
 
 

 
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DA LIGA 

ACADÊMICA DE PSICOLOGIA SOCIAL – 2023 

 

1. DA ABERTURA 

A Liga Acadêmica de Psicologia Social - LAPSI comunica que estão abertas as inscrições para 

seleção de acadêmicos de Psicologia e outros cursos que desejam participar das atividades 

desenvolvidas na LAPSI. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 Poderão se inscrever acadêmicos do curso de Psicologia e áreas afins do 3° ao 6° período. Para 

membro da LAPSI é preciso que estejam regularmente matriculados e ativos em suas atividades 

acadêmicas. 

2.2 O período de inscrições será entre os dias 09/03/2023 até o dia 16/03/2023, de 15h às 20:00 

horas, e poderá ser realizada na sala da coordenação de Psicologia e com os membros diretores da 

LAPSI. 

2.3 Para efetuar a inscrição, o acadêmico deverá preencher o formulário de inscrição  e apresentar 

o seu comprovante de matrícula e documento de identidade com foto. A inscrição somente será 

efetivada mediante pagamento da taxa de inscrição no   valor de R$5,00 (cinco reais), a qual 

deverá ser pago no ato da inscrição. 

2.4 O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela autenticidade 

dos documentos apresentados na inscrição. 

2.5 O valor da taxa de inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese, bem como, não será 

permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa, assim como, a 

transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que realizou. Será fornecido recibo do 

pagamento. 

2.6 Todas as despesas referentes à participação do candidato no processo seletivo são de total 

responsabilidade do aluno (caneta, lápis e borracha). 

2.7 O candidato com limitações físicas que necessite de condições especiais para realizar a prova 

deverá entregar no dia da inscrição uma carta informando a natureza da necessidade. 

 

 

 



3. DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 

3.1 Os acadêmicos selecionados para membro da LAPSI, deverão cumprir com todos os preceitos 

do estatuto. 

3.2 O acadêmico deverá demonstrar disponibilidade para as atividades a ele estabelecidas, com 

participação obrigatória em, no mínimo 75% das atividades. 

3.3 Os acadêmicos obrigatoriamente deverão participar da elaboração de trabalhos científicos 

desenvolvidos pelo grupo e, idealmente, deverão participar dos eventos. Também deverão estar 

disponíveis para a organização de atividades locais nos quais a  Liga estiver vinculada. 

3.4 Ao final do prazo de seis meses, os participantes têm direito a receber um certificado como 

membro ativo da Liga Acadêmica de Psicologia Social, no qual constará a carga horária que 

cumpriram durante o período que participaram das atividades, em conformidade com o estatuto. 

 

4. DA SELEÇÃO 

 

4.1 Serão destinadas ao processo seletivo 20 vagas, sendo 15 vagas para estudantes de Psicologia, 

05 vagas para outros cursos afins da FAM; não havendo candidatos de outros cursos, as vagas serão 

automaticamente remanejadas aos discentes candidatos do curso de Psicologia. 

4.2 O processo seletivo será composto por 2 fases discriminadas: 

4.3  1ª FASE 

4.3.1 O processo teórico com 20 questões objetivas, versando sobre os temas dispostos no anexo 

I; 

4.3.2 2ª FASE 

4.3.3 Entrevista avaliativa com o coordenador – docente. Nessa ocasião os candidatos serão 

questionados sobre suas habilidades, atividades acadêmicas já desenvolvidas  ao longo do curso e 

conhecimentos sobre os temas da primeira fase. 

4.3.4 A pontuação será distribuída conforme descrito abaixo: 

4.3.5  Item / Pontuação:  
- Prova (20 questões) = 10 pontos/máx (0,5 pontos: cada questão)  

- Entrevista = 10 pontos/máx.  

- Total: 20 pontos/máx. 

4.3.6 Média Classificatória e Eliminatória: 

- A média mínima para avanço na primeira fase é 5,0 pontos 

- Para a classificação geral é necessário possuir a soma das médias nas duas fases com a pontuação mínima 

de 7,0 pontos, que pode ser distribuida nas duas fases, respeitando o critério acima. 

