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Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ 

EDITAL PROAC/NAI nº 10/2021 

 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA INTEGRAL NO CURSO DE 

APRIMORAMENTO E FORMAÇÃO EM AT’S EM ABA 2022 

 

O Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ comunica a abertura da inscrição 

para o processo seletivo para o curso de Curso de aprimoramento e formação 

em AT’s (Assistentes Terapêuticos) em ABA (Applied Behavior Analysis) e 

Curso PECS (Sistema de Comunicação por Troca de Figuras) realizado em 

parceria com o Grupo Autismo Tratável. Os interessados deverão seguir as normas 

deste Edital.  

 

 

1. DO PROCESSO SELETIVO E DO PRAZO 

 

 

As inscrições devem ser feitas através do e-mail nai@unipe.edu.br até às 

23h:59min do dia 15/01/2022, com envio de Carta de Intenção e Termo de Ciência e 

Concordância conforme anexos I e II. 

 

 

2.  DO CRONOGRAMA 

 

 

EVENTO PERÍODO 

Período de inscrições Até 15/01/2022 

Previsão da divulgação do Resultado Final 21/01/2022 

Início das aulas do Curso ABA 11/02/2022 

Aulas do Curso PECS 21 e 22/02/2022 
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3. DA INSCRIÇÃO E DOS REQUISITOS 

 

 

 Podem se inscrever no processo seletivo, alunos da graduação, professores e 

colaboradores da IES conforme requisitos descritos a seguir: 

 

 

3.1 Alunos da graduação 

 

 

3.1.1 Requisitos obrigatórios (eliminatórios) 

 

 

a) Estar devidamente matriculado para o semestre 2022.1; 

b) Realizar inscrição conforme orientações deste edital; 

c) Ter disponibilidade para participação nas aulas conforme calendário (em regra 

no turno da noite); 

d) Finalizar o curso de graduação somente no semestre 2023.1 ou 

posteriormente; 

e) Assumir o compromisso de participar ativamente de ações da IES que tenham 

relação com a formação ofertada durante e após a conclusão do mesmo, pelo período 

mínimo de 1 (um) ano. 

 

 

3.1.2 Requisitos específicos (classificatórios) 

 

 

a) Possuir publicação de trabalhos científicos, participação em atividades de extensão 

ou sociais que contemplem a temática TEA (Transtorno do Espectro Autista), ou ser 

monitor de componentes curriculares relacionados com a área; 

b) Possuir familiar dentro do espectro autista; 

 

http://www.unipe.edu.br/


www.unipe.edu.br 
 

BR-230 – KM 22, Água Fria 
58053 000 

João Pessoa PB Brasil 
T F 55 83 2106 9200 

 

3 
 

3.2 Colaboradores 

 

 

3.2.1 Requisitos obrigatórios (eliminatórios) 

 

 

f) Possuir vinculo institucional a pelo menos 1 (um) ano com a IES; 

g) Realizar inscrição conforme orientações deste edital; 

h) Ter disponibilidade para participação nas aulas conforme calendário; 

i) Ter atividade na IES relacionada com o curso de formação e/ou possuir familiar 

dentro do espectro autista; 

j) Assumir o compromisso de participar ativamente de ações da IES que tenham 

relação com a formação ofertada durante e após a conclusão do mesmo, pelo período 

mínimo de 1 (um) ano. 

 

 

3.2.2 Requisitos específicos (classificatórios) 

 

 

a) Possuir publicação de trabalhos científicos, participação em atividades de extensão 

ou sociais que contemplem a temática TEA (Transtorno do Espectro Autista), ou ser 

professor de componentes curriculares relacionados com a área. 

 

 

4. DAS VAGAS 

 

 

4.1 Serão ofertas 5 vagas para o Curso ABA, distribuídas da seguinte forma: 

 

 

a) 2 (duas) vagas para discentes de graduação; 

b) 1 (uma) vaga para colaboradores docentes; 
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c) 1 (uma) vaga para membro do NAI; 

d) 1 (uma) vaga para colaborador não docente. 

 

 

4.2 Serão ofertas 2 vagas para o Curso PECS, distribuídas da seguinte forma: 

 

 

a) 1 (uma) vaga para colaborador ou docente da graduação; 

b) 1 (uma) vaga para membro do NAI. 

 

Caso inexista classificado dentro de alguma das modalidades acima caberá à 

Comissão de Avaliação remanejar a vaga conforme demanda e pontuação geral dos 

candidatos. 

O candidato só poderá ser aprovado para um dos cursos. 

 

 

5. DA EXECUÇÃO DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

 

 

A seleção será realizada por meio de carta de intenção conforme modelo 

constante nos anexos I e II (conforme curso escolhido). A critério da Comissão 

Avaliadora poderá ser agendada entrevista em grupo ou individual para classificação 

final dos candidatos. 

A Comissão Avaliadora será composta por representante do Núcleo de 

Acessibilidade Institucional, representante do Escritório de Internacionalização e 

Redes de Cooperação e representante da Assessoria Acadêmica da Pró-Reitoria do 

Unipê.  
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4.1 Da Desclassificação de Candidato 

 

 

Será desclassificado do processo de seleção o candidato que: 

a) Deixar de cumprir os itens constantes neste Edital; 

b) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido. 

 

 

6. DO RESULTADO 

 

 

O resultado FINAL será enviado por e-mail até o dia 21 de janeiro de 2022. 

