 15 vagas. Será realizada uma entrevista na hipótese de haver mais 

inscritos do que vagas ofertadas. 

 

 



 

 

Cronograma  

 

Mês/Ano Atividade 

Fevereiro/2022 Elaboração do Edital de seleção dos membros do grupo de estudos. 
10 a 18 de 
março/2022 

Publicação do Edital de seleção dos membros do grupo de estudos. 

21 a 28 de 
março/2022 

Período de inscrição através do link: 
https://forms.gle/zizy2dptWHeDei5g6 
 

30 de março/2022 Divulgação do resultado. 
Abril/2022 Início dos encontros do grupo de estudo 
Dezembro/2022 Encerramento do semestre. 

 

https://forms.gle/zizy2dptWHeDei5g6

