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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM  
INTERVENÇÃO BREVE EM PSICOLOGIA 

 
 

EDITAL Nº 001/2018 
 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE 
CANDIDATOS A ALUNO REGULAR DO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM INTERVENÇÃO 
BREVE EM PSICOLOGIA, CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU, 
ANO LETIVO 2018/2019. 

 
O coordenador do curso de Especialização Lato Sensu em 

INTERVENÇÃO BREVE EM PSICOLOGIA, da Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu, nos 
usos de suas atribuições, 
 

TORNA PÚBLICO: 
 

Estão abertas as inscrições online para o curso de Especialização 
Lato Sensu em INTERVENÇÃO BREVE EM PSICOLOGIA, da Unioeste, Campus Foz do 
Iguaçu, no período de 19/10/2018 a 29/10/2018; 
 
Art. 1º Para inscrição no processo de seleção, o candidato deve preencher o cadastro on-
line disponível no endereço https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao e entregar, via 
protocolo no campus de Foz do Iguaçu, a documentação mencionada no Art. 9 deste Edital, 
em envelope lacrado, endereçado à Coordenação do curso de Especialização em 
Intervenção Breve em Psicologia. 

 
Art. 2º O curso terá duração de um ano e sete meses. As aulas serão ministradas 
quinzenalmente, às quintas-feiras à noite e às sextas-feiras de manhã e à tarde, no campus 
de Foz do Iguaçu, no período de um ano. O tempo restante será destinado ao 
desenvolvimento do artigo. As atividades práticas supervisionadas poderão ser 
desenvolvidas a partir do ingresso no curso. 
 
Art. 3º O corpo discente do Curso será formado por alunos regulares, portadores de 
diploma de curso de graduação em Psicologia e registro ativo no Conselho de Classe. 
 
Art. 4º Todo o processo de seleção será coordenado pelo Coordenador do Curso de 
Especialização em Intervenção Breve em Psicologia; 
 
Art. 5º A seleção será individual, independente e constituir-se-á em etapas classificatórias 
na seguinte ordem: 
 
§ 1º Entrevista: 40 pontos. O candidato será entrevistado sobre suas experiências prévias 
e sobre as motivações que o levam a apresentar sua candidatura à Pós-Graduação. Nessa 
etapa serão consideradas: interesse, aptidão e condições para o desenvolvimento de 
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atendimento clínico; capacidade de trabalho individual; capacidade de trabalho em equipe; 
condições de concluir o curso dentro do prazo estabelecido. 
 
§ 2º Análise de Currículo: 60 pontos. Nessa etapa serão consideradas: a experiência na 
área da psicologia, publicações e participações em eventos acadêmicos. O candidato 
deverá apresentar o currículo de acordo com a Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/); 

 

2.1 – O currículo deverá ser documentado (fotocópia), na seguinte ordem: Diploma de 
graduação, Certificado de Pós-Graduação (se houver), Publicações; 
Declarações/Certificados de Participação em eventos, Declarações/Certificados de grupos 
de estudo e demais itens. 
 
Art. 6º Para ser admitido o candidato deverá cumprir todas as etapas do processo de 
seleção, que será classificatório. Serão aprovados, dentro do limite de vagas estabelecidas, 
os que obtiverem as melhores notas resultantes da soma dos resultados das notas da 
entrevista e da análise de currículo; 
 
Parágrafo Único - O curso reservará 10% das vagas para Agentes Universitários da 
Unioeste, em conformidade com a Resolução nº 127/2009-COU, para os candidatos que 
se adequarem aos pré-requisitos do curso e forem selecionados em conformidade com o 
presente edital; 
 
Art. 7º Terá direito à matrícula o candidato aprovado no processo de seleção até o limite 
de 20 (vinte) vagas; 
 
Art. 8º O processo seletivo para ingresso no Curso de Especialização em Intervenção Breve 
em Psicologia compreende as seguintes etapas: 

