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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Av. Pará, 1720, Bloco 2C, Sala 54 - Bairro Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38400-902

Telefone: +55 (34) 3225 8512 - www.pgpsi.ip.ufu.br - pgpsi@ipsi.ufu.br
  

EDITAL PGPSI Nº 2/2019

02 de julho de 2019

Processo nº 23117.058474/2019-57

 

APRESENTAÇÃO

 

Endereço

Universidade Federal de Uberlândia

Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PGPSI

Campus Umuarama – Bloco 2C – Sala 2C54

Av. Maranhão, s/n

Uberlândia- Minas Gerais – Brasil

CEP 38.405-318

Telefone: (34) 3225 8512

Si�o do Programa: www.pgpsi.ip.ufu.br

E-mail: pgpsi@ipsi.ufu.br

Coordenador: Prof. Dr. Ederaldo José Lopes

Secretária: Adriana Ferreira de Oliveira

 

Histórico

Criado pela Resolução nº 09/2002/CONSUN em 14/11/2002 - Reconhecimento pela Portaria nº 2878 de 24/08/2005 e publicado no DOU em 26/08/2005. Data
em que começou a funcionar: 05/05/2003 Duração do Curso: 24 meses – Com regime semestral Departamento a que está filiado: Não está filiada a
departamento, mas ao Ins�tuto de Psicologia. ÓRGÃO FINANCIADOR: O Programa de Pós-Graduação em Psicologia sustenta-se exclusivamente com as verbas
do PROAP (Programa de Apoio à Pós-Graduação da CAPES/MEC), auxiliado por verbas da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e por recursos do Ins�tuto
de Psicologia. Cerca de 70% destas verbas são des�nadas a despesas com bancas de defesa de dissertação. Os outros 30% são des�nados a: apoio ao
funcionamento de laboratórios, produção de material didá�co-instrucional, realização de eventos, par�cipação de professores e alunos em congressos e apoio
à coleta de dados e trabalhos de campo de alunos. O Programa disponibiliza bolsas de acordo com as concessões dos Órgãos de Fomento (CAPES, FAPEMIG e
CNPq).

 

Caracterização

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia, em nível de Mestrado, com área de concentração em Psicologia, está estruturado em quatro linhas de pesquisa:
Processos Cogni�vos, Processos Organizacionais, Processos Psicossociais em Saúde e Educação e Psicanálise e Cultura.

 

Obje�vos

O Curso de Mestrado em Psicologia do Ins�tuto de Psicologia da UFU tem como obje�vo geral a formação de docentes, pesquisadores e recursos humanos de
alto nível na área de abrangência da Psicologia visando:

a) promover pesquisas que obje�vem o desenvolvimento dos estudos psicológicos em geral e de suas aplicações, contribuindo para a melhoria do ensino e
para o diagnós�co e soluções de problemas de interesse no campo da Psicologia ou em campos de suas interfaces;

b) formar profissionais com capacidade para realizar pesquisas que contribuam para o desenvolvimento cien�fico e tecnológico e para atuar com eficiência no
ensino.

c) ar�cular a�vidades de ensino, pesquisa e extensão em torno de questões rela�vas ao estudo do comportamento humano inserido nos diversos contextos
sociais.

Área de Concentração

O curso de Mestrado em Psicologia possui uma única área de concentração: Psicologia.

 

Regime Didá�co

As disciplinas serão ministradas em regime de créditos, sendo um crédito correspondente a 15 horas-aula.

 

Titulação

Mestre em Psicologia

 

Edital PGPSI nº 02/2019
Edital de abertura das inscrições e do Processo de Seleção – Turma 2020 para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Psicologia

 

http://www.pgpsi.ip.ufu.br/
mailto:pgpsi@ipsi.ufu.br


21/08/2019 SEI/UFU - 1363368 - Edital

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1546870&infra_sist… 2/22

O Extrato do Edital foi publicado no dia XXXXX, na seção X, página XXX, do Diário Oficial da União e no dia XXXXXX, na XXXXX página, do Jornal XX, sediado na
cidade de Uberlândia, MG. Eventuais alterações da nominata serão publicadas no sí�o do Programa, com antecedência de 15 dias.

 

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PGPSI), do Ins�tuto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia (IP-UFU), faz saber a todos quanto virem
o presente Edital, ou dele �verem conhecimento, que serão abertas as inscrições e o Processo de Seleção para alunos regulares e alunos especiais na
modalidade Curso de Mestrado Acadêmico, para ingresso no primeiro semestre de 2020.

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

 

1.1. O Processo de Seleção será regido por este Edital, pelas Resoluções nº 12/2008, nº 19/2009, nº 02/2011, pelo Regulamento do PGPSI resolução nº
11/2018/CONPEP, do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação (CONPEP) da UFU, pela Portaria R134 e pelo Estatuto e Regimento Geral da UFU.

1.2. A Comissão Examinadora do Processo de Seleção será nomeada pelo Colegiado do PGPSI.

1.3. O Processo de Seleção será realizado na cidade de Uberlândia, nas dependências da UFU, em sala a ser definida pela Comissão de Seleção.

1.4. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo serviço de encomendas expressas.

1.4.1. O Edital completo, as informações e instruções per�nentes ao Processo de Seleção serão disponibilizadas no sí�o www.pgpsi.ip.ufu.br.

1.5. O atendimento aos interessados para o esclarecimento de dúvidas sobre o Processo de Seleção, se dará, exclusivamente, através do e-mail:
pgpsi@ipsi.ufu.br, a par�r de 01/08/2019.

 

2. NÚMERO DE VAGAS

 

2.1. O número de vagas oferecidas para ingresso no primeiro semestre de 2020 para alunos regulares e no primeiro e segundo semestres de 2020 para alunos
especiais:

Modalidade Ampla Concorrência Pretos, pardos e indígenas Pessoas com deficiência Total

Alunos Regulares – ingresso no primeiro  semestre - 2020

Mestrado Acadêmico

 
29 8 2 39

Alunos Especiais – ingresso no primeiro  semestre - 2020

Mestrado Acadêmico

 
8 3 1 12

Alunos Especiais – ingresso no segundo  semestre – 2020

Mestrado Acadêmico

 
8 3 1 12

 

2.1.1. A distribuição das vagas para alunos regulares por linhas de pesquisa está descrita no ANEXO 12.

2.2. No caso de processos sele�vos nos quais o candidato concorre a vagas em áreas de concentração ou linhas de pesquisa serão adotadas, dentro de cada
uma destas, as mesmas proporções gerais definidos no art. 5º da resolução 06/2017 do CONPEP, buscando equilíbrio entre áreas ou linhas.

2.3. O PGPSI ins�tuirá comissão permanente para o acompanhamento e fiscalização das ações afirma�vas.

2.4. Os candidatos que se inscreverem nas modalidades de  cotas deverão ter suas inscrições homologadas pela comissão permanente para o
acompanhamento e fiscalização das ações afirma�vas.

2.5. Nas eventuais impugnações solicitadas por terceiros às inscrições e recursos às decisões de admissão ou inadmissão da cota serão observados os seguintes
critérios:

        I.     Entrevista com os componentes do Colegiado do Programa de Pós-graduação;

        II.     Histórico das autodeclarações do candidato interessado em outros certames; e

        III.     Estudo da árvore genealógica.

2.6.  Os candidatos pretos, pardos, indígenas e os com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas des�nadas à ampla
concorrência, de acordo com a sua classificação no processo sele�vo Os candidatos pretos, pardos, indígenas e os com deficiência classificados dentro do
número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

2.7.  Em caso de desistência de candidato preto, pardo, indígena e o com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato preto,
pardo, indígena e o com deficiência posteriormente classificado.