 

 



4.4 A prova teórica acontecerá no dia 2 3 de março de 2023 na FAM. A fase  teórica terá uma 

duração máxima de 1 hora e meia. 

- Início da prova teórica: 16:30 às 18:00h. 

4.5 A entrevista será realizada no dia 28 de março de 2023 na FAM.  

- Início da entrevista: às 16:00 horas. 

4.6 O não comparecimento do candidato ou um atraso do horário da prova cursa 

automaticamente na desclassificação. 

 
4.7 Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são: 

a) Maior média geral no histórico acadêmico; 

b) Aqueles que cursarem períodos superiores; 

c) Maior idade; 

 
 

4.8 No momento da prova, devem ser apresentados o Comprovante de Inscrição no  Processo 

Seletivo e carteira de identidade ou documento similar com foto. 

4.9 Não será permitido de forma alguma comunicação entre os candidatos e/ou consulta a materiais 

eletrônicos ou outros materiais de consulta. O candidato pego utilizando uma dessas consultas será 

desclassificado da prova. 

4.10 As provas serão realizadas com caneta esferográfica de material transparente e tinta PRETA 

ou AZUL. Não serão considerados os gabaritos preenchidos com lápis ou grafite ou qualquer 

congênere. 

4.11 O resultado e gabarito estarão disponíveis no blog do curso de Psicologia e na rede social 

(Instagram) da LAPSI, no dia 27 de março de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MEMBRO EFETIVO 

 

1. Introdução à Profissão (03 questões) 

1.1 Atkinson, R. L., Atkinson, R. C. Smith, E. E. & Bem, D. J. (1995). Introdução à psicologia. (D. 

Batista, Trad.) Porto Alegre: Artmed (Trabalho original publicado em 1993). 

1.2 Bock, A. M. B., Furtado, O., & Teixeira, M. L. T. (1999). Psicologias: uma introdução ao 

estudo de Psicologia (pp. 15-29). São Paulo: Editora Saraiva. 

1.3 Feldman, R. S. (2015). Introdução à Psicologia. Artmed. 

 
 

2. ETICA PROFISSIONAL (02 questões) 

2.1 FEDERAL DE PSICOLOGIA – Código de Ética do Profissional Psicólogo, 2005. Acesso em < 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-eticapsicologia.pdf> 

 
 

3. História da Psicologia (05 questões) 

3.1 BOCK, A; FURTADO, O ; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo da 

Psicologia. São Paulo, Saraiva, 2002. 

3.2 FIGUEIREDO, L.C. ; SANTI, P. L. R. Psicologia: uma (nova) Introdução. 2a.ed., São Paulo: 

Educ, 2000. 

3.3 JACO-VILELA, Ana Maria; FERREIRA, Arthur Arruda Leal; PORTUGAL, Francisco 

Teixeira. História da psicologia: rumos e percursos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nau, 2010. 

3.4 GUEDES, M. C. A viagem histórica pela América Latina. Em: Psicologia e Sociedade. V. 19, 

Edição Especial 2, p. 39-45, 2007. 

3.5 LOURENÇO, Érika; ASSIS, Raquel Martins de; CAMPOS, Regina Helena de Freitas (Org.). 

História da psicologia e contexto sociocultural: pesquisas contemporâneas, novas abordagens. Belo 

Horizonte: PUCMinas, 2012. 

3.6 SCHULTZ, D .P. ; SCHULTZ, S. E. História da Psicologia Moderna [tradução da 8ª. Edição 

norte-americana] São Paulo: ed. Thomson Learning, 2007. 

 
 

4. Psicologia Social (10 questões) 

4.1 ACQUES, M. G. C. Psicologia social contemporânea: livro-texto. 21. Petrópolis, Rj: Vozes, 

2013. 

4.2 BERGER, P. L.; LUCKMAN, T. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 2009. 

4.3 LANE, S. T. M. O que é Psicologia Social. São Paulo: Brasiliense, 2009 (Coleção Primeiros 

Passos). 

4.4 MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis: Vozes, 

2010. 


