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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 – 2018
do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA, publicado no B.O
no. 60 Especial de 21/07/2017, alterando os seguintes pontos:
1. Onde se lê:
3.1 As inscrições ocorrerão no período de 01/08 a 18/08 de 2017, das 09h às 12h e
das 14h às 16h. A divulgação das inscrições homologadas ocorrerá até o dia 21 de
Agosto de 2017 na página web do Programa (http://www.ufpe.br/pospsicologia) às
16h.
A Seleção para o Mestrado e o Doutorado constará das seguintes etapas:
ETAPAS E CALENDÁRIO DAS PROVAS
Etapas do Concurso

Horários

Datas
01/08 a 18/08/2017

09 as 12h

Homologação das inscrições
(*) Confirmar documentação

21/08/2017

14 as 16h
16h

Prazo recursal

22/08 a 24/08/2017

09h as 12h
14h as 16h

Resultado dos recursos
Etapas do Concurso

25/08/2017

16h

28/08/2017 (quinta)

09h as 11h

29/08/2017 (sexta)

09h as 11h

29/08/2017 (sexta)

14h as 16h

Inscrições

Etapa 1. Provas de Idiomas
a) Prova de Espanhol
(*) com Instituto Cervantes
b) Prova de Inglês
(*) com Sharing English
c) Prova de Francês
(*) com Aliança Francesa

Resultado
Prazo recursal
Resultado dos recursos da Etapa 1

04/09/2017
16h
05/09, 06/09, 08/09/2017 09h às 12h 14h às
16h
11/09/2017
16h

Etapa 2. Prova de conhecimento

Prova de conhecimento
Resultado da prova de conhecimento
Prazo recursal
Resultado dos recursos

12/09/2017
26/09/2017
27/09, 28/09 e
29/09/2017
02/10/2017

Etapa 3. Análise, apresentação e defesa do pré-projeto

Análise dos pré-projetos: trabalho interno da
comissão

03/10/2017

09h às 12h
16h
09h às 12h 14h às
16h
16h
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Apresentação e Defesa dos pré-projetos
Divulgação do resultado
Prazo recursal
Resultado do recurso
Etapa 4. Análise do currículo Lattes
Análise do Currículo Lattes
Resultado
Prazo recursal para análise do currículo

09, 10, 11, e 13/10/2017
20/10/2017
23/10, 24/10 e
25/10/2017
26/10/2017

Resultado do recurso
Matrícula

26/10/2017
27/10/2017
30/10, 31/10 e
01/11/2017
03/11/2017
03/11/2017
06/11, 07/11 e
08/11/2017
09/11/2017
03/2018

Início das Aulas

03/2018

Resultado do recurso
Resultado final
Prazo recursal

08h às 17h
16h
09h às 12h 14h às
16h
16h

16h
09h às 12h/ 14h às
16h
16h
16h
09h às 12h/ 14h às
16h
16h
conforme calendário
de matricula no
SIG@
PÓS/PROPESQ

Leia-se:
3.1 As inscrições ocorrerão no período de 01/08 a 18/08 de 2017, das 09h às 12h e
das 14h às 16h. A divulgação das inscrições homologadas ocorrerá até o dia 21 de
Agosto de 2017 na página web do Programa (http://www.ufpe.br/pospsicologia) às
16h.
A Seleção para o Mestrado e o Doutorado constará das seguintes etapas:
ETAPAS E CALENDÁRIO DAS PROVAS
Etapas do Concurso

Horários

Datas
01/08 a 18/08/2017

09 às 12h

Homologação das inscrições
(*) Confirmar documentação

21/08/2017

14 às 16h
16h

Prazo recursal

22/08 a 24/08/2017

09h às 12h
14h às 16h

Resultado dos recursos
Etapas do Concurso

25/08/2017

16h

28/08/2017

09h às 11h

29/08/2017

09h às 11h

29/08/2017

14h às 16h

Inscrições

Etapa 1. Provas de Idiomas
a) Prova de Espanhol
(*) com Instituto Cervantes
b) Prova de Inglês
(*) com Sharing English
c) Prova de Francês
(*) com Aliança Francesa