2.8.  Na hipótese de não haver candidatos pretos, pardos, indígenas e com deficiência aprovados em número suficiente para ocupar as vagas reservadas, as
vagas remanescentes serão rever�das para a ampla concorrência, sendo preenchidas pelos demais candidatos aprovados observada a ordem de classificação.

2.9.   A pessoa com deficiência não é obrigada a inscrever-se como tal nos termos do art. 4º § 2º da Lei no 13.146/2015.

 

3. CORPO DOCENTE E TEMAS DE PESQUISA

 

 3.1. O corpo docente e os temas de pesquisa na modalidade Curso de Mestrado Acadêmico para ingresso no primeiro semestre de 2020 estão apresentados
por Linhas de Pesquisa a seguir.

http://www.pgpsi.ip.ufu.br/
mailto:pgpsi@ipsi.ufu.br


21/08/2019 SEI/UFU - 1363368 - Edital

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1546870&infra_sist… 3/22

LINHA DE PESQUISA: PROCESSOS COGNITIVOS

ORIENTADORES TEMAS DE PESQUISA

Prof. Dr. Ederaldo José Lopes História e epistemologia da psicologia cogni�va e ciências cogni�vas
Memória humana: teoria, avaliação e aspectos clínicos

Prof.ª Dra. Jeanny Joana Rodrigues Alves de
Santana

Memória de trabalho na pesquisa básica e neuropsicologia

Memória de trabalho e emoções

Prof. Dr. Joaquim Carlos Rossini
Processos Aten�vos, percepção e memória.

Instrumentação psicológica e testes psicométricos

Profª Drª Renata Ferrarez Fernandes  Lopes
Terapia Cogni�vo- Comportamental
Terapia Focada em Esquema
Psicologia da Religião e modelo cogni�vo

 

LINHA DE PESQUISA: PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

 

ORIENTADORES TEMAS DE PESQUISA

Profa. Dra. Heila Magali da Silva Veiga

Comportamento Organizacional

Psicologia do Empreendedorismo

Cria�vidade nas organizações

Construção de medidas em Psicologia

Gestão de Pessoas na Administração Pública

Profª Drª Ligia Carolina Oliveira Silva

Planejamento, orientação e desenvolvimento de carreira

Teoria sócio-cogni�va de carreira e colocação profissional

Gênero, inserção profissional e carreira

Diversidade nas organizações

 

LINHA DE PESQUISA: PROCESSOS PSICOSSOCIAIS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO

 

ORIENTADORES TEMAS DE PESQUISA

Profª  Drª Anabela Almeida Costa e Santos Pere�a

Psicologia, Educação e polí�cas públicas

Formação e atuação da/o psicóloga/o

Medicalização da Educação

Profª  Drª Célia Vectore

 
Aprendizagem e Desenvolvimento da criança pré-escolar

Profª Drª Eliane Regina Pereira

Infância e juventude nas polí�cas públicas

Intervenções clínicas em Psicologia Histórico-Cultural

Esté�ca, processos de criação e cons�tuição do sujeito

Prof. Dr. Emerson Fernando Rasera

O discurso construcionista social em Psicologia: teorias e prá�cas

Ações da Psicologia na interface entre saúde e sexualidade

Produção de sen�dos em saúde

Prof. Dr. João Fernando Rech Wachelke

Semió�ca da cultura

Semió�ca da comunicação

Semió�ca do texto jornalís�co

Profª Drª Maristela de Souza Pereira

Saúde do trabalhador

Psicologia social do trabalho

Grupos

Intervenção-inves�gação em psicologia social

Profª Drª Renata Fabiana Pegoraro

I�nerários terapêu�cos de pessoas em sofrimento psíquico e o cuidado da/na/à família

Psicologia, juventude e polí�cas públicas

Desafios da atenção na lógica da Rede de Atenção Psicossocial

Prof. Dr. Rodrigo Sanches Peres Dor �sica crônica e sofrimento psíquico: perspec�vas psicanalí�cas

O processo saúde-doença-cuidado: aspectos psicológicos sob a ó�ca de aportes teóricos psicanalí�cos
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Profª Drª Silvia Maria Cintra da Silva

Polí�cas públicas em educação

Processos de formação e atuação da/o psicóloga/o escolar e educacional

Psicologia escolar e arte

Prof. Dr. Tommy Akira Goto

Contribuições da Fenomenologia à Psicologia: inves�gação fenomenológica dos fenômenos psíquicos

Psicologia, experiência religiosa e saúde

Psicologia, subje�vidade e Fenomenologia: teoria e prá�ca clínico-sociais

Psicologia, Fenomenologia e Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais

 

LINHA DE PESQUISA:  PSICANÁLISE E CULTURA

 

ORIENTADORES TEMAS DE PESQUISA

Profa. Dra. Anamaria Silva Neves

Psicanálise, família e processos de subje�vação

Ins�tuição, comunidade e laços sociais

Violência, sofrimento e contemporaneidade

Prof. Dr. Caio César Souza Camargo Próchno

Análise ins�tucional do corpo

Corpo e consumo

Corpo do ator

Fragmentação do corpo nas artes contemporâneas

Nietzsche, corpo e potência

Prof. Dr. João Luiz Leitão Paravidini

 

Psicanálise e saúde mental

Sujeito e laços sociais na contemporaneidade

Psicanálise, psicopatologia e cultura

Psicanálise e polí�ca

 

3.2.      O corpo docente e os temas de pesquisa na modalidade Curso de Mestrado Acadêmico poderão sofrer eventuais alterações em função do processo de
credenciamento, recredenciamento e descredenciamento a ser realizado futuramente.

 

4. PRÉ-REQUISITOS

 

4.1. As vagas des�nam-se a egressos de cursos de graduação de longa duração (graduação plena) reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). As vagas
disponíveis são para a área de concentração em Psicologia e para as linhas de pesquisa do PGPSI.

4.2. Não serão admi�das inscrições de egressos de curso de curta duração, sequencial e assemelhados e só serão admi�dos tecnólogos graduados em nível
superior.

4.3. Os candidatos deverão apresentar proficiência em língua Inglesa.

    4.3.1. Serão aceitos somente os cer�ficados de proficiências, com validade a par�r de 09/2017 emi�dos pelo(a):

        4.3.1.1. PROFLIN-ILEEL-UFU (h�p://www.ileel.ufu.br/proflin) ou exame equivalente de outras universidades públicas brasileiras;

        4.3.1.2. TEAP (inglês) área de Humanas/Sociais (www.teseprime.com.br), com o mínimo de 85 pontos;

        4.3.1.3. Cambridge, a par�r do nível intermediário;

        4.3.1.4. Michigan;

        4.3.1.5. TOEFL com o mínimo de 500 pontos na prova impressa ou 230 na prova eletrônica.

4.4. Os candidatos estrangeiros ou naturalizados, não lusófonos, deverão apresentar, em caráter eliminatório, o cer�ficado de aprovação no PROFLIN - Língua
Portuguesa do ILEEL-UFU (h�p://www.ileel.ufu.br/proflin) ou o Cer�ficado CELPE-Bras (h�p://www.mec.gov.br/sesu/celp.shtm), observadas as mesmas
condições e os mesmos prazos de validade das demais cer�ficações de proficiência.