 

 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO SELECIONADO 

 

 

 Os interessados selecionados deverão integralizar o percentual mínimo de 75% 

de participação no curso, com excelente desempenho, e conforme necessidade 

institucional deverão se disponibilizar a participar de: 

 

a) Treinamentos e eventos que visem a capacitação, qualificação, avaliação e 

suporte em ações contempladas pelo curso de formação; 

b) Ações vinculadas ao Núcleo de Acessibilidade Institucional e demais setores 

da IES que demandem apoio de AT’s (Assistentes Terapêuticos) em ABA ou similares; 

c) As ações serão realizadas de forma voluntária, conforme acordado pelas 

partes, podendo gerar certificação específica ao participante. 
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8. DO CURSO DE FORMAÇÃO 

 

 

O curso ABA possui 9 módulos com início em fevereiro de 2022 e previsão 

de término em outubro de 2022, com a carga horária média de 90h. As aulas serão 

realizadas, conforme calendário, das 18h00 às 22h00 nas sextas e das 09h00 às 

11h00 nos sábados de forma presencial, exceto em caso de deliberação institucional 

em acordo com o Grupo autismo Tratável para uso de metodologia remota. 

 

O curso possui os seguintes módulos*: 

 

1. Conceitos Básicos e Introdução à Terapia ABA; 

2. Avaliação de Comportamento; 

3. Manejo de Comportamentos Problema; 

4. Encadeamento e Atividades Lúdicas; 

5. Fortalecimento de Repertório Comportamental; 

6. Comportamento Verbal; 

7. Ensino em Ambiente Natural e Generalização;  

8. Inclusão Escolar e Gerenciamento de Equipe; 

9. Prática. 

 

* Realização: Grupo Autismo Tratável, UNIPÊ e NIC (Núcleo de Intervenção Comportamental de São 

Paulo). 

 

O período de realização do Curso PECS será dias 21 e 22 de fevereiro de 2022 

de forma presencial nos três turnos. 
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9. DA BOLSA 

 

 

Trata-se de bolsa integral para o curso ABA que compreende o valor de R$ 

3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) descontado diretamente do valor 

que seria pago pelo interessado.  

Quanto ao curso PECS, trata-se de bolsa integral, que compreende o valor de 

R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais) descontado diretamente do valor 

que seria pago pelo interessado.  

Não estão contemplados pelas bolsas outros valores como passagens, 

materiais, alimentação etc, sendo de inteira responsabilidade do interessado os 

custos que extrapolam o pagamento do curso, conforme descrito neste edital. 

 

 

10.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Os casos omissos serão resolvidos a critério da PROAC/Reitoria. 

Os itens do Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou acréscimos, 

circunstância, que será mencionada em retificação a ser publicada. 

 

João Pessoa, 22 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Profª. Drª. Mariana de Brito Barbosa 

Reitora 
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ANEXO I 

 

Modelo da Carta de Intenção: 

 

João Pessoa, ____ de dezembro de 2021. 

 

Ao 

Centro Universitário de João Pessoa- UNIPÊ 

Núcleo de Acessibilidade Institucional - NAI; Escritório de Internacionalização e 

Redes de Cooperação e Assessoria Acadêmica da Pró-Reitoria do Unipê. 

 

 

CARTA DE INTENÇÃO 

 

Eu, (nome completo), (naturalidade), (curso/setor), (período/tempo na IES), (turno) e 

endereço atual, apresento o meu desejo de ingressar no CURSO DE APLICADOR 

DE INTERVENÇÃO BASEADA EM ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS), no 

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, (apresentar porque se interessa em 

participar do curso ABA, relatar as suas competências ou objetivo(os)) e quais 

qualificações que podem agregar a instituição e/ou curso. 

 

Com meus cumprimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

(assinatura) 

 (nome) 

(E-mail) 

(Telefone – (xx) xxxxx-xxxx) 
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ANEXO II 

 

Modelo da Carta de Intenção: 

 

João Pessoa, ____ de dezembro de 2021. 

 

Ao 

Centro Universitário de João Pessoa- UNIPÊ 

Núcleo de Acessibilidade Institucional - NAI; Escritório de Internacionalização e 

Redes de Cooperação e Assessoria Acadêmica da Pró-Reitoria do Unipê. 

 

 

CARTA DE INTENÇÃO 

 

Eu, (nome completo), (naturalidade), (curso/setor), (período/tempo na IES), (turno) e 

endereço atual, apresento o meu desejo de ingressar no CURSO PECS (Sistema de 

Comunicação por Troca de Figuras), no Centro Universitário de João Pessoa – 

UNIPÊ, (apresentar porque se interessa em participar do curso ABA, relatar as 

suas competências ou objetivo(os)) e quais qualificações que podem agregar a 

instituição e/ou curso. 

 

Com meus cumprimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

(assinatura) 

 (nome) 

(E-mail) 

(Telefone – (xx) xxxxx-xxxx) 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

Eu, ________________________________________________________, CPF 

_____________________ declaro que estou ciente e de acordo com todas as regras 

presentes no Edital PROAC/NAI 10/2021, de modo que me comprometo a ter um 

excelente desempenho acadêmico no curso de formação e a realizar, de forma 

voluntária, as atividades às quais for convidado no escopo do curso de formação de 

AT’s em ABA ou Curso PECS, pelo período proposto, pelo Centro Universitário de 

João Pessoa - Unipê. 

 

Local e data 

 

 

Assinatura do candidato 

Nome do candidato 

CPF do candidato 
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