
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDOS EM 

TERAPIAS CONTEXTUAIS (GETC) DA UNILEÃO 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Grupo de Estudos em Terapias Contextuais, fundado em maio de 2022, no Centro 

Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO), visa apresentar uma nova perspectiva 

em Psicologia: o contextualismo funcional, ou seja, as terapias que cercam a 3ª (terceira) 

e 4ª (quarta) ondas em terapias comportamentais e cognitivas. O grupo, portanto, tem o 

intuito de promover conhecimento sobre essa área do conhecimento por duas questões 

específicas: (01) desmistificar pontos centrais que cercam esse objeto de estudo; (02) 

oferecer maior acessibilidade a esses modelos de psicoterapia, visto que ainda não é um 

panorama comum na realidade brasileira e, principalmente, na região do Cariri. 

Coordenador: Prof. Ms. Marcos Teles do Nascimento. 

Facilitadores(as): Francisco Marques Vieira Gonçalves Júnior, Joel Rodrigues Paulino 

e Murilo Rodrigues Ribeiro. 

 

2. QUEM PODE PARTICIPAR 

 

2.1. Alunos devidamente matriculados no curso de graduação em Psicologia do 

Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO);  

2.2. Alunos que tenham obtido aprovação na disciplina “Teorias Psicológicas: 

Análise do Comportamento”;  

2.3. Que estejam interessados no estudo das Terapias Contextuais. 

 

3. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 

As inscrições serão realizadas no período de 23 de maio de 2022 a 24 de maio de 2022, 

com início às 08h do dia 23 de maio de 2022 e término às 23h59 do dia 24 de maio de 

2022, através de formulário on-line do Google Forms (Link do formulário: 



 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE9porsN22-pHa191uuRki7-

i5YEXv6ADBquJ8HAggNHAadA/viewform?usp=sf_link) 

 

4. PROCESSO SELETIVO E NÚMERO DE VAGAS 

O grupo de estudos contará com 20 vagas para alunos de graduação a serem preenchidas 

por meio de processo seletivo. Para se inscrever, os interessados devem fazer o seguinte 

processo: 

● Preencher os espaços destinados aos dados pessoais; 

● Anexar o comprovante de matrícula; 

● Anexar a parte do histórico que comprove a aprovação na disciplina “Teorias 

Psicológicas: Análise do Comportamento” (pode ser um print do aplicativo 

Conecta Unileão/UniVS); 

● Anexar a carta de intenção em formato PDF (verificar o anexo I deste edital). 

 

5. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

5.1. Os encontros serão realizados quinzenalmente às sextas-feiras de forma 

presencial, das 14h às 17h. 

5.2. TODOS os membros do grupo deverão estar presentes e deverão participar das 

discussões, apresentando críticas e sugestões, bem como considerações sobre o 

tema e a leitura proposta. 

5.3. Para fins de certificado e permanência no grupo, se exige participação em 75% 

nos encontros (sete encontros). 

 

6. CRONOGRAMA 

 

SEXTA-FEIRA (03/06/2022) História das psicoterapias baseadas em 

evidências científicas  

SEXTA-FEIRA (17/06/2022) Histórico das ondas das terapias 

comportamentais e cognitivas 

SEXTA-FEIRA (19/08/2022) Retomada das últimas discussões 

SEXTA-FEIRA (02/09/2022) Mindfulness 

SEXTA-FEIRA (16/09/2022) Terapia de Aceitação e Compromisso 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE9porsN22-pHa191uuRki7-i5YEXv6ADBquJ8HAggNHAadA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE9porsN22-pHa191uuRki7-i5YEXv6ADBquJ8HAggNHAadA/viewform?usp=sf_link


 

 

(ACT) 

SEXTA-FEIRA (30/09/2022) Psicoterapia Analítico-funcional (FAP) 

SEXTA-FEIRA (14/10/2022) Terapia focada na compaixão 

SEXTA-FEIRA (28/10/2022) Ativação comportamental 

SEXTA-FEIRA (11/11/2022) Terapia Comportamental Dialética (DBT) 

SEXTA-FEIRA (25/11/2022) Terapia do Esquema (TE) 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

7.1. A participação no grupo de estudos é voluntária. 

7.2. Não serão admitidos participantes ouvintes. 

7.3. Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste edital serão 

resolvidas pela coordenação do Grupo de Estudos em Terapias Contextuais 

(GETC) - (Contato: getc.unileao@gmail.com). 

 

 

Juazeiro do Norte, 09 de maio de 2022. 

Comissão Organizadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

Prezados, 

 

Eu, NOME DO(A) CANDIDATO(A), venho, por meio desta, demonstrar meu interesse 

em participar do grupo de estudos em Terapias Contextuais do Centro Universitário 

Doutor Leão Sampaio (Unileão). 

Minha formação acadêmica inclui Graduação em Psicologia, com previsão de conclusão 

em (ANO). (CITAR CURSOS, PROJETOS DE PESQUISA, MONITORIAS OU 

OUTRAS ATIVIDADES QUE POSSAM ESTAR RELACIONADAS À PROPOSTA 

GERAL DO GRUPO DE ESTUDOS). 

EXPLIQUE E JUSTIFIQUE OS MOTIVOS QUE O(A) LEVARAM A ESCOLHER 

PARTICIPAR DESSE GRUPO. 

Concluindo, espero que (APRESENTE AS EXPECTATIVAS SOBRE A SUA 

PARTICIPAÇÃO NO GRUPO). 

 

Observação: no máximo, 1 página. 

 

Local, _____ de ____________ de 2022. 

_________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 