4.5. Para os exames em que não consta nenhum prazo de validade, será considerado o período máximo de dois anos, a par�r da data de emissão do cer�ficado.

 

5. INSCRIÇÃO

 

5.1. A inscrição do candidato a aluno regular do PGPSI compõe-se de duas etapas:

5.1.1. A primeira consiste da entrega da documentação exigida, conforme item 5.6;

5.1.2. A segunda consiste da análise da documentação pela Comissão Examinadora, observado o cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Edital,
incluindo o recebimento de toda a documentação per�nente, em conformidade com os prazos definidos.

5.2. O candidato deverá apresentar toda a documentação exigida neste Edital, acondicionada em envelope lacrado, estando consignado na parte de fora do
mesmo o seu remetente com o respec�vo endereço e telefone e o des�natário na seguinte forma:

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PGPSI - Seleção Turma 2020

Modalidade Pretendida: Mestrado Acadêmico
Av. Maranhão s/nº - Campus Umuarama – Bloco 2C, sala 54.

http://www.ileel.ufu.br/proflin
http://www.teseprime.com.br/
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C.E.P.; 38.405-318, Uberlândia - MG
 

5.3. No envelope com a inscrição e toda documentação per�nente deverá constar, obrigatoriamente, a data de sua postagem no serviço de encomendas
expressas, a qual deverá estar dentro do prazo estabelecido no item 5.5.

5.3.1. O PGPSI não se responsabiliza por inscrição não recebida devido a fatores de ordem técnico-operacional, greves, sinistro, extravio ou qualquer outro fator
que impeça a entrega do envelope.

5.3.2. A responsabilidade pelos envelopes encaminhados pelo serviço de encomendas expressas é inteiramente do candidato.

5.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea, assim como por fac-símile (fax) ou correio eletrônico. Não será
recebida, sob qualquer hipótese, documentação avulsa.

5.5. O cronograma das inscrições vê-se a seguir:

A�vidade Data Local

Período de inscrição 17/09/2019 a 20/09/2019 Exclusivamente: serviço de encomendas expressas

Resultado da Análise da documentação: Divulgação das inscrições deferidas 08/10/2019 Site do PGPSI: www.pgpsi.ip.ufu.br

5.6. Documentação exigida, em envelope lacrado contendo:

 5.6.1. Será exigida para a inscrição uma cópia legível dos documentos listados a seguir, classificados na mesma ordem descrita. É de inteira responsabilidade
do candidato a entrega de todos os documentos exigidos, inclusive de comprovação do Currículo Vitae, sob pena de não homologação da inscrição pela
Comissão de Seleção.

  5.6.2. Ficha de inscrição (ANEXO 2) devidamente preenchida;

  5.6.3. Cer�ficado de proficiência em língua Inglesa

  5.6.4. Cer�ficado de proficiência em língua Portuguesa, se estrangeiro não lusófono;

   5.6.4.1. Serão aceitos os cer�ficados de proficiências nas Línguas Inglesa e Portuguesa, com validade a par�r de 09/2017,  emi�dos conforme detalhamento
no item 4.3.1.

 5.6.5. Diploma de graduação, atestado ou cer�dão de conclusão do curso de graduação, ou declaração de previsão de conclusão até a data da matrícula,
devidamente assinados e reconhecidos pelo órgão emitente;

  5.6.5.1. Poderão se inscrever alunos que não possuam, na data da inscrição, o respec�vo diploma de graduação, mediante apresentação do Termo de
Compromisso de candidato sem diploma (ANEXO 08) e desde que a conclusão do curso se dê até o dia anterior à matrícula no programa.

 5.6.6. Histórico Escolar oficial do curso de graduação;

 5.6.7. Registro Civil (Cer�dão de nascimento ou de casamento);

 5.6.8. Documento  de iden�dade;

 5.6.9. Comprovante de estar quite com a jus�ça  eleitoral;

 5.6.10. CPF;

 5.6.11. Cer�ficado de reservista, se do sexo masculino;

 5.6.12 Anteprojeto de pesquisa, conforme ANEXO 07.

 5.6.13. Curriculum Vitae atualizado, com cópia dos documentos comprobatórios, na mesma ordem de citação, conforme ANEXO 06 (1 via encadernada);

5.7. Para conferência de documentação, consultar ANEXO 09.

 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS REGULARES: ETAPAS, CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO

6.1. As a�vidades, datas e horários do Processo de Seleção dos candidatos a ALUNOS REGULARES são os seguintes:

  

A�vidade Data Horário Local

1ª etapa - Prova de
Conhecimentos Específicos em
Psicologia

30/10/2019

Início 8 h

Término 12 h

 

Dependências da UFU em sala a ser definida pela Comissão de Seleção e divulgada
no site do PGPSI: www.pgpsi.ip.ufu.br. 

Resultado da 1ª etapa

Candidatos aprovados
18/11/2019  Site do PGPSI: www.pgpsi.ip.ufu.br.

Resultado da 1ª etapa candidatos
reprovados 18/11/2019  Por e-mail individual à cada candidato reprovado.

Concessão de vistas da prova
apenas aos candidatos
reprovados.

 

19/11/2019

Início 8 h

Término 12 h

 

Linha de Pesquisa - Processos Cogni�vos: Secretaria do PGPSI

Linha de Pesquisa - Processos Organizacionais: Secretaria do PGPSI

Linha de Pesquisa - Processos Psicossociais em Saúde e Educação: Secretaria do
PGPSI

Linha de Pesquisa - Psicanálise e Cultura: Secretaria do PGPSI

Prazo para interposição de
Recurso ao Resultado da 1ª etapa

21 a
22/11/2019

Conforme horário de
atendimento do
Setor de Protocolo.

Setor de Protocolo dos campi da Universidade Federal de Uberlândia.

Respostas aos recursos sobre o
Resultado da 1ª etapa

03/12/2019  O PGPSI encaminhará a resposta ao recurso em documento oficial, salvo em PDF,
anexado à correspondência eletrônica, que será enviada para o endereço informado
na Ficha de inscrição do candidato (Anexo 02).

http://www.pgpsi.ip.ufu.br/
file:///D:/Users/Users/ppgpsi/AppData/Local/Microsoft/Users/ppgpsi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Users/ederaldo/AppData/Local/Microsoft/Windows/2011/Sele%C3%A7%C3%A3o%202011/Formul%C3%A1rios%20Sele%C3%A7%C3%A3o%202011/014_NR%2005%202009%20pontuacao%20Anteprojeto%20Selecao.doc
file:///D:/Users/Users/ppgpsi/AppData/Local/Microsoft/Users/ppgpsi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Users/ederaldo/AppData/Local/Microsoft/Windows/2011/Sele%C3%A7%C3%A3o%202011/Formul%C3%A1rios%20Sele%C3%A7%C3%A3o%202011/014_NR%2004%202009%20pontuacao%20Curriculo%20Selecao.doc
http://www.pgpsi.ip.ufu.br/
http://www.pgpsi.ip.ufu.br/
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2ª etapa:

- Análise histórico escolar +
Curriculum Vitae

- Anteprojeto de pesquisa

04/12/2019
a
09/12/2019

 Dependências da UFU Campus Umuarama em sala a ser definida pela Comissão de
Seleção

Resultado da 2ª etapa e
Resultado final 10/12/2019  Site do PGPSI: www.pgpsi.ip.ufu.br

Prazo para interposição de
Recurso sobre o Resultado da 2ª
etapa e o Resultado Final

11 a
13/12/2019

Conforme horário de
atendimento do
Setor de Protocolo.

