Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
NUCLAE-Núcleo de Logoterapia e Análise Existencial
Grupo de Pesquisa LOGOS
PROCESSO SELETIVO PARA NOVOS MEMBROS DO GRUPO DE PESQUISA
LOGOS
O grupo de pesquisa LOGOS-Logoterapia e Análise Existencial, liderado pelo prof. Dr. José
Luís Sepúlveda Ferriz, informa aos discentes dos cursos de graduação e Pós-Graduação da
Universidade Católica do Salvador, aos egressos e aos profissionais, a abertura de um
processo seletivo para a admissão de novos membros.
1. SOBRE O GRUPO DE PESQUISA
Este grupo está inserido no NUCLAE-Núcleo de Logoterapia e Análise Existencial, do
Programa de Pós-Graduação da UCSAL. Tem por objeto promover a pesquisa em
Logoterapia e Análise Existencial, de forma interdisciplinar, ética e científica, divulgando e
sistematizando seus conteúdos filosóficos e psicológicos aprofundando em sua perspectiva
valorativa na relação do ser humano e o mundo.
Linhas de Pesquisa:
1. Logoterapia e Processos Educativos: analisar a relação entre sentido de vida e
educação/formação humana, especialmente na promoção de sentido de vida em
práticas educativas, a partir de diferentes perspectivas metodológicas.
2. Logoterapia e Processos na área da saúde: investigar os processos e práticas na
área da saúde (clínicas, hospitalar e outras) à luz do referencial teórico Viktor Emil
Frankl e da Logoterapia e Análise Existencial em suas dimensões contemporâneas,
evidenciando as inovações e aplicabilidade na área da saúde,
3. Logoterapia, Sociedade e Cultura: pesquisar e analisar os processos epistemológicos
e ético-filosóficos da Logoterapia e Analise Existencial, apresentando nexos de
ligação entre uma teoria formativa/educacional com uma prática terapêutica/clínica,
construindo pontes dialógicas de sentido de vida para o ser humano.
Suas atividades envolvem a produção e publicação dos resultados das pesquisas, bem como
realização de grupos de estudos e eventos científicos.

2. DA PRODUÇÃO ACADÊMICA
Cada aluno(a) vinculado(a) ao grupo de pesquisa deverá participar da produção e
apresentação de trabalhos (artigos, pôster etc.) nos quais serão publicados os resultado das
pesquisas desenvolvidas pelo grupo. O tipo de participação de cada aluno(a) será definido em
conjunto com os pesquisadores do grupo e de acordo com as aptidões e objetivos individuais.

3. DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
Serão disponibilizadas até 05 vagas para interessados(as) em cada linha de pesquisa, sendo
um total de 15 vagas.
As candidaturas observarão os seguintes critérios gerais:
- Ser aluno(a) regularmente matriculado em um curso de graduação ou de Pós-Graduação da
Universidade Católica do Salvador e ter concluído ao menos o segundo semestre;
- Profissionais que atuam nas diferentes áreas das Ciências Humanas e da Saúde como
Psicologia, Educação, Filosofia, Teologia e outras.
- Ter interesse pelo objeto de estudo do grupo e disponibilidade para reuniões, leitura de
textos, pesquisas individuais e coletivas, participação em eventos etc;
- Ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes;
4. DAS INSCRIÇÕES E PROCESSO SELETIVO
As inscrições serão realizadas no período de 18 e 19 de março de 2020, mediante envio de email para o seguinte endereço eletrônico: jose.ferriz@pro.ucsal.br O e-mail de inscrição
deverá ter como assunto: “Inscrição – Processo Seletivo LOGOS”. Na mensagem deverá
constar as seguintes informações acerca do(a) candidato(a): a) nome completo; b) curso em
que está matriculado e semestre que está cursando; c) número da matrícula; d) telefone e email; e) link do currículo Lattes e f) cópia do histórico escolar (em anexo). A seleção
acontecerá em duas etapas: 1. A primeira etapa será uma análise curricular e acontecerá no dia
18 de março. 2. A segunda etapa será uma entrevista individual com o líder e/ou o vice-líder
do grupo, no dia 19 de março, das 14 às 17h. Para esta etapa serão convocados todos os
aprovados na análise curricular. Os selecionados serão comunicados por e-mail no dia 20 de
maio.
Salvador, 09 de janeiro de 2020
Prof. Dr. José Luís Sepúlveda Ferriz
Coordenador do Grupo de Pesquisa LOGOS

