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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSAS DE ESTUDO 

 

A Ação Cognitiva oferece duas bolsas de estudo para a quinta turma do Curso de Formação 

em TCC, sendo assim distribuídas: 

• Uma bolsa integral para monitor 

• Uma bolsa social de 50% de desconto 

Ambas são destinadas a psicólogos ou estudantes de psicologia a partir do 6º período com 

matrícula ativa que desejam fazer o curso e não têm condições de arcar com o valor das 

mensalidades.  

A seguir, explanaremos sobre as características das bolsas, os requisitos dos candidatos, os 

critérios de seleção adotados e, por fim como se dará o processo seletivo e a divulgação do 

resultado. 

 

1. Sobre as características das bolsas 

As bolsas de estudo contemplam o valor total do curso, de forma que sua duração será de 

20 meses conforme o parcelamento proposto para todos os demais alunos.  

A bolsa integral garante gratuidade no pagamento das parcelas e isenção na taxa de 

matrícula. 

A bolsa de 50% são referentes a 20 parcelas de R$222,50 (duzentos e vinte e dois reais e 

cinquenta centavos) e  R$75,00 na taxa de matrícula. 

Os alunos contemplados deverão cumprir uma série de requisitos. O não cumprimento 

destes poderá levar ao cancelamento da bolsa, cabendo ao aluno arcar com o custo total das 

parcelas a partir do comunicado de cancelamento (R$415,00 para graduandos e R$445,00 para 

profissionais).  

A Ação Cognitiva não se compromete a dar advertências, cabendo aos bolsistas o 

automonitoramento do cumprimento dos requisitos. 

 

2. Dos requisitos dos candidatos 

Os candidatos devem se comprometer a concluir o curso, apresentando as seguintes 

características: 

• Impossibilidade de arcar com o valor cheio das parcelas do curso; 

• Assiduidade (cumprir pelo menos 85% da carga horária ao vivo); 
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• Comprometimento (ser estudioso e participativo nos projetos e atividades 

propostas); 

• Ética (manter conduta coerente com o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo). 

• Adimplência (manter as parcelas em dia) no caso dos alunos sociais. 

Nossa intenção é dar a mão a quem realmente precisa e se compromete a fazer deste curso 

uma ótima experiência de aprendizagem - e que, no futuro, possa estender a mão a outros 

psicólogos também. 

A observação do não cumprimento desses requisitos pode levar ao encerramento da bolsa. 

 

2.1. O papel do monitor bolsista 

O monitor bolsista terá direito a uma bolsa integral do curso e deverá, em troca, realizar as 

seguintes atividades: 

• Cuidar da pauta de frequência das aulas e monitorar a frequência dos alunos durante 

todo o curso. 

• Cuidar do drive de materiais da turma, mantendo-o organizado e atualizado. 

• Enviar lembretes sobre envio de materiais, professores convidados, tarefas e prazos de 

trabalhos. 

• Envio de questionários e materiais pós-aula, se necessário. 

• Organizar os grupos de trabalho, informando à coordenadora quaisquer dificuldades. 

• Organizar inscrições em grupo para eventos da nossa área que interessem a turma. 

• Outras atividades relacionadas ao bem estar e a organização da turma solicitadas pela 

coordenação do curso. 

 

2.2. O papel do aluno social 

O aluno social deverá seguir o curso como qualquer outro aluno. Porém, na ausência do 

monitor ele pode ser chamado para ocupar esse papel. Nesse caso, deverá passar ao monitor a 

pauta e qualquer outra questão importante relacionada à aula em que assumiu a monitoria.  

 

3. Critérios de Seleção 

Os critérios de seleção seguirão a seguinte ordem:  

• Situação financeira e vulnerabilidade social 

• Currículo acadêmico 

• Entrevista 

A decisão caberá somente à direção da Ação Cognitiva. 
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4. Do processo seletivo 

Os candidatos deverão enviar um e-mail para jessye.cantini@acaocognitiva.com com o 

título “Processo Seletivo para Bolsas de Estudo – Turma 5” entre os dias 10/01/2022 e 

15/012022. Após essa data não consideraremos novos interessados nas bolsas. 

Deverá constar no e-mail as seguintes respostas dos candidatos: 

• Nome completo 

• Número de CRP ou matrícula, período e instituição de ensino onde cursa Psicologia 

• Endereço 

• Telefone 

• Carta de apresentação (informando o contato com a TCC até o momento, a condição 

financeira em que se encontra – por exemplo, informando renda individual e 

familiar -, se se encontra em alguma situação de vulnerabilidade social, que tipo de 

bolsa pretende receber e os motivos pelos quais acredita ser a pessoa certa para ser 

contemplada. 

Os e-mails não serão divulgados em hipótese alguma pela Ação Cognitiva.  

Após o envio do e-mail, a coordenação do curso entrará em contato via whatsapp e 

agendará uma entrevista, que poderá ser individual ou em grupo. 

Os resultados serão divulgados no site e o informe será postado nos stories do Instagram no 

dia 21/01/2022. A coordenação entrará em contato com os contemplados para efetuar a 

matrícula e dar as boas vindas. 

O contemplado com as bolsas social deverá efetuar o pagamento da taxa de matrícula com 

o desconto até o dia 10/02/2022. O não cumprimento desta regra nos levará a chamar o próximo 

classificado. 

Agradecemos pelo interesse em nosso curso e lhe desejamos boa sorte! 

 

Atenciosamente, 

Jessye Cantini 

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2022.  

 

 

 

 

mailto:jessye.cantini@acaocognitiva.com


 
Curso de Formação em TCC – TURMA 5 

 
 