Setor de Protocolo dos campi da Universidade Federal de Uberlândia.

Respostas aos recursos sobre o
Resultado da 2ª etapa e o
Resultado Final

18/12/2019  
O PGPSI encaminhará a resposta ao recurso em documento oficial, salvo em PDF,
anexado à correspondência eletrônica, que será enviada para o endereço informado
na Ficha de inscrição do candidato (Anexo 02).

 6.1.1. O Processo de Seleção será realizado no período de 17 de setembro de 2019 a 18 de dezembro de 2019, e ficará a cargo de uma Comissão nomeada
especialmente para este fim e constará, conforme ANEXO 01, das seguintes etapas sequencialmente eliminatórias:

 6.1.2. Homologação das inscrições (eliminatória): Análise da documentação entregue em envelope lacrado via serviço de encomendas expressas, para a
inscrição.

 6.1.3. 1ª Etapa (eliminatória): Prova de Conhecimentos Específicos em Psicologia referente à Linha de Pesquisa escolhida pelo candidato no ato da inscrição, de
acordo com as referências bibliográficas, conforme ANEXO 03. A Prova de Conhecimentos Específicos em Psicologia constará de 08 questões disserta�vas, das
quais o candidato escolherá somente 04, valendo 25 pontos cada questão, terá duração máxima de 4 horas e valor máximo de 100 pontos, conforme ANEXO
04;

  6.1.3.1. Para ser aprovado na primeira etapa, o candidato deverá obter uma nota igual ou superior a 60 pontos;

 6.1.4. 2ª Etapa (eliminatória) será composta pelas seguintes avaliações:

  6.1.4.1. Avaliação de Histórico Escolar da Graduação e Curriculum Vitae (valor máximo de 100 pontos) conforme ANEXO 05 e ANEXO 06;

  6.1.4.2. Avaliação do Anteprojeto de pesquisa (valor máximo de 100 pontos) conforme ANEXO 07;

  6.1.4.3. A nota final da segunda etapa será calculada pela média aritmé�ca ob�da pelos valores dos itens 6.1.4.1 e 6.1.4.2.

  6.1.4.4. Para ser aprovado na segunda etapa, o candidato deverá obter uma nota igual ou superior a 60 pontos;

 6.1.5. Para ser classificado, o candidato deverá obter uma nota igual ou superior a 60 pontos calculada pela média aritmé�ca das notas ob�das na 1ª e na 2ª
etapas do Processo de Seleção;

 6.1.6. Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão ao ANEXO 06, de acordo com a seguinte ordem: 1º. Maior pontuação no item H2; 2º. Maior
pontuação no item H3; 3º. Maior pontuação no item H1.

 6.1.7. O candidato poderá ser classificado, mas não indicado à matrícula, caso o número de candidatos aprovados seja maior que o número de vagas oferecidas
pelo Programa na Linha de Pesquisa pretendida. Assim, a classificação final dos candidatos respeitará a disponibilidade de vagas nas Linhas de Pesquisa, não
sendo admi�da a transferência de vagas e aprovados entre as Linhas de Pesquisa.

 

7. PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS: INSCRIÇÃO, ETAPAS, CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO

 

7.1. Os alunos especiais submetem-se às mesmas obrigações dos alunos regulares, no que se refere ao calendário acadêmico e às disciplinas em que  venham a
se matricular, e não têm direito à orientação de dissertação ou tese.

7.2. O número de alunos especiais não excederá o percentual de 20% do número total de alunos regulares matriculados no geral e em cada disciplina não
poderá exceder 50%. Os interessados poderão cursar   até duas disciplinas por semestre, não ultrapassando 04 créditos, em, no máximo, dois semestres, na
condição de alunos especiais. Não será aceita a matrícula de candidato a aluno especial que, inscrito como tal, em qualquer disciplina do Programa, por
qualquer mo�vo, tenha desis�do ou pedido cancelamento da matrícula para a disciplina na qual foi aceito.

7.3. As vagas oferecidas para alunos especiais serão des�nadas para os candidatos matriculados como alunos regulares em outros PPGs reconhecidos pela
CAPES e  deverão ter orientação formal nos Programas de origem.

7.4. A inscrição do candidato aluno especial do PGPSI compõe-se de duas etapas:

7.4.1. A primeira consiste na entrega da documentação exigida, conforme item  7.4.8.

7.4.2. A segunda consiste da análise dessa documentação pela Comissão Examinadora, observado o cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital,
incluindo o recebimento de toda a documentação per�nente, em conformidade com os prazos definidos.

7.4.3. O candidato deverá apresentar toda a documentação exigida neste edital, digitalizada e salva em formato PDF, via correio eletrônico enviado para o
endereço pgpsi@ipsi.ufu.br, com a seguinte indicação no corpo da mensagem:

 

 
ASSUNTO: Inscrição no Processo de Seleção de Alunos Especiais – 2020/1 ou 2020/2
 
À Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia – PGPSI
 
Nome do aluno:                                                  Telefone:                           E-mail:
 

 

7.4.4. O PGPSI não se responsabiliza por inscrição não recebida devido a fatores de ordem técnica-operacional, greves, sinistro, extravio ou qualquer outro fator
que impeça a entrega da mensagem.

7.4.5. A responsabilidade pela entrega da mensagem no PGPSI é inteiramente do candidato.

7.4.6. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. Não será recebida, sob qualquer hipótese, documentação avulsa.

7.4.7. Cronograma das inscrições:

http://www.pgpsi.ip.ufu.br/
file:///D:/Users/Users/ppgpsi/AppData/Local/Microsoft/Users/ppgpsi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Users/ederaldo/AppData/Local/Microsoft/Windows/2011/Sele%C3%A7%C3%A3o%202011/Formul%C3%A1rios%20Sele%C3%A7%C3%A3o%202011/014_NR%2006%202009%20Prova%20especifica%20Selecao.doc
mailto:pgpsi@ipsi.ufu.br
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A�vidade Período Data/Horário limite para envio da mensagem

Período de inscrição

Mestrado Acadêmico

(1.o semestre - 2020)
17/02/2020 a 29/02/2020  (até às 23:59h)

Mestrado Acadêmico

(2.o semestre - 2020)
20/07/2020 a 01/08/2020 (até às 23:59h)

 

 7.4.8. Documentação exigida é composta por:

  7.4.8.1. Requerimento de matrícula e ajustes, com o deferimento do Coordenador do curso de origem (ANEXO 10).

  7.4.8.2.   Atestado de matrícula no curso de pós-graduação de origem do candidato, no semestre que ele pretende vincular-se ao PGPSI;

   7.4.8.2.1. Caso o candidato seja originário de curso de pós-graduação externo à UFU, ele deverá apresentar Comprovante de reconhecimento do curso pela
CAPES.

  7.4.8.3. Histórico Escolar do curso de pós-graduação de origem do candidato, atualizado até o semestre imediatamente anterior ao que ele pretende vincular-
se ao PGPSI.

  7.4.8.4. Carta de recomendação do Professor orientador do candidato (ANEXO 11)

7.5. A matrícula de aluno especial será realizada conforme o calendário acadêmico da pós-graduação UFU.

7.6. O processo de seleção de alunos especiais será procedida via parecer do professor responsável pela disciplina e de aceite do Colegiado do PGPSI.