 
§ 1º Inscrição on-line e entrega de documentos de inscrição no protocolo do campus: 
19/10/2018 a 29/10/2018; 

§ 2º Publicação do Edital com as inscrições homologadas, data e horário das 
entrevistas: 30/10/2018, na página do curso, disponível em: 
https://www5.unioeste.br/portal/prppg/cursos-posgraduacao/lato-sensu-
especializacoes, no mural da Secretaria Acadêmica, e por e-mail; 

§ 3º Seleção: de 30/10/2018 02/11/2018; 

§ 4º Publicação do Edital com o resultado da seleção: 05/11/2018, na página do curso, 
disponível em: https://www5.unioeste.br/portal/prppg/cursos-posgraduacao/lato-
sensu-especializacoes, no mural da Secretaria Acadêmica, e por e-mail; 

§ 5º Realização de matrículas: 05 e 06/11/2018, na Secretaria Acadêmica do campus. 

 

Art. 9º A inscrição on-line deve ser realizada no endereço 
https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao e os documentos de inscrição devem ser 
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entregues no protocolo do campus de Foz do Iguaçu, no período de 19/10/2018 a 
29/10/2018.  
 

§ 1º Documentos para inscrição: 
1.1  - Requerimento de inscrição (anexo) preenchido e assinado; 
1.2  - Cópia do diploma da graduação ou do certificado de conclusão de curso;  
1.3  - Cópia do Histórico escolar da graduação;  
1.4  - Cópia da carteira de identidade; 
1.5  - Comprovante de inscrição no CPF; 
1.6  - Cópia da carteira do Conselho de Classe; 
1.7  - Curriculum vitae (de acordo com a Plataforma Lattes). 

 
§ 2º O horário de funcionamento do protocolo do campus de Foz do Iguaçu é das 8h 
às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 21h. 

 
Art. 10 Não caberá recurso por parte dos candidatos em nenhuma das etapas do presente 
processo de seleção; 
 
Art. 11 O candidato aprovado que não efetuar a matrícula no período indicado perderá o 
direito à vaga. No seu lugar será convocado o suplente de acordo com ordem classificatória; 
 
Art. 12 O início das aulas ocorrerá no dia 22/11/2018 às 19h na Unioeste - campus de Foz 
do Iguaçu. 
 
Art. 13 Ao final do curso, o aluno deverá apresentar um artigo, de forma presencial e 
individual à banca examinadora, composta por 3 professores (incluindo seu orientador). O 
artigo deve ser apresentado dentro do período de integralização do curso. 
 
Art. 14 O aluno será considerado aprovado no curso e terá direito ao diploma, após a 
conclusão da carga horária mínima de 370 (trezentos e setenta) horas/aulas, com 
aprovação em todas as disciplinas obrigatórias e apresentação do artigo à banca 
examinadora, com média final de, no mínimo, nota 70 (setenta); 
 
Art. 15 Os casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do curso. 
  

PUBLIQUE-SE 

 
Foz do Iguaçu, 18 de outubro de 2018. 

 
 
 

Prof. Dr. Fernando José Martins 
Coordenador do Curso 
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

1. Dados Pessoais 
Nome Completo: 

Data de nasc.:  Naturalidade:  Nacionalidade: 

RG:                                   Órgão Emissor:                Data da emissão: 

Título de eleitor:                                         Zona:                                  Seção: 

CPF:     Sexo: ( ) M ( ) F Estado civil: 

 
2. Endereço residencial 
Rua/Av:  Nº 

Complemento:  Bairro: 

Cidade:  Estado: 

CEP:  e-mail: 

Telefone residencial: ( )  Telefone celular: ( ) 

 
3. Formação Acadêmica 
Graduação em: 

Data da conclusão:  Cidade/Estado/País: 

Instituição: 

Pós-graduação em: 

Título obtido: 

Ano da conclusão: Cidade/Estado/Pais: 

Instituição: 

 


