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EDITAL DE SELEÇÃO  

(aprovado pelo Colegiado do Programa em reunião de 18/09/2013) 

Processo seletivo aberto para os Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São Carlos (PPGPsi), para 

matrícula a partir do primeiro semestre letivo de 2014. 

Área de concentração: Comportamento e Cognição  

Linhas de Pesquisa:  

1. Análise Comportamental da Cognição  

2. Comportamento Social e Processos Cognitivos  

 

 

NORMAS GERAIS 

 

O Programa de Pós Graduação em Psicologia da UFSCar (PPGPSi) promove o 

processo seletivo para ingresso de alunos aos cursos de mestrado e doutorado, para 

início no primeiro semestre letivo de 2014.  

O foco de interesse do PPGPsi é a produção de conhecimento sobre processos 

comportamentais, cognitivos e sociais, o desenvolvimento de tecnologia de análise e 

avaliação desses processos e a pesquisa sobre a aplicação de conhecimento à solução 

de problemas sociais. Para esta finalidade, alia a produção de conhecimento à 

formação de pessoal de alto nível para a pesquisa científica, o ensino superior em 

Psicologia e a prestação de serviços à sociedade. Espera-se do egresso do PPGPSi 

competências para elaborar e conduzir projetos de pesquisa pertinentes à área de 

concentração e às linhas de pesquisa e para elaborar, conduzir e avaliar programas de