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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

1ª RETIFICAÇÃO
Retificação do edital de SELEÇÃO PARA MESTRADO E DOUTORADO – 2019
do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA, publicado no B.O
no. 61 de 30/07/2018, alterando os seguintes pontos:

1. Onde se lê:
ANEXO V | FICHA PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO
ANÁLISE DE CURRÍCULO DOS/AS CANDIDATOS/AS AO CURSO DE

MESTRADO
FORMAÇÃO ACADÊMICA (Peso 2):
Média do Histórico Escolar na graduação
Monitoria (0,5 por semestre)
PET (0,5 por semestre)
Especialização na área do Programa por instituição credenciada pelo MEC
(mínimo 360 horas/aula)
Especialização em outras áreas por instituição credenciada pelo MEC
(mínimo 360 horas/aula)
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 1):
Docência no ensino fundamental e/ou médio (0,25 por semestre)
Docência no ensino superior na área do Programa (1 pt/ semestre)
Docência no no ensino superior em áreas afins ao Programa (0,5 ponto
por semestre)
Outras atividades profissionais na área do Programa (0,5 ponto por
atividade)
Outras atividades profissionais em áreas afins (0,5 ponto por atividade)
Participação em bancas examinadoras (ex.: monografia, prática de
pesquisa, trabalho de conclusão de curso) (0,2 por atividade)
ATIVIDADES DE PESQUISA (Peso 3):
Estágio voluntário institucional, mínimo de 120 horas
Participação formal no Programa Institucional de Iniciação Científica (IC),
como bolsista ou voluntário.
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar, concedida por órgão de fomento
Outras atividades relevantes (ex.: orientação de atividades de pesquisa e
monografias) (0,5 por atividade)
Participação, como pesquisador, em projeto de pesquisa aprovado por
instituição reconhecida pelo MEC ou órgão de fomento
PRODUÇÃO ACADÊMICA (Peso 3):
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Resumos em congressos (0,1 por trabalho)
Trabalhos completos em anais de eventos regionais ou nacionais (0,2 por
trabalho)
Trabalhos completos em anais de eventos internacionais (0,3 por
trabalho)
Artigo em revista nacional/internacional avaliada no Qualis/CAPES como
A e B (em Psicologia e áreas afins) (0,5 por trabalho)
Publicação ou organização de livro em editora com corpo editorial
Capítulos de livro com corpo editorial e ISBN (0,4 por capítulo)
Outras atividades pertinentes (p. ex. prêmios científicos)
ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Peso 1)
Participação em projeto de extensão, a partir de processo seletivo via Edital.
Participação como voluntário em atividade de extensão registrada.

Leia-se:
ANEXO V | FICHA PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO
ANÁLISE DE CURRÍCULO DOS/AS CANDIDATOS/AS AO CURSO DE

MESTRADO
FORMAÇÃO ACADÊMICA (Peso 2):
Média do Histórico Escolar na graduação
Monitoria (0,5 por semestre)
PET (0,5 por semestre)
Residência na área do Programa e/ou áreas afins, em instituição
credenciada pelo MEC
Especialização na área do Programa por instituição credenciada pelo MEC
(mínimo 360 horas/aula)
Especialização em outras áreas por instituição credenciada pelo MEC
(mínimo 360 horas/aula)
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 1):
Docência no ensino fundamental e/ou médio (0,25 por semestre)
Docência no ensino superior na área do Programa (1 pt/ semestre)
Docência no ensino superior em áreas afins ao Programa (0,5 ponto por
semestre)
Outras atividades profissionais na área do Programa (0,5 ponto por
atividade)
Outras atividades profissionais em áreas afins (0,5 ponto por atividade)
Participação em bancas examinadoras (ex.: monografia, prática de
pesquisa, trabalho de conclusão de curso) (0,2 por atividade)
ATIVIDADES DE PESQUISA (Peso 3):
Estágio voluntário institucional, mínimo de 120 horas
Participação formal no Programa Institucional de Iniciação Científica (IC),
como bolsista ou voluntário.
Bolsa de aperfeiçoamento ou similar, concedida por órgão de fomento
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Outras atividades relevantes (ex.: orientação de atividades de pesquisa e
monografias) (0,5 por atividade)
Participação, como pesquisador, em projeto de pesquisa aprovado por
instituição reconhecida pelo MEC ou órgão de fomento
PRODUÇÃO ACADÊMICA (Peso 3):
Resumos em congressos (0,2 por trabalho)
Trabalhos completos em anais de eventos regionais ou nacionais (0,2 por
trabalho)
Trabalhos completos em anais de eventos internacionais (0,3 por
trabalho)
Artigo em revista nacional/internacional avaliada no Qualis/CAPES como
A e B (em Psicologia e áreas afins) (0,5 por trabalho)
Publicação ou organização de livro em editora com corpo editorial
Capítulos de livro com corpo editorial e ISBN (0,3 por capítulo)
Outras atividades pertinentes (p. ex. prêmios científicos)
ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Peso 1)
Participação em projeto de extensão, a partir de processo seletivo via Edital.
Participação como voluntário em atividade de extensão registrada.
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