Resultado
Prazo recursal

04/09/2017
16h
05/09, 06/09, 08/09/2017 09h às 12h 14h às
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Resultado dos recursos da Etapa 1

11/09/2017

16h
16h

12/09/2017
26/09/2017
27/09, 28/09 e
29/09/2017
02/10/2017

09h às 12h
16h
09h às 12h 14h às
16h
16h

Etapa 2. Prova de conhecimento

Prova de conhecimento
Resultado da prova de conhecimento
Prazo recursal
Resultado dos recursos
Etapa 3. Análise, apresentação e defesa do pré-projeto

Análise dos pré-projetos: trabalho interno da
comissão
Apresentação e Defesa dos pré-projetos
Divulgação do resultado
Prazo recursal
Resultado do recurso
Etapa 4. Análise do currículo Lattes
Análise do Currículo Lattes
Resultado
Prazo recursal para análise do currículo

03/10/2017
09, 10, 11, e 13/10/2017
20/10/2017
23/10, 24/10 e
25/10/2017
26/10/2017

Resultado do recurso
Matrícula

26/10/2017
27/10/2017
30/10, 31/10 e
01/11/2017
03/11/2017
03/11/2017
06/11, 07/11 e
08/11/2017
09/11/2017
03/2018

Início das Aulas

03/2018

Resultado do recurso
Resultado final
Prazo recursal

08h às 17h
16h
09h às 12h 14h às
16h
16h

16h
09h às 12h/ 14h às
16h
16h
16h
09h às 12h/ 14h às
16h
16h
Conforme calendário
de matricula no
SIG@
PÓS/PROPESQ

2. Onde se lê:
3.5.4 O/A candidato/a deve organizar seu currículo (e comprovantes), obrigatoriamente,
na sequência em que são apresentadas as pontuações dos quadros a seguir:
PARA O DOUTORADO
FORMAÇÃO ACADÊMICA (Peso 2):
Atividades
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)
Estágio à docência
Mestrado na área de Psicologia ou áreas afins
Mestrado em outras áreas

Pontuação
Máxima
2,0
1,0
1,0
1,5
1,0
2,5
2,0
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 1):
Atividade (Indicar período, local, função, envolvimento, etc.)
Professor de ensino fundamental e/ou médio (0,25 por semestre)
Atividade docente no ensino superior na área do Programa (1 ponto por semestre)
Atividade docente 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 ao Programa (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):
Atividade (Indicar local, projeto, período, orientação, envolvimento, etc.)
Estágio voluntário institucional, mínimo de 120 horas (ex.: prática de pesquisa,
trabalho supervisionado ou equivalente em pesquisa)
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):
Trabalho Produzido (Indicar periódico/evento, local, título, autores, páginas, etc.)
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)
Trabalho Produzido (Indicar evento, curso, duração, etc.)
Participação em projeto de extensão, a partir de processo seletivo via Edital.
Participação como voluntário em atividade de extensão registrada.
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1,0
3,0
2,5
1,5
1,0
1,0

1,5
2,5
2,5
1,5
2,0

0,5
1,0
1,5
2,5
2,0
2,0
0,5

6
4

Leia-se:
3.5.4 O/A candidato/a deve organizar seu currículo (e comprovantes), obrigatoriamente,
na sequência em que são apresentadas as pontuações dos quadros a seguir:

PARA O DOUTORADO
FORMAÇÃO ACADÊMICA (Peso 2):
Atividades
Média do Histórico Escolar na graduação
Monitoria (0,5 por semestre)
PET (0,5 por semestre)

Pontuação
Máxima
2,0
1,0
1,0
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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)
Estágio à docência
Mestrado na área de Psicologia ou áreas afins
Mestrado em outras áreas
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Peso 1):
Atividade (Indicar período, local, função, envolvimento, etc.)
Professor de ensino fundamental e/ou médio (0,25 por semestre)
Atividade docente no ensino superior na área do Programa (1 ponto por semestre)
Atividade docente 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 ao Programa (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):
Atividade (Indicar local, projeto, período, orientação, envolvimento, etc.)
Estágio voluntário institucional, mínimo de 120 horas (ex.: prática de pesquisa,
trabalho supervisionado ou equivalente em pesquisa)
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):
Trabalho Produzido (Indicar periódico/evento, local, título, autores, páginas, etc.)
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)
Trabalho Produzido (Indicar evento, curso, duração, etc.)
Participação em projeto de extensão, a partir de processo seletivo via Edital.
Participação como voluntário em atividade de extensão registrada.

