
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 

Seleção de Psicólogos para participação voluntária no Projeto de Extensão em Psicologia do Esporte da 

Faculdade Machado Sobrinho 

 
Atento às exigências da sociedade, do mercado de trabalho e as práticas emergentes, o curso de Psicologia da 

Faculdade Machado Sobrinho institui o programa de extensão em Psicologia do Esporte. O objetivo do mesmo é 

proporcionar maior preparação dos alunos nesse campo através de atuação prática supervisionada. 

 
Objetivos: 

Nesse projeto de extensão objetivamos o acompanhamento para que o aluno seja capaz de: 

 analisar o campo de atuação profissional na Psicologia do esporte e seus desafios contemporâneos; 

 analisar o contexto em que atua profissionalmente na Psicologia do Esporte em suas dimensões institucional e 

organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus agentes sociais; 

 coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais e socioculturais dos seus 

membros e; 

 atuar de forma interprofissional e integralizada, sempre que a compreensão dos processos e fenômenos 

envolvidos assim o recomendar. 

 
As vantagens do programa de extensão para o aluno: 

 Aprofundamento teórico; 

 Aproximação prática com o campo. 

 Certificado de projeto de extensão. 

 
Pré-requisitos para participação da seleção: 

 O acadêmico interessado deverá disponibilizar 8 horas semanais, sendo 2h fixas para grupo de estudo e 

supervisão (quintas-feiras de 16h às 18h) e as demais serão organizadas em função das atividades práticas in 

loco, na instituição parceira, a Inter Academy, localizada na Avenida Guadalajara, 535 - Aeroporto, Juiz de 

Fora, ou outros espaços quando necessário. 

 O acadêmico deverá ter concluído, no mínimo, o 6º período do curso de Psicologia da Faculdade Machado 

Sobrinho. 

Número de Vagas: 

 4 vagas 

Seleção: 

 A seleção será realizada entre os dias 14 de dezembro de 2018 e 22 de fevereiro de 2019 e constará de análise 

de currículo e histórico escolar; entrevistas e avaliação. 

Inscrições: 

 De 14 de dezembro de 2018 a 21 de dezembro de 2018 (enviar e-mail para brunofeital@hotmail.com 

apresentando um breve currículo e texto informando a motivação pela vaga). 

 A inscrição será aceita quando o candidato receber a confirmação de recebimento do e-mail. 
 

Me. Bruno Feital Barbosa Motta 

Professor do Curso de Psicologia 

Responsável pelo Projeto de Extensão em 

Psicologia do Esporte 

Me. Daniele Antunes Rangel 

Psicóloga-técnica do Instituto Vida 

Coordenadora do Curso de Psicologia 

Faculdade Machado Sobrinho 
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