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PROGRAMA DO CONCURSO (PROVA ESCRITA)
1. História e bases epistemológicas das neurociências;
2. Neuroanatomia, conexões neurais e neuroplasticidade;
3. As neurociências e a interface com o desenvolvimento humano;
4. Avaliação neuropsicológica na infância e adolescência;
5. Avaliação neuropsicológica no adulto e idoso;
6. Métodos e técnicas em avaliação neuropsicológica;
7. Métodos de pesquisa e análise de dados em Neuropsicologia e Neurociências;
8. Inteligência, memória e funcionamento cerebral;
9. Modelos de intervenção e práticas extensionistas em Neuropsicologia e Neurociências em
diversos contextos;
10. Contribuições das Neurociências para o campo da psicologia clínica e da saúde mental.
RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA
1. História e bases epistemológicas das neurociências;
2. Neuroanatomia, conexões neurais e neuroplasticidade;
3. As neurociências e a interface com o desenvolvimento humano;
4. Avaliação neuropsicológica na infância e adolescência;
5. Avaliação neuropsicológica no adulto e idoso;
6. Métodos e técnicas em avaliação neuropsicológica;
7. Métodos de pesquisa e análise de dados em Neuropsicologia e Neurociências;
8. Inteligência, memória e funcionamento cerebral;
9. Modelos de intervenção e práticas extensionistas em Neuropsicologia e Neurociências em
diversos contextos;
10. Contribuições das Neurociências para o campo da psicologia clínica e da saúde mental.
EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
O/a profissional contratado para a área de Neuropsicologia deverá atuar no âmbito do ensino de
graduação do Curso de Psicologia, nos programas de Pós-Graduação relacionados à Faculdade de
Ciências da Saúde do Trairi, sejam lato e/ou stricto sensu, propor e participar de projetos de pesquisa
e extensão, contribuir com as demandas administrativas, além de estar disponível para atender as
demandas solicitadas pela universidade de modo a fortalecer o tripé universitário ensino, pesquisa e
extensão.
Ensino: O/a candidato/a aprovado/a nesta vaga deverá apresentar domínio didático-pedagógico nas
áreas de Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica, as quais envolvem as seguintes disciplinas:
Neuroanatomia, Processos Básicos do Comportamento Humano, Bases Biológicas do
Comportamento, Métodos de Pesquisa em Psicologia, Psicofarmacologia, Psicologia Evolucionista,

Avaliação Psicológica, dentre outras a virem compor a matriz curricular do curso de Psicologia da
FACISA, além da área básica de Psicologia que está presente nos currículos dos demais cursos da
FACISA. Professores aprovados/as poderão colaborar em outras áreas do curso de Psicologia da
FACISA. Ressalta-se que, segundo o Projeto Pedagógico do curso de Psicologia da FACISA (Santa
Cruz/RN), além das atividades de cunho teórico que envolvem tais disciplinas, tem-se também os
campos de prática. Dessa forma, o/a docente contratado/a para a vaga deverá expandir os campos
de estágio já ofertados, garantindo diversidade nos aspectos teóricos, epistemológicos e
metodológicos. Tais campos de prática podem estar localizados na cidade de Santa Cruz ou nas
regiões circunvizinhas (região do Trairí, Seridó ou Grande Natal).
Pesquisa: O/a profissional contratado/a deverá desenvolver linhas de pesquisa básicas e/ou
aplicadas que incluam investigações e intervenções que auxiliam tanto pessoas saudáveis, quanto
pessoas com patologias que afetam o sistema nervoso central nas diferentes fases do
desenvolvimento humano, incluindo pessoas com deficiência, transtornos neuropsiquiátricos,
transtornos globais do desenvolvimento, síndromes e vítimas de acidentes com sequelas
neurológicas, cognitivas, comportamentais ou afetivas. O objetivo é de fortalecer a pesquisa e
produção científica sobre avaliação e reabilitação neuropsicológica no interior do Rio Grande do Norte,
por meio de grupos de pesquisa, projetos de iniciação científica, além de ser um catalisador de cursos
e outros eventos para a comunidade interna/externa.

Extensão: O/a candidato/a aprovado/a nesta vaga deve ser capaz de coordenar ou colaborar em
ações de extensão universitária (programas, projetos, cursos, eventos, dentre outras), que
estabeleçam a relação entre conhecimentos teóricos das Neurociências, da Neuropsicologia e da
prática clínica que qualifiquem e beneficiem a trajetória formativa de estudantes, docentes e
comunidade, com a formação voltada para a garantia de profissional indispensável ao treinamento da
prática profissional, conforme indicado no PPC do curso de Psicologia, através de uma formação
rigorosa, técnica e científica.
Pós-Graduação: O/a docente contratado/a poderá atuar no Programa de Pós-graduação em Ciências
da Reabilitação da FACISA/UFRN, mais especificamente na linha de Reabilitação Neurológica,
visando ampliar a participação no referido programa, garantindo a perspectiva multiprofissional, bem
como a atuação interdisciplinar, inserindo a Psicologia da FACISA na comunidade científica nacional
e internacional.
Institucional: O/a docente aprovado/a deverá colaborar com a gestão universitária, seja ocupando
cargos administrativos relacionados ao curso (coordenação de curso, coordenação de estágio,
chefia de laboratório, direção do Serviço-Escola) ou a Unidade Acadêmica (Direção, Chefia da
Clínica Integrada, Residência Universitária), ou outras instâncias administrativas da UFRN. Também
deverá participar, como membro titular ou suplente, de Conselhos, Comissões (permanentes ou
temporárias), Representações internas e externas à UFRN, assim como outros espaços de gestão,
deliberação ou execução da política de ensino superior da UFRN e FACISA.

