
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO LABORATÓRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM PSICOLOGIA DO 
ESPORTE DE NATAL/RN 

 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
O Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte de Natal/RN (LEPPEN) foi criado em Agosto 

de 2015 coordenado pelo Psicólogo Ms. Raphael Moura Rolim (CRP 17/2242). Este ambiente consiste em reunir 
profissionais e estudantes da Psicologia e da Educação Física com a premissa de realizar estudos, pesquisas e 
intervenções no que diz respeito às diversas variáveis psicológicas envolvidas no esporte escolar, amador e 
profissional, bem como os efeitos do exercício físico praticado por lazer. 

O LEPPEN não tem fins lucrativos e a participação no grupo é totalmente voluntária por parte de 
estudantes e profissionais. Os benefícios advindos de um grupo ativo como o nosso são provenientes das 
intervenções, conhecimentos, publicações e certificações em eventos. 

O grupo está dividido em quatro núcleos por questões de organização e logística das atividades. São eles: 
 

Núcleo de Pesquisa 

Processo de iniciação científica, orientação e compartilhamento de conhecimentos acerca da pesquisa 
acadêmica. 
 
Núcleo de Intervenção 
Ensinar as formas de intervenções psicológicas no esporte, principais demandas e proporcionar experiências 
práticas com o grupo. 
 
Psicologia do Esporte em Cartaz 
Discutir temas tradicionais e contemporâneos da Psicologia do Esporte a partir de recursos lúdicos como 
filmes, documentários e vídeos de curta duração. 
 
Núcleo de Base 
Proporcionar debates, recepcionar novos membros e realizar atividades interativas entre o grupo com o 
intuito de aprender novas experiências na Psicologia do Esporte. 
 

2. QUEM PODE PARTICIPAR 

Estudantes e Profissionais de Psicologia e Educação Física. 

3. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas no período de 10 a 17 de Janeiro de 2020. 
 

4. PROCESSO SELETIVO E NÚMERO DE VAGAS 
 
São ofertadas 6 (seis) vagas a serem preenchidas por meio de processo seletivo, não sendo obrigatório 
o preenchimento de todas as vagas neste processo seletivo. Para se inscrever, os interessados devem 
enviar um e-mail para raphaelmoura_@hotmail.com com currículo acadêmico ou lattes e carta de 
intenção justificando o interesse em participar do LEPPEN no formato DOC ou PDF. 



 
 

4.1 PRÉ-REQUISITOS 
 

• Ter disponibilidade para participar das reuniões toda terça das 14h às 16h entre os meses de 
Fevereiro a Maio de 2020. 

• Ser estudante ou profissional de Psicologia ou Educação Física. 
 

5. RESULTADO 
 
O resultado será eliminatório e classificatório. 
A classificação será de acordo com a avaliação do currículo acadêmico e da carta de intenção. 
Os critérios de desempate serão: ser profissional e possuir mais experiências acadêmicas. 
O resultado deste processo seletivo acontecerá no dia 21 de Janeiro de 2020 e será publicado no 
Instagram @raphaelpsi e no site www.logicapsi.com.br 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
As reuniões do LEPPEN em 2020 começarão no dia 11 de Fevereiro na Microlins Zona Sul das 14h às 16 
horas. 
 
Aos aprovados, terão direito a certificado de 40 horas de atividades de estudos e pesquisas àqueles que 
cumprirem as exigências de participação mínima (70% das reuniões). 
 
A participação é voluntária, portanto, não há bolsas de estudos e pesquisa disponíveis para as atividades 
vinculadas ao grupo. 
 
Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste edital podem ser tiradas através do e-
mail: raphaelmoura_@hotmail.com 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Prof. Ms. Raphael Moura Rolim 
Coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte de Natal/RN 

 
 
 
 
 
 
 

Natal, 09 de Janeiro de 2020. 
 