3. Onde se lê:
8.7 Na ocorrência de grande número de candidatos/as, poderá a Defesa do pré-projeto
se realizar em dias sucessivos, aplicando-se a regra mencionada em 7.5.
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Leia-se:
8.7 Na ocorrência de grande número de candidatos/as, poderá a Defesa do pré-projeto
se realizar em dias sucessivos, aplicando-se a regra mencionada em 8.5.

4. Onde se lê:
Anexo IV | Requerimento de dispensa de pagamento de inscrição
Recife,

de

de

Requerimento de Dispensa de Pagamento de Inscrição
Eu,
, RG nº
,
candidato(a) no processo seletivo para o curso de (mestrado/doutorado)
do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFPE, venho, por meio desta, solicitar
à respectiva comissão deste processo seletivo, a dispensa do pagamento de
inscrição. Para tanto, apresento documento anexo que comprova minha inscrição no
Cadastro Única para os Programas Sociais do Governo Federal como membro de
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. Sem mais para o
momento, peço deferimento.
(nome do
solicitante)
Leia-se:
Anexo IV | Requerimento de dispensa de pagamento de inscrição
Recife,

de

de

Requerimento de Dispensa de Pagamento de Inscrição
Eu,
, RG nº
,
candidato(a) no processo seletivo para o curso de (mestrado/doutorado)
do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFPE, venho, por meio desta, solicitar
à respectiva comissão deste processo seletivo, a dispensa do pagamento de
inscrição. Para tanto, apresento documento anexo que comprova minha inscrição no
Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal como membro de
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. Sem mais para o
momento, peço deferimento.

(nome do
solicitante)
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5. 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):
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.

Nº do
documento
anexo ao
Currículo

Uso da
comissão
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ANÁLISE DE CURRÍCULO DOS/AS CANDIDATOS/AS AO CURSO DE

DOUTORADO
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)
Estágio à docência
Mestrado na área de Psicologia ou áreas afins
Mestrado em outras áreas
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 p/ semestre)
Docência no ensino no ensino superior em áreas afins ao Programa (0,5
ponto por semestre)
Outras atividades profissionais na área do Programa (0,5 pt p/ atividade)
Outras atividades profissionais em áreas afins ao Programa (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 (ex.: prática de
pesquisa, trabalho supervisionado ou equivalente em pesquisa)
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):
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 p/ 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.

Nº do
documento
anexo ao
Currículo

Uso da
comissão
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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
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)

Nº do
documento
anexo ao
Currículo

Uso da
comissão
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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.

ANÁLISE DE CURRÍCULO DOS/AS CANDIDATOS/AS AO CURSO DE

DOUTORADO
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)
Estágio à docência
Mestrado na área de Psicologia ou áreas afins
Mestrado em outras áreas
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 p/ semestre)
Docência no ensino no ensino superior em áreas afins ao Programa (0,5
ponto por semestre)
Outras atividades profissionais na área do Programa (0,5 pt p/ atividade)
Outras atividades profissionais em áreas afins ao Programa (0,5 ponto
por atividade)
Participação em bancas examinadoras (ex.: monografia, prática de
pesquisa, trabalho de conclusão de curso, especialização) (0,2 por
atividade)
ATIVIDADES DE PESQUISA (Peso 3):
Estágio voluntário institucional, mínimo de 120 horas (ex.: prática de
pesquisa, trabalho supervisionado ou equivalente em pesquisa)
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):
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 p/ trabalho)
Artigo em revista nacional/internacional avaliada no Qualis/CAPES como
A e B (em Psicologia e áreas afins) (0,5 por trabalho)

Nº do
documento
anexo ao
Currículo

Uso da
comissão

Edital Seleção PPGPsi/UFPE - Ano Letivo 2018
201820182018

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.

Benedito Medrado Dantas
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Psicologia
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