 7.6.1. O Professor responsável pela disciplina junto ao PGPSI avaliará a Carta de Recomendação do Professor Orientador do candidato (ANEXO 11), emi�rá
parecer FAVORÁVEL ou CONTRÁRIO à admissão da matrícula do candidato (ELIMINATÓRIO) e classificará os aprovados através de nota de 5 a 10 pontos
(CLASSIFICATÓRIO), considerando a adequação da jus�fica�va do pedido à linha de pesquisa do parecerista.

  7.6.2. As a�vidades, datas e horários do Processo de Seleção dos candidatos a alunos especiais  são os seguintes:

   7.6.2.1. Para os candidatos inscritos para as disciplinas do primeiro semestre de 2020:

 

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL

Avaliação da Carta de Recomendação do Professor Orientador do Candidato

02/03/2020

        a

05/03/2020

Site do PGPSI: www.pgpsi.ip.ufu.br

Resultado 06/03/2020 Site do PGPSI: www.pgpsi.ip.ufu.br

 

  7.6.2.2. Para os candidatos inscritos para as disciplinas do segundo semestre de 2020:

 

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL

Avaliação da Carta de Recomendação do Professor Orientador do Candidato

03/08/2020

        a

06/08/2020

Site do PGPSI: www.pgpsi.ip.ufu.br

Resultado 07/08/2020 Site do PGPSI: www.pgpsi.ip.ufu.br

 

7.6.3. Os critérios classificatórios de seleção, caso haja um número superior de candidatos em relação ao número de vagas disponíveis, serão:

  7.6.3.1 Classificação das notas atribuídas pelo docente da disciplina solicitada;

  7.6.3.2. Notas do Histórico Escolar apresentado;

  7.6.3.3. Menor tempo para a conclusão do Mestrado no Programa de origem do candidato.

 

8. RECURSOS

 

8.1. Serão admi�dos recursos quando:

 8.1.1. Inscrição

 8.1.2. Ao resultado das etapas I, II.

8.2. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis após a concre�zação do evento que lhes disser respeito, tendo como termo inicial o
primeiro dia ú�l subsequente à data do evento a ser recorrido.

8.3. A interposição de recurso deverá ser realizada, pelo próprio candidato ou por seu representante, exclusivamente através do Setor de Protocolo dos campi
da Universidade Federal de Uberlândia, respeitando-se impreterivelmente os prazos estabelecidos no item 6.1. O candidato poderá recorrer em três instâncias,
em graus sucessivos, a saber: primeira instância, colegiado do PGPSI; segunda instância, Conselho do IPUFU; e terceira instância, CONPEP. Para interposição de
recursos em segunda e terceira instâncias, deverão ser considerados os prazos máximos de 10 (dez) dias corridos, após a divulgação da apreciação do recurso
anterior.

8.4. O candidato deverá ser claro, consistente e obje�vo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempes�vo será preliminarmente indeferido.

http://www.pgpsi.ip.ufu.br/
http://www.pgpsi.ip.ufu.br/
http://www.pgpsi.ip.ufu.br/
http://www.pgpsi.ip.ufu.br/
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8.5. Nos eventuais recursos sobre as questões da Prova de Conhecimentos Específicos em Psicologia deverá constar a bibliografia consultada.

8.6. O(s) ponto(s) rela�vo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à Prova de Conhecimentos
Específicos, independentemente de formulação de recurso.

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

 

9.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições para o Processo de Seleção con�das neste Edital e nas
demais normas per�nentes à matéria.

9.2. O candidato deverá comparecer ao local das provas com 15 minutos de antecedência.

9.3. Em hipótese alguma será admi�da a entrada de candidato após o horário previsto no item 6.1 para o início da 1ª etapa - Prova de Conhecimentos
Específicos em Psicologia. 

9.4. Os resultados serão divulgados em listas afixadas na secretaria e no sí�o do PGPSI.

9.5. Os candidatos poderão obter informações sobre o Processo de Seleção através do e-mail: pgpsi@ipsi.ufu.br.

9.6. A Comissão Examinadora apresentará relatório circunstanciado sobre a realização do Processo de Seleção com os critérios adotados para correção de
provas e atribuição de notas aos candidatos.

9.7. Os resultados finais do Processo de Seleção serão homologados pelo Coordenador do PGPSI e divulgados no site do PGPSI: www.pgpsi.ip.ufu.br

9.8. A Comissão Examinadora se reserva o direito de não preencher todas as vagas.

9.9. As matrículas dos candidatos aprovados serão efetuadas na secretaria do PGPSI, segundo o calendário acadêmico da Pós-Graduação da UFU, o
Regulamento do PGPSI, as normas gerais de funcionamento da Pós-Graduação da UFU e o Regimento Geral da UFU.

9.10. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição e a matrícula do candidato, desde que verificada qualquer falsidade nas declarações e/ou quaisquer
irregularidades na Prova de Conhecimentos Específicos em Psicologia e nos documentos apresentados.

9.11. O candidato, portador ou não de deficiência, que necessitar de condição especial para a realização da Prova de Conhecimentos Específicos em Psicologia,
deverá enviar, até 05 dias antes do início do Processo de Seleção, impreterivelmente, à secretaria do PGPSI solicitação de condições especiais.

9.12. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

9.13. A documentação de inscrição dos candidatos não selecionados estará à disposição dos mesmos, durante 60 dias após a divulgação do resultado final, na
secretaria do PGPSI. Após este prazo serão inu�lizadas e eliminadas.

9.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora conjuntamente com o Colegiado do PGPSI.

 

Uberlândia - MG; 04 de julho de 2019.

 

 

 

Ederaldo José Lopes.
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia

Portaria Reito N. 314 de 20/03/2019
 
 

DOS ANEXOS

 

Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

Anexo 01 - Cronograma das a�vidades

Anexo 02 - Ficha de inscrição

Anexo 03 - Referências bibliográficas

Anexo 04 - Normas – Prova de conhecimentos específicos em psicologia

Anexo 05 - Normas – Histórico escolar da graduação

Anexo 06 - Normas – Curriculum vitae

Anexo 07 - Normas – Anteprojeto de pesquisa                                            

Anexo 08 - Termo de compromisso de candidato sem diploma

Anexo 09 - Lista auxiliar para conferência da documentação

Anexo 10 – Requerimento de matrícula  e ajuste

Anexo 11 -  Carta de recomendação do professor orientador do candidato

Anexo 12 - Distribuição das vagas por linhas de pesquisa
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PROCESSO DE SELEÇÃO – TURMA 2020 PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
 

ANEXO 01 - CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
 

A�vidade Data Horário Local

1ª etapa - Prova de
Conhecimentos Específicos em
Psicologia

30/10/2019

Início 8 h

Término 12 h

 

Dependências da UFU em sala a ser definida pela Comissão de Seleção e divulgada
no site do PGPSI: www.pgpsi.ip.ufu.br. 

Resultado da 1ª etapa

Candidatos aprovados
18/11/2019  Site do PGPSI: www.pgpsi.ip.ufu.br.

Resultado da 1ª etapa candidatos
reprovados 18/11/2019  Por e-mail individual à cada candidato reprovado.

Concessão de vistas da prova
apenas aos candidatos
reprovados.

 

19/11/2019

Início 8 h

Término 12 h

 

Linha de Pesquisa - Processos Cogni�vos: Secretaria do PGPSI

Linha de Pesquisa - Processos Organizacionais: Secretaria do PGPSI

Linha de Pesquisa - Processos Psicossociais em Saúde e Educação: Secretaria do
PGPSI

Linha de Pesquisa - Psicanálise e Cultura: Secretaria do PGPSI

Prazo para interposição de
Recurso ao Resultado da 1ª etapa

21 a
22/11/2019

Conforme horário de
atendimento do
Setor de Protocolo.

