
 
 

ASSOCIAÇÃO DE TERAPIAS COGNITIVAS DE ALAGOAS (ATC-AL) 

 

I GRUPO DE ESTUDOS DA ASSOCIAÇÃO DE TERAPIAS COGNITIVAS DE 

ALAGOAS 

(PROCOGNITIVA) 

 

EDITAL 1/2016 

 

A Associação de Terapias Cognitivas de Alagoas - ATC-AL torna pública, pelo 

presente Edital, a abertura de inscrições para o I Grupo de Estudos em Terapias 

Cognitivas (PROCOGNITIVA), o mesmo será coordenado pela psicóloga Nielky 

Kalliellanya Bezerra da Nóbrega (CRP 15/2745). 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão realizadas exclusivamente para os associados da ATC Alagoas via 

Internet, através do endereço eletrônico: atcalagoas@yahoo.com.br, no período de 

27/01/16 a 27/02/16, até às 21 horas (horário de Alagoas). Todos os documentos 

deverão ser digitalizados, salvos em PDF e enviados eletronicamente.  

 

Para se inscrever, o associado deverá seguir os seguintes procedimentos: 

 

1. Solicitar via e-mail a Ficha de Inscrição e os dados da conta da ATC-AL para efetuar 

depósito da taxa de inscrição. Ao enviar o e-mail, no campo assunto colocar: “Inscrição 

para I Grupo de Estudos da ATC Alagoas (PROCOGNITIVA)”. 

2. Enviar devidamente preenchida a Ficha de Inscrição. 

3. Efetuar depósito no valor de R$25,00 e enviar comprovante por e-mail, juntamente 

com a Ficha de Inscrição. 

 

VAGAS 

 

1. O número total de vagas ofertadas será de 15 (quinze). 

2. O preenchimento das vagas obedece à ordem de recebimento da Ficha de Inscrição e 

comprovante da taxa de depósito. O associado receberá um e-mail confirmando a 

inscrição. Porém, caso a inscrição seja feita fora do prazo estabelecido ou após o 

número total de vagas serem preenchidas, o associado receberá um e-mail informando o 

procedimento para devolução do dinheiro. 

3. O participante que tiver 3 (três) faltas após início do grupo de estudos terá sua 

participação cancelada e vaga disponibilizada para outro associado. 
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CRONOGRAMA 

 

1. Inscrições através do endereço eletrônico: atcalagoas@yahoo.com.br, no período de 

27/01/16 a 27/02/16, até as 21 horas (horário de Alagoas). 

2. Publicação da lista de participantes no I Grupo de Estudos em Terapias Cognitivas 

(PROCOGNITIVA): 29/02/16, até às 17h no site e na página da ATC Alagoas no 

Facebook.  

3. Início do I Grupo de Estudos em Terapias Cognitivas (PROCOGNITIVA) em março 

de 2016. 

4. Término do I Grupo de Estudos em Terapias Cognitivas (PROCOGNITIVA) em 

dezembro de 2016. 

 

INÍCIO DO GRUPO 

 

1. I Grupo de Estudos em Terapias Cognitivas (PROCOGNITIVA) terá início em março 

de 2016. ACONTECERÁ 1 (UM) encontro mensal – quarta-feira com duração de 2h no 

Harmony Medical Center, na rua Dr. José Afonso de Melo, 68, sala 901, Jatiúca. 

Horário: 19h30 – 21h30. 

2. Será considerado desistente do I Grupo de Estudos em Terapias Cognitivas 

(PROCOGNITIVA) o associado que faltar 3(três) vezes. 

3. Será cobrada uma taxa mensal de R$10,00 para despesas com o Grupo. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. O cronograma com as datas dos encontros mensais e conteúdo programático será 

disponibilizado no primeiro encontro realizado em março de 2016. 

2. Ressaltamos que o I Grupo de Estudos em Terapias Cognitivas (PROCOGNITIVA) 

não irá certificar seus participantes, pois nosso objetivo é fomentar o estudo, o debate e 

atualizações sobre temáticas em Terapias Cognitivas.  

 

 

Maceió, 27 de janeiro 2016. 

 

 

 

Nielky Kalliellanya Bezerra da Nóbrega 

Presidente da Associação de Terapias Cognitivas de Alagoas 
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