
 
 

 

REGULAMENTO “CAFEZINHO AMIGO”     
 

   
 
Cada Escola Federada de Psicodrama poderá fazer a indicação de apenas UMA: 

• Escola da rede pública de ensino           OU 

• Organização não governamental (ONG) 
 

1. ENTRAR EM CONTATO COM ESCOLA/ONG: A Escola Federada de Psicodrama 
entra em contato com a escola da rede pública ou ONG, explicando o projeto e 
identificando o interesse. 

 
2. INDICAÇÃO DE PROFESSOR: A escola da rede pública ou ONG poderá indicar 

SOMENTE UM(A) professor(a) de sua equipe, que tenha interesse em participar do 
congresso e que não tenha condições financeiras de arcar com a inscrição. A escola 
federada de psicodrama preenche o formulário de indicação da escola da rede pública 
ou ONG e professor(a). 
 

3. FORMULÁRIO A SER PREENCHIDO: A partir daí, a Escola Federada de Psicodrama 
precisará encaminhar para a organização do congresso o formulário preenchido, 
juntamente com documentos comprobatórios do vínculo do professor e da entidade 
indicada. 
 

4. PRAZO DE INSCRIÇÃO E CONTATO PARA ENVIO: A Escola Federada de 
Psicodrama poderá enviar a indicação até a data de 30/05/2022 para o seguinte e-mail 
bethchleba@gmail.com (Beth Chleba).  
 

5. AVALIAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA: A partir de 01/07/2022, a organização 
do congresso vai verificar o total das doações recebidas e avaliar quantas bolsas 
poderão ser disponibilizadas.  
 

6. SELEÇÃO DOS CONTEMPLADOS: A partir de 01/07/2022, a Comissão Organizadora 
iniciará o processo de seleção. O critério considerado para a seleção das bolsas será a 
avaliação do formulário pela equipe da Comissão Organizadora.  
 

7. DIVULGAÇÃO DOS CONTEMPLADOS: No dia 10/07/2022 a Comissão Organizadora 
divulgará a relação de professores contemplados. A divulgação dos contemplados será 
feita via redes sociais do congresso. 
 

 
Documentos necessários que a Escola Federada de Psicodrama precisará enviar para a 
Organização do Congresso:  

• Formulário de indicação da escola da rede pública ou ONG e professor 

• Documento comprobatório da escola da rede pública ou ONG 

• Documentos comprobatórios do vínculo do professor com a entidade indicada 
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