Setor de Protocolo dos campi da Universidade Federal de Uberlândia.

Respostas aos recursos sobre o
Resultado da 1ª etapa 03/12/2019  

O PGPSI encaminhará a resposta ao recurso em documento oficial, salvo em PDF,
anexado à correspondência eletrônica, que será enviada para o endereço informado
na Ficha de inscrição do candidato (Anexo 02).

2ª etapa:

- Análise histórico escolar +
Curriculum Vitae

- Anteprojeto de pesquisa

04/12/2019
a
09/12/2019

 Dependências da UFU Campus Umuarama em sala a ser definida pela Comissão de
Seleção

Resultado da 2ª etapa e
Resultado final 10/12/2019  Site do PGPSI: www.pgpsi.ip.ufu.br

Prazo para interposição de
Recurso sobre o Resultado da 2ª
etapa e o Resultado Final

11 a
13/12/2019

Conforme horário de
atendimento do
Setor de Protocolo.

Setor de Protocolo dos campi da Universidade Federal de Uberlândia.

Respostas aos recursos sobre o
Resultado da 2ª etapa e o
Resultado Final

18/12/2019  
O PGPSI encaminhará a resposta ao recurso em documento oficial, salvo em PDF,
anexado à correspondência eletrônica, que será enviada para o endereço informado
na Ficha de inscrição do candidato (Anexo 02).
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PROCESSO DE SELEÇÃO – TURMA 2020 PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
 

ANEXO 02 -  FICHA DE INSCRIÇÃO

 

MODALIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                  (  )
AMPLA CONCORRÊNCIA 

                                                                                          (  ) PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS 
                                                                                          (  ) PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

 
            No. da Inscrição: _________________

Iden�fique-se:

[          ] Docente egresso da própria IES                                    [          ] Não Docente egresso da própria IES

[          ] Docente egresso de IES no Exterior                             [          ] Não Docente egresso de IES no Exterior

[          ] Docente egresso de outra IES no pais                         [          ] Não Docente egresso de outra IES no país

Já prestou processo de seleção do PGPSI antes? ________ Caso SIM, em que ano:________

Caso SIM, em qual Linha de Pesquisa? __________________________________________

Nome:

Endereço Permanente:

CEP: Cidade                                                    UF:

Telefone Res.: Telefone celular:

E-mail:

Endereço e telefone para contato:

Importante: Avisar caso endereço ou telefone mude após a entrega dos documentos para inscrição

Documento de Iden�dade (Número, Órgão expedidor, data de expedição): CPF:

Data de nascimento:

 

 

É docente em Ins�tuição de Ensino Superior? Caso SIM, de qual?

 

Desejo inscrever-me para a seleção do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, - Mestrado – Área de concentração: Psicologia.

Linha de Pesquisa de interesse conforme relação e descrição a ser consultada no Edital:

__________________________________________________________________________

Tema de Pesquisa de interesse conforme relação e descrição a ser consultada no Edital:

______________________________________________________________________

Conheço e aceito os termos do Edital que rege o processo de seleção – Turma 2020 para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Psicologia, no qual me
inscrevo por meio desta ficha.

Local _________________________________________ Data _____________________________

Assinatura ________________________________________________________________________

Local de inscrição: Estritamente por meio de Serviços de Encomendas Expressas
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PROCESSO DE SELEÇÃO – TURMA 2020 PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
 

ANEXO 03 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 

 

Linha de Pesquisa Referências

Processos

Cogni�vos

Abreu, N. et al. (2014). Neuropsicologia da aprendizagem e memória. In D. Fuentes et al. (orgs.). Neuropsicologia: teoria e prá�ca. 2. ed.
(pp. 103-114). Porto Alegre: Artmed.

 

Baddeley, A. (2011). Memória de trabalho. In A. Baddeley, N.C. Anderson, & Eysenck, M.W., Memória (pp. 54-82). Porto Alegre: Artmed.

 

Eysenck, M. W. & Keane, M. T. (2007). Limitações da Atenção e do Desempenho (Capítulo 5). In Eysenck, M. W. & Keane, M. T. Manual
de Psicologia Cogni�va (5ª ed.). Porto Alegre: Artmed.

 

Eysenck, M. W. & Keane, M. T. (2007). Percepção, Movimento e Ação (Capítulo 4). In Eysenck, M. W. & Keane, M. T. Manual de
Psicologia Cogni�va. (5ª ed.) Porto Alegre: Artmed.

 

Hogan, T.P. (2006). Introdução à Prá�ca de Testes Psicológicos. Rio de Janeiro: LTC Ed.

 

Lopes, E.J., Carvalho, L.L., & Teixeira, J.F. (2012). O lugar da psicologia cogni�va nas ciências cogni�vas: Algumas tenta�vas teórico-
metodológicas de demarcação. In E.J. Lopes (Org.), Temas em ciências cogni�vas e representação mental (pp. 113-131). Porto Alegre:
Sinopsys.

 

Lopes, R. F. F., Bizinoto, J. F. S., Rodrigues, L. B., & Neufeld, C. B. (2014). Contribuições da escola alemã para a terapia do esquema para
crianças. Revista Brasileira de Terapias Cogni�vas, 10(2), 93-102.

 

Pasquali, L. (2010). Instrumentação psicológica: Fundamentos e prá�cas [Psychological instrumenta�on: Bases and prac�ces] Porto
Alegre. RS: Artmed.[Links].

 

Scher, D. C; Segal, Z. V.& Ingram, R. E. (2010). A teoria da depressão de Beck: Origem , status e direcionamentos futuros para a
vulnerabilidade  cogni�va. In:  Robert Leahy.   Terapia Cogni�va  Contemporânea: Teoria, Pesquisa e Prá�ca. Porto Alegre : Artmed

 

Trader, A. (2012). Egyp�an Gold in a Chris�an Hand: Models Rela�ng Cogni�ve Therapy and Orthodox Pastoral Theology . In: Alexis
Trader. Ancient  Chis�an Wisdom and Aaron Beck´s Cogni�ve Therapy. New York. Peter Lang ed.

Processos
Organizacionais

Abbad, G., Puente-Palácios, K., & Gondim, S. M. G. (2014). Abordagens metodológicas em Psicologia Organizacional e do Trabalho
(POT). Revista Brasileira de Psicologia, 1(2), 71-88.

 

Bastos, A. V. B., Borges-Andrade, J. E., & Zanelli, J. C. (Orgs.). (2014). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed.
(Capítulos 7, 8 e 16).

 

Cozby, P. C. (2003). Métodos de pesquisa em Ciências do Comportamento. São Paulo: Atlas (Capítulos 1, 4, 5 e 13).

 

Hirschi, A. (2018). The Fourth Industrial Revolu�on: Issues and Implica�ons for Career Research and Prac�ce. The Career Development
Quarterly, 66: 192-204.

 

Pasquali, L. (2010). Instrumentação psicológica: fundamentos e prá�cas. Porto Alegre: Artmed. (Capítulo 8).

Processos
Psicossociais em
Saúde e Educação

Bauer, M. W., & Gaskell, G. (2000). Pesquisa qualita�va com texto, imagem e som: um manual prá�co. Petrópolis: Vozes.

