
 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA  

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO – CPEx 
 

EDITAL Nº 01/2022 

SELEÇÃO PARA BANCO DE ATORES 

 

O Centro Universitário Católica do Tocantins, por meio da Coordenação de Pesquisa e Extensão – 

CPEx, torna público o presente Edital e convida os alunos de graduação dos diferentes cursos, 

bem como toda a comunidade externa a participarem da seleção para o Banco de Atores, nos 

termos aqui estabelecidos. 

 

DO OBJETIVO 

 

 

Art. 1. O presente Edital objetiva a formação de um banco de atores, que representarão pacientes 

fictícios, para desenvolvimento das aulas de estação de simulação (clínica), das Unidades 

Educacionais Simulada em Psicologia I, II, III e IV, do curso de Psicologia do UniCatólica.  

 

Art. 2. O presente projeto possui como objetivos específicos: desenvolver uma integração entre 

toda comunidade externa e interna; qualificar um banco de atores para o desenvolvimento das 

aulas no curso de Psicologia; trabalhar as dimensões das relações sociais e interpessoais; 

 

Art. 3. O projeto será coordenado pela Professora Ma. Daniela Aparecida Araujo Fernandes.  

 

Art. 4. A prática será conduzida pela professora Ma. Daniela Aparecida Araujo Fernandes e  

Professor M. Jonatha Rospide Nunes, ocorrerá nos espaços do UniCatólica, utilizando-se de sua 

estrutura e seu modelo cientifico para proporcionar avanços  nas atividades simuladas 

desenvolvidas na IES. 

 

DA NATUREZA DAS ATIVIDADES 

 

 

Art. 5. A Prática Acadêmica Simulada se caracteriza pelas seguintes atividades abaixo: 

 

1. Estudo do personagem (roteiro) a ser interpretado; 

2. Interpretação e atuação; 

3. Participação de aulas e eventos simulados; 

4. Participação em formação do banco de atores; 

 

 

DA JUSTIFICATIVA 

 

Art. 6. A Prática Acadêmica Simulada se justifica por ser uma ferramenta de introdução de  

alunos ao campo da Prática Acadêmica Simulada, suprindo assim uma lacuna do curso para 



implementação das práticas que necessitam de atores. 

 

Art. 7. A simulação é uma estratégia desenvolvida em ambiente controlado e seguro que 

possibilita a construção de novos saberes relativos aos processos de cuidado das pessoas a partir 

da própria vivência, proporcionando aos estudantes o desenvolvimento de capacidades 

cognitivas, psicomotoras e atitudinais para a identificação de necessidades de saúde e a 

elaboração de planos de cuidados individuais. 
 

 

DA HABILITAÇÃO 

 

Art. 8. A habilitação de alunos ou comunidade externa como candidatos ao Banco de Atores 

subordina-se às seguintes  condições: 

 

1. Disponibilidade de horários de acordo cronograma estabelecido pela professora 

coordenadora; 

2. Participar de formação para ser ator/paciente 

3. Estudar o papel a ser interpretado; 

4. Saber interpretar; 

5. Atender ao requisito do perfil dos atores, condizente com a estação de simulação 

desenvolvida 

 

 

DOS PRAZOS E LOCAL DE INSCRIÇÃO 

 

 

Art. 9. A seleção obedecerá aos seguintes prazos: 

 

Data Local (ou Link) Evento 

12/04/2022 Site do Unicatólica Publicação do Edital 

12/04/2022 a 18/04/2022 https://forms.office.com/r/rYxT1aa9yh Inscrições 

19/04/2022  Equipe Organizadora Análise dos inscritos  

19/04/2022 Site do Unicatólica Resultado final– 

homologação dos 

inscritos 

A ser definido  A ser definido Formação ao banco de 

atores 

 

1. Os(as) alunos(as)  e candidatos(as) da comunidade externa interessados(as) deverão 

apresentar os seguintes documentos, no ato de inscrição: 

 

• Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponibilizada no 

https://forms.office.com/r/rYxT1aa9yh 

• Termo de compromisso e ciência da disponibilidade; 

 

2. A seleção terá como base os critérios estipulados no presente edital, sem limite de vagas. 

 

 

DA SELEÇÃO E APROVAÇÃO 

https://forms.office.com/r/rYxT1aa9yh
https://forms.office.com/r/rYxT1aa9yh


 

Art. 10. A seleção dos candidatos será realizada como etapa eliminatória e classificatória  através 

dos seguintes critérios: 

 

1. Possuir disponibilidade de horários; 

2. Participar de formação para ser ator/paciente; 

3. Saber interpretar; 

4. Atender ao requisito do perfil dos atores, condizente com a estação de simulação 

desenvolvida. 

