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EDITAL Nº 01/AEROTD/2021 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE APOIO 
PSICOPEDAGÓGICO AO DISCENTE DOS CURSOS SUPERIORES DA AEROTD   

 
A Direção Acadêmica e o Setor de Apoio Psicopedagógico 
(SAPP) da Faculdade de Tecnologia AEROTD divulga o Edital de 
Seleção de alunos para participar das Oficinas de Apoio ao 
Discente, nos projetos: “SUPERANDO O MEDO DE FALAR EM 
PÚBLICO” e “APRENDENDO A APRENDER”, para o 1º 
Semestre de 2021.  

 
 
1 DOS OBJETIVOS DAS OFICINAS 
 
1.1 Objetivo Geral:  

Promover ações que potencializem a aprendizagem e a desenvoltura acadêmica 
dos estudantes dos cursos de graduação da AEROTD.  

1.2 Objetivos Específicos: 
1a. A Oficina “Aprendendo a Aprender” tem como intuito possibilitar o 

desenvolvimento de técnicas de estudo e de memorização, a partir do perfil e 
das preferências de cada aluno. 

2a. A Oficina “Superando o medo de falar em público” auxilia os alunos a superar 
as dificuldades e os desafios da oratória em público, melhorando a comunicação 
e o domínio do uso da fala nas apresentações de trabalhos acadêmicos; 

 
 
2 DA ESTRUTURA E CARGA HORÁRIA DAS OFICINAS 
 
2.1 As oficinas serão realizadas por meio de plataforma web, com encontros interativos 
e semanais, com o(a) psicólogo(a) e o/a(s) aluno/a(s). 
2.2 Cada oficina terá uma carga-horária semanal de 50 minutos. Ambas poderão ser 
realizadas nas quartas-feiras (a 1ª. iniciará às 19h00min e a 2ª. às 20h00min) ou nas 
quintas-feiras (a 1ª. iniciará às 20h00min e a 2ª. às 21h00min). 

 
 

3 DOS REQUISITOS PARA SE INSCREVER NAS OFICINAS 
 
3.1 Podem se inscrever para participar das oficinas os acadêmicos regularmente 
matriculados nos cursos de graduação da AEROTD. 
 
3.2 Os requisitos para a inscrição são: 
a) Estar regulamente matriculado em um dos cursos de graduação da AEROTD; 
b) Possuir disponibilidade para comparecer aos encontros no horário acima 
especificado.  
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4 DAS VAGAS E PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 
4.1 Serão ofertadas 05 (cinco) vagas para a oficina “Superando o Medo de Falar em 
Público” e 05 (cinco) vagas para a oficina “Aprendendo a Aprender”. 
4.2 As inscrições devem ser realizadas no período de 08 a 05 de março de 2021, no 
link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxXANTznVBAh90w-
aqUGsycpGVQtGTUTC3beTCXm6IGtxsLw/viewform?usp=sf_link 
4.3 Somente serão homologadas as inscrições que atenderem às normas deste edital. 
 
 
5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO E RESULTADOS  
 
5.1 Serão selecionados os participantes que atenderem aos requisitos definidos para a 
inscrição. 
5.2 Para a classificação serão adotados os seguintes critérios:   
a) Atendimento aos requisitos exigidos na inscrição. 
b) Avaliação das necessidades apresentadas pelo aluno a partir da entrevista. 
c) Estar matriculado nas fases mais adiantadas do curso. 
d) Não ter realizado a oficina em semestre anterior. 

 
 

6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1 É de responsabilidade de cada participante acompanhar as publicações referentes 
a este edital. 
6.2 A qualquer tempo este edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo 
ou em parte, por motivo de interesse da AEROTD, sem que isso implique direito à 
indenização de qualquer natureza. 
6.3. Caso o aluno falte a três encontros seguidos ou intercalados, a sua vaga será, 
automaticamente, disponibilizada para o próximo classificado.  
6.4 Caso tenham vagas em aberto em uma das oficinas, os alunos que se inscreveram 
em uma determinada oficina e possuírem interesse podem ser remanejados para 
aproveitar essa vaga. 
6.5 As fases e prazos deste edital ficam assim definidos: 
 

Fases Prazos 

a) Período de inscrição 10/02/ 2021 a 05/03/2021 

b) Divulgação das inscrições 
homologadas  

08/03/2021 

c) Entrevistas de avaliação 09/03/2021 a 19/03/2021 

d) Divulgação do resultado final 21/03/2021 

Florianópolis, 18 de fevereiro de 2021. 
 

   Profª Greicy K. S. Lenzi                             Profª Lourdes Alves          
            Psicóloga - Chefe do SAPP                             Diretora Acadêmica    
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