 

Giorgi, A. (2010). Sobre o método fenomenológico u�lizado como modo de pesquisa qualita�va nas ciências humanas: teoria, prá�ca e
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PROCESSO DE SELEÇÃO – TURMA 2020 PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
 

ANEXO 04 - NORMAS – PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM PSICOLOGIA

 

 

1º. A Prova de Conhecimentos Específicos em Psicologia terá duração máxima de 4 horas. Será dis�nta para cada Linha de Pesquisa, de acordo com a
bibliografia fornecida em Edital e versará sobre o conteúdo do programa da Linha de Pesquisa escolhido pelo candidato no ato da inscrição. A prova constará de
08 questões, disserta�vas, das quais o candidato escolherá somente 04, valendo 25 pontos cada questão.

 

2º.  Cada questão será corrigida levando-se em conta a tabela abaixo.

Critérios
Pontos

Possíveis Ob�dos

1. Per�nência do conteúdo (de acordo com a literatura sugerida no Edital) 6  

2. Domínio do conteúdo (de acordo com a literatura sugerida no Edital) 14  

3. Clareza e obje�vidade da resposta 3  

4. Correção grama�cal da resposta 2  

TOTAL 25  

 

3º. A Prova de Conhecimentos Específicos em Psicologia terá um valor máximo de 100 pontos.

 

4º. No dia da prova o candidato deverá apresentar-se com 15 minutos de antecedência, portando documento de iden�ficação original com foto e caneta
esferográfica azul com corpo transparente. Não serão tolerados atrasos superiores a cinco minutos em relação ao horário estabelecido neste edital para início
da prova, sob pena de eliminação do Processo Sele�vo.

 

INSCRIÇÃO Nº_______________________________________

Critérios Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Total

1      

2      

3      

4      

Total      
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PROCESSO DE SELEÇÃO – TURMA 2020 PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

ANEXO 05 - NORMAS – HISTÓRICO ESCOLAR DA GRADUAÇÃO

 

1º. O Histórico Escolar da Graduação será pontuado pela Comissão de Seleção conforme a tabela abaixo.

 

MÉDIA

GERAL
Pontos

MÉDIA

GERAL
Pontos

MÉDIA

GERAL
Pontos

MÉDIA

GERAL
Pontos

6,0 1,32 7,00 3,55 8,0 5,77 9,0 8,00

6,1 1,55 7,10 3,77 8,1 6,00 9,1 8,22

6,2 1,78 7,20 4,00 8,2 6,22 9,2 8,45

6,3 2,00 7,30 4,22 8,3 6,45 9,3 8,68

6,4 2,22 7,40 4,45 8,4 6,67 9,4 8,90

6,5 2,45 7,50 4,60 8,5 6,90 9,5 9,12

6,6 2,65 7,60 4,85 8,6 7,10 9,6 9,33

6,7 2,87 7,70 5,10 8,7 7,32 9,7 9,55

6,8 3,10 7,80 5,32 8,8 7,55 9,8 9,77

6,9 3,32 7,90 5,55 8,9 7,77 9,9 10,00

 

2º. O Histórico Escolar da Graduação terá um valor máximo de 10 pontos.
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PROCESSO DE SELEÇÃO – TURMA 2020 PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

 

ANEXO 06 - NORMAS – CURRÍCULO VITAE

 

 

1º. O Currículo Vitae a ser apresentado ao PGPSI deve ser organizado da seguinte forma: 1) Dados pessoais, contendo informações referentes a nome, data de
nascimento, números de documentos, endereço, telefone, fax e-mail; 2) Descrição dos itens referentes a cada tópico a ser pontuado, com dados informa�vos
sobre o mesmo (área, ins�tuição, data de início e término); e 3) Comprovação documental anexada, numerada individualmente conforme a sequência dos itens
descritos. Os itens sem comprovação adequada não serão pontuados.

 

2º. O Currículo Vitae deverá ser pontuado conforme a tabela abaixo.

A - Titulação (até 10 pontos)  

A1 – Graduação

Curso de graduação em nível superior. Comprovado pelo diploma, cer�ficado de conclusão ou Declaração de Provável Formando.
7

A2 - Especialização Lato Sensu fora da área da Psicologia

Curso de formação profissional lato sensu fora da área da Psicologia. Comprovada por Cer�ficado de conclusão emi�do pela ins�tuição responsável.
8

A3 - Especialização Lato Sensu na área da Psicologia

Curso de formação profissional lato sensu na área da Psicologia. Comprovada por Cer�ficado de conclusão emi�do pela ins�tuição responsável
10

 

B - Iniciação Cien�fica (até 10 pontos)  

B1 - IC sem bolsa com duração mínima de 6 meses

A�vidade de pesquisa desenvolvida sob supervisão de um docente. Comprovado por declaração do docente, especificando o período de realização da
pesquisa.

8

B2 - IC com bolsa com duração mínima de 6 meses

A�vidade de pesquisa desenvolvida sob orientação de um docente. Comprovado por declaração do docente orientador, especificando o período de
realização da pesquisa e a agência financiadora.

10

 

C - Par�cipação em eventos cien�ficos sem apresentação de trabalho (até 04 pontos)   

Par�cipação em eventos cien�ficos tais como congressos, seminários e simpósios promovidos por universidades ou associações cien�ficas.
Comprovada por cer�ficado de par�cipação emi�do pela Comissão Organizadora do evento. Não serão pontuadas neste item par�cipação em
palestras isoladas.

1
a
3

2

4
a
6

3

7
ou
+

4

 

D - Par�cipação em eventos cien�ficos com apresentação de trabalho (até 6 pontos)   

Par�cipação em eventos cien�ficos tais como congressos, seminários e simpósios promovidos por universidades ou associações cien�ficas.
Comprovada por cer�ficado de apresentação de trabalho emi�do pela Comissão Organizadora do evento. Não serão pontuadas neste item
par�cipação em palestras isoladas.

1
a
3

2

4
a
6

4

7
ou
+

6
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E - Cursos e monitorias em áreas específicas ou afins com carga horária maior de 30 hs (até 10 pontos)   

Par�cipação em monitorias ou cursos em Psicologia ou outras disciplinas cien�ficas afins com carga horária maior de 30horas. Comprovada por
cer�ficado de par�cipação emi�do por professor responsável ou coordenação do curso. Não serão pontuados neste item cursos de línguas,
informá�ca e assemelhados.

1a
2 7

3
a
4

8

5
ou
+

10

 

F - A�vidade profissional não docente (até 6 pontos)   

A�vidade profissional, na área de Psicologia ou áreas afins, comprovada pelo registro da carteira profissional. Atuação autônoma deve ser
comprovada por alvará de licença para funcionamento do consultório, ou contrato de locação do imóvel, ou declaração própria na qual conste
endereço profissional e período de funcionamento (mês/ano). Não serão pontuadas neste item a�vidades de estágio e monitoria.

Até
1
ano

1

De 1
a 3
anos

2

De 3
a 5
anos

4

+ de
5
anos

6

 

G - A�vidade docente (até 6 pontos)   

A�vidade profissional como docente no ensino superior comprovada pelo registro da carteira profissional. Não serão pontuadas neste item
a�vidades como ministrar palestras isoladas.

até 1 ano 1

De 1 a 3
anos 2

De 3 a 5
anos 4

+ de 5
anos 6

 

H – Publicação (até 38 pontos)   

H1- Resumos publicados em anais de eventos cien�ficos (até 4 pontos)

Publicação de resumos de trabalhos cien�ficos em anais de eventos. Comprovada por meio da apresentação de copia do resumo publicado e da
folha de rosto do meio de divulgação (impressa, digital ou eletrônica)

1-2 1

3-5 2

6-8 3

9
ou
+

4

H2 - Ar�gos completos publicados em periódicos (até 26 pontos)

Os ar�gos deverão ser comprovados pela cópia da primeira folha do ar�go, na qual conste o nome do periódico, número e volume.