 

 

DA METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

 

Art. 11. Os atores participam das aulas, durante a estação de simulação (clínica). O professor 

responsável disponibilizará anteriormente um roteiro com uma história de vida fictícia, o ator 

realizará a leitura e representará o sujeito da história. No desenvolvimento da estação de 

simulação um estudante de Psicologia representará o Psicólogo e irá realizar uma entrevista 

e/ou acolhimento com o ator/paciente. O tempo médio de cada interpretação do ator ocorre em 

20 minutos em cada grupo.  

 

Art. 12. A Estação de simulação (clínica), ocorre obedecendo os seguintes passos: 

a) Simulação (ator/paciente e um estudante do pequeno grupo que fará o papel de 

Psicólogo) 

b) Avaliação do paciente simulado (ator/paciente) *Posteriormente o ator retira-se da sala 

c) Autoavaliação de quem simulou (estudante do pequeno grupo que participou da 

simulação como Psicólogo) 

d) Feedback colegas observadores (Estudantes do pequeno grupo)  

e) Feedback professor 

 

 

DO CRONOGRAMA 

 

 

Perfil dos atores Datas Horário Professor(a) 

Mulher adulta 04/04/22 14:30- 17:00 Daniela 

Mulher adulta 05/04/22 19:00 – 21:30 Daniela 

Mulher adulta 06/04/22 14:30- 17:00 Daniela 

Mulher adulta 07/04/22 19:00 – 21:30 Daniela 

Homem adulto 02/05/22 14:30- 17:00 Daniela 



Homem adulto 03/05/22 19:00 – 21:30 Daniela 

Homem adulto 04/05/22 14:30- 17:00 Daniela 

Homem adulto 05/05/22 19:00 – 21:30 Daniela 

Homem idoso 30/05/22 14:30- 17:00 Daniela 

Homem idoso 31/05/22 19:00 – 21:30 Daniela 

Homem idoso 01/06/22 14:30- 17:00 Daniela 

Homem idoso 02/06/22 19:00 – 21:30 Daniela 

Adolescente sexo masculino e 

casal adulto 

11/04/22 19:00 – 21:00 Jonatha 

Adolescente sexo masculino e 

casal adulto 

12/04/22 19:00 – 21:00 Jonatha 

Adolescente sexo masculino e 

casal adulto 

13/04/22 19:00 – 21:00 Jonatha 

Adolescente sexo masculino e 

casal adulto 

16/04/22 09:00 – 11:00 Jonatha 

Adolescente sexo feminino e 

casal adulto 

02/05/22 19:00 – 21:00 Jonatha 

Adolescente sexo feminino e 

casal adulto 

03/05/22 19:00 – 21:00 Jonatha 

Adolescente sexo feminino e 

casal adulto  

04/05/22 19:00 – 21:00 Jonatha 

Adolescente sexo feminino e 

casal adulto 

07/05/22 09:00 – 11:00 Jonatha 

Criança sexo feminino e casal 

adulto 

23/05/22 19:00 – 21:00 Jonatha 

Criança sexo feminino e casal 

adulto 

28/05/22 09:00 – 11:00 Jonatha 

 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 13. O período de participação dos alunos ou colaboradores da comunidade externa na 

Prática Acadêmica Simulada, será contabilizada ao final do semestre, conforme sua 



participação e ofertado certificado de horas.  

 

Art. 14. Os alunos ou colaboradores da comunidade externa poderão ser automaticamente 

desligados da Prática Acadêmica Simulada se não cumprirem os prazos, tarefas, exigências, 

expectativas ou quaisquer outras solicitações requeridas, podendo ser chamado outros atores 

para o preenchimento das vagas. 

 

Art. 15. Também poderá ser desligado da Prática Acadêmica Simulada o aluno ou colaborador 

da comunidade externa que tiver seu desempenho considerado insatisfatório ou se o mesmo 

incorrer em falta grave contra a Instituição, os educadores, ou qualquer membro da comunidade 

acadêmica — hipótese na qual perderá o direito às horas destinadas às atividades 

complementares, sem prejuízo da aplicação do     Regimento Geral da Instituição no que diz 

respeito ao regime disciplinar. 

 

Art. 16. O aluno ou colaborador da comunidade externa, segundo seu próprio julgamento, 

poderá, a qualquer tempo, requerer seu afastamento da Prática Acadêmica Simulada, via 

comunicado encaminhado à professora coordenadora, a quem caberá dar seguimento às devidas 

providências.  

 

 

 

Palmas, 04 de abril de 2022. 

 

 

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 

 

 

 

 

PROF.ª ME. MARIANA LACERDA BARBOZA MELO 

PRÓ-REITORA ACADÊMICA 
 


