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UNIDADE: UNINASSAU - JOÃO PESSOA 

CURSO: GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
 
O Coordenador(a) Sócrates Pereira Ferreira,  do Curso de Graduação em Psicologia da 

UNINASSAU - João Pessoa, no uso de suas atribuições, resolve: 

Abrir as atividades do GRUPO DE APOIO A SAÚDE MENTAL DO ALUNO UNINASSAU JP -

GASM,  vinculado ao curso de Psicologia da UNINASSAU – João Pessoa.  

A oferta de vagas e horários, acontecerá de acordo com a tabela abaixo: 

DIAS\HORÁRIOS QUANTIDADE DE VAGAS: REQUISITOS: 

TERÇAS\12h-13h 10 MATRÍCULA NA INSTITUIÇÃO 

QUINTAS\17h-18h 10 MATRÍCULA NA INSTITUIÇÃO 

Art. 1º. Etapas da inscrição e da seleção: 

1) Os candidatos interessados deverão se inscrever no seguinte link: http://abre.ai/gasm2019 

2) Depois do preenchimento do formulário é preciso enviar para o e-mail 

60099@prof.uninassau.edu.br comprovante de vínculo com a instituição e o print da tela 

comprovando a inscrição no link disponibilizado; e 

3) Participar da entrevista de seleção, que será agendada pelo professor coordenador do grupo de 

estudo/pesquisa. 

Art. 2º. As inscrições iniciam dia 17 de setembro e se estenderão até às 23:59h da sexta-feira, 22 de 

setembro de 2019. 

Art. 3º. As entrevistas de seleção ocorrerão no dia 24 de setembro entre 11h - 11:30h e 17h30 - 18h 

com agendamento posterior pelo professor responsável pelo grupo. 

§ primeiro. A publicação do resultado será, privado e individual apenas para os aprovados, no dia 26 

de setembro de 2019, via e-mail, até às 18h. 

§ segundo. O participante assinará termo de consentimento livre e esclarecido acerca da participação 
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do grupo e deverá manter a confidencialidade acerca de suas atividades.  

Art. 4º.  O (a) aluno (a) aprovado (a) deverá se adequar aos horários previamente divulgados neste 

edital.  

Art. 5º. Poderão participar da seleção alunos regularmente matriculados no semestre 2019.2 que 

estejam dentro dos critérios exigidos acima. 

Art. 6º. Os casos omissos serão resolvidos por esta Coordenação e pelo NAE. 

. 

 

João Pessoa, 11 de Setembro de 2019. 

 

 