1 10

2 15

3 20

4
ou
+

26

H3 – Trabalhos completos publicados em anais de eventos cien�ficos (até 10 pontos)

A publicação dos trabalhos completos deverá ser comprovada pela apresentação de copia do trabalho completo publicado e da folha de rosto do
meio de divulgação (impressa, digital ou eletrônica)

1 2

2 4

3 6

4
ou
+

8

3º. O Currículo Vitae terá um valor máximo de 90 pontos.
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PROCESSO DE SELEÇÃO – TURMA 2020 PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

 

ANEXO 07 - NORMAS – ANTEPROJETO DE PESQUISA

 

1º. O Anteprojeto de pesquisa deve permi�r a avaliação da capacidade do candidato em planejar e jus�ficar uma pesquisa em uma Linha de Pesquisa do PGPSI.

2º. O Anteprojeto de pesquisa deverá ter no máximo 10 (dez) páginas, sem capa, formatadas em espaço simples, u�lizando fonte Times New Roman, tamanho
12, e deve estar organizado de forma a conter: (a) Título; (b) Introdução, com caracterização do tema e do problema (apoiada na literatura per�nente),
definição dos obje�vos e demarcação da relevância do estudo no contexto da área; (c) Método, com descrição geral da metodologia a ser empregada, incluindo
informações sobre par�cipantes/amostra e procedimentos de coleta e análise de dados; e (d) Referências bibliográficas, com relação das obras citadas, de
acordo com as normas da APA.

3º. O Anteprojeto de pesquisa que não es�ver inserido nos Temas de Pesquisa do orientador pretendido receberá 0 (zero) ponto.

4º. O Anteprojeto de pesquisa que es�ver inserido nos Temas de Pesquisa do orientador pretendido será pontuado de acordo com a tabela abaixo.

Categoria Itens avaliados Pontos Pontos

Titulo
Concisão 1

2
Adequação em relação ao obje�vo 1

Introdução

Clareza do problema a ser estudado 10

30Qualidade da revisão da literatura 10

Correção e coesão das definições de termos e conceitos 10

Jus�fica�va Descrição da relevância do estudo proposto 13 13

Obje�vo
Clareza quanto à definição 10

20
Viabilidade 10

Método
Adequação em relação ao obje�vo 20

30
Viabilidade 10

Citações e referências
Correção quanto à apresentação das citações 2,5

5
Correção quanto à apresentação das referências 2,5

 

5º. O Anteprojeto de pesquisa terá um valor máximo de 100 pontos.
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PROCESSO DE SELEÇÃO – TURMA 2020 PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
 

ANEXO 08 - TERMO DE COMPROMISSO DE CANDIDATO SEM DIPLOMA
 

 

 

 

Eu, ________________________________________, candidato(a) a uma vaga do Programa de Pós-Graduação em Psicologia – Mestrado, do Ins�tuto de
Psicologia, da Universidade Federal de Uberlândia, turma 2020, comprometo-me a apresentar, caso seja aprovado no processo sele�vo, e indicado à matrícula,
até a data da matrícula, atestado ou cer�ficado de conclusão de curso de graduação no qual conste nome do curso, ato de autorização e reconhecimento, data
de término, data de colação de grau realizada ou a realizar-se, devidamente assinado por autoridade competente.

 

 

Uberlândia-MG, ___ de ____________ de 2019.

 

 

 

______________________________________________
Assinatura
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PROCESSO DE SELEÇÃO – TURMA 2020 PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
 

ANEXO 09 - LISTA AUXILIAR PARA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

 

 

 

1. A Ficha de inscrição está completa?

- indiquei a Linha de Pesquisa do meu interesse?

- Indiquei o Tema de Pesquisa do meu interesse?

- os dois pontos acima são coerentes?

 

2. Incluí o cer�ficado de proficiência em Inglês?

 

3. Elaborei meu Currículo Vitae conforme o ANEXO 06?

 

4. Anexei as fotocópias de todos os documentos solicitados, inclusive os comprovantes do Currículo Vitae conforme a sequência dos itens descritos? Estou
ciente que é de inteira responsabilidade do candidato a entrega de todos os documentos exigidos, bem como a auten�cidade dos mesmos, sob pena de não
homologação da inscrição pela Comissão de Seleção?

 

5. Elaborei meu Anteprojeto de pesquisa conforme o ANEXO 07?

 

6. Toda a documentação está no tamanho de papel A4?
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PROCESSO DE SELEÇÃO – TURMA 2020 PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
ANEXO 10 - REQUERIMENTO DE MATRÍCULA E AJUSTE

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Diretoria de Pós-Graduação

            O(A) discente, abaixo iden�ficado(a), vem requerer de V.Sa. sua matrícula nas disciplinas abaixo, declarando estar ciente das Normas de Matrícula.

Curso: _______________________________________________________________________________________

Matrícula: ______________________________________ Ano/Sem.: _____________________________________

 

Aluno: ________________________________________________________________________________________

 

 

INCLUSÃO

 

EXCLUSÃO

Código Turma Nome da Disciplina Código Turma Nome da Disciplina

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Nestes termos, pede deferimento.

 

Uberlândia, ______ de _________________ de _______

 

_______________________________________________

Assinatura do(a) Discente

 

 

 

 

_______________________________________________

Assinatura do(a) Coordenador(a) do Curso
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PROCESSO DE SELEÇÃO – TURMA 2020 PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
ANEXO 11 - CARTA DE RECOMENDAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR DO CANDIDATO

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Candidato:

Nome:_____________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________ Telefone: _____________________

1.2. Professor Orientador:

Nome: ____________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________

Curso de Pós-graduação de origem: _________________________________________________

Secretaria do Curso: E-mail _____________________________________ Ramal_____________

Disciplina: _____________________________________________________________________

Nº de Matrícula: __________________________________ Semestre:

2. CARTA DE RECOMENDAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

_________________________________________
Assinatura do Professor Orientador

 
 

3. PARECER DO PROFESSOR DO PGPSI: (     ) FAVORÁVEL       (     ) CONTRÁRIO

3.1. NOTA DE CLASSIFICAÇÃO (MÍNIMO DE 5 E MÁXIMO DE 10 PONTOS): __________

Uberlândia – MG, _____/____/______            

   ______________________________________
Assinatura do Parecerista

4. APRECIAÇÃO DO COLEGIADO:  (     ) DEFERIDO    (     ) INDEFERIDO

Uberlândia – MG, _____/____/______         
      ______________________________________

Presidente do Colegiado do PGPSI
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PROCESSO DE SELEÇÃO – TURMA 2020 PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
ANEXO 12 – DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR LINHAS

 

LINHAS DE PESQUISA NÚMERO DE VAGAS

Processos Cogni�vos 06

Processos Organizacionais 04

Processos Psicossociais em Saúde e Educação 22

Psicanálise e Cultura 07

Documento assinado eletronicamente por Ederaldo José Lopes, Coordenador(a), em 04/07/2019, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1363368 e o código CRC 9D625DAC.

 

Referência: Processo nº 23117.058474/2019-57 SEI nº 1363368

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

