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Edital de Divulgação e Seleção  

Curso de Primavera – Introdução à Neuropsicologia 

 

A Comissão Organizadora do Curso de Primavera em Neuropsicologia do Neuroclic UFBA, 

informa seus critérios para o PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS PARA ALUNOS -

2017. 

 

VAGAS 

 

Para o ingresso como discente Curso de Primavera em Neuropsicologia do Neuroclic UFBA, 

serão disponibilizadas 30 vagas, não havendo nenhum compromisso, por parte da comissão 

organizadora, com o preenchimento total das mesmas. 

 

Serão disponibilizadas vagas para estudantes de graduação e para profissionais com 

titulação de bacharelado com até dois anos de formação. São elegíveis para o curso os 

estudantes e profissionais das seguintes áreas: Fonoaudiologia, Pedagogia, Medicina e 

Psicologia. 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

Período de inscrições 

 

O prazo de inscrição deste processo seletivo é de 11/09/2017 a 20/09/2017. 

 

Pré-requisitos 

 

- Estudantes de graduação a partir do 5º semestre; 

- Profissionais com no máximo dois anos de conclusão do curso; 

- Possuir currículo lattes. 

 

Documentos para inscrição 

 

(a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível em: www.ips.ufba.br 

 

(b) Histórico escolar do curso de graduação e pós-graduação (somente para pós graduados), 

no qual deve possuir o semestre em que o graduando está matriculado. 

 

(c) Carta de interesse, expondo seus motivos para inscrever-se no Curso de Primavera em 

Neuropsicologia do Neuroclic UFBA, de no máximo 1 folha A4, fonte Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento 1,5.  

 

● Os critérios de avaliação da carta e seus respectivos pesos serão: motivação (40%), 

expectativa (40%), clareza (10%) e português (10%). O peso final deste item será de 

70%. 

 

http://www.ufrgs.br/cursoneurociencias
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(d) Currículo Lattes. 

 

● Serão considerados os seguintes critérios na avaliação do currículo lattes: contato 

com a Neurociência (peso 50%), uma publicação científica (peso 30%), experiência 

de monitoria ou de cursos de extensão ou estágio na área (20%). Devem ser enviados 

os comprovantes do currículo lattes em anexo, em formato PDF. 

 

Documentação  Peso 

Formulário de inscrição 0 

Histórico escolar 0 

Carta de interesse 70 

Currículum Lattes 30 

 

Confirmação da inscrição 

 

A confirmação da pré-inscrição só será realizada mediante ao envio da documentação exigida 

no item “documentos para inscrições” para o e-mail cursos.neuroclic@gmail.com, 

indicando no ASSUNTO “INSCRIÇÃO e seu nome completo”. Todos os documentos devem 

ser enviados em formato PDF.  

 

Análise das inscrições 

 

Todos os candidatos serão avaliados inicialmente através da análise da documentação 

enviada, com caráter eliminatório, o qual consta de: 

 

(a) Curriculum em formato Lattes: os integrantes da comissão organizadora analisarão os 

currículos dos candidatos segundo: 

- Curso de graduação na área; ciências humanas, ciências da saúde, ciências biológicas e 

áreas relacionadas. 

- Algum contato prévio relacionado com a Neurociências; curso, disciplinas, palestras, 

seminários e afins. 

 

(b) Carta expondo seus motivos. Utilize as seguintes perguntas para desenvolver o item "carta 

de interesse”: 

- Pretende continuar estudos de pós-graduação na área das Neurociências? 

- Lembrando que este curso é majoritariamente teórico-demonstrativo, porquê você tem 

interesse em participar deste curso? 

- Tem tido alguma experiência académica relacionada com a Neurociências? 

 

 

APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS 
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A avaliação deste item será feita pela comissão organizadora. Serão considerados aprovados 

os candidatos que estiverem dentro dos 30 primeiros lugares numa ordem de maior a menor 

rendimento. 

 

Os candidatos que não enviarem um ou mais dos requisitos serão considerados 

automaticamente eliminados. Também ficam excluídos os casos que não tiverem os pré 

requisitos relacionados neste edital. 

 

A Comissão Organizadora divulgará uma lista com a ordem de desempenho - do maior ao 

menor - dos candidatos aprovados. A lista com o resultado final do processo seletivo será 

divulgada na página web do Instituto de Psicologia da UFBA: www.ips.ufba.br. 

 

 

MATRÍCULA DOS CANDIDATOS 

 

Os candidatos selecionados deverão pagar uma taxa de matrícula do Curso, que corresponde 

a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para estudantes e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais) para profissionais. Os dados bancários para depósito serão divulgados para os 30 

candidatos selecionados via e-mail. 

 

 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

O cronograma do processo seletivo fica, então, assim definido: 

 

Divulgação do Edital 11 de Setembro de 2017 

Período de Inscrições 11 a 20 de Setembro de 2017 

Divulgação das Inscrições homologadas 22 de Setembro de 2017 

Divulgação de resultado dos selecionados 25 de Setembro de 2017 

Período do Curso 02 a 06 de Outubro de 2017 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO DAS AULAS 
  
As aulas serão ministradas pelo coordenador do Neuroclic, o professor Neander Abreu, por 
estudantes de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia – POSPSI 
UFBA, que conduzem seus projetos de pesquisa no Neuroclic, e por professoras convidadas, 
membras do Neuroclic. 
  
As aulas acontecerão de 02 a 05 de Outubro de 2017, das 08 às 16h, e no dia 06 de Outubro, 
das 08 às 12h. 
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Abaixo seguem os temas das aulas do curso. 
  

• Introdução a Neuropsicologia 
• Neuroanatomia funcional relacionada à Neuropsicologia 
• Psicometria e estatística relacionadas à Neuropsicologia 

• Aspectos neuropsicológicos da atenção 
• Aspectos neuropsicológicos da memória 
• Aspectos neuropsicológicos das emoções e da metacognição 

• Aspectos neuropsicológicos da linguagem 
• Aspectos neuropsicológicos do processamento visuoconstrutivo e visuoespacial 
• Aspectos neuropsicológicos das funções executivas 

• Sono e aspectos neuropsicológicos 
• Comportamento motor, praxias e aspectos neuropsicológicos 
• Aspectos socioambientais e familiares na avaliação neuropsicológica 

 

Salvador, 11 de Setembro de 2017 

 

Comissão Organizadora do Curso de Primavera – Introdução à Neuropsicologia 

 

Laboratório de Pesquisa em Neuropsicologia Clínica e Cognitiva - Neuroclic UFBA 

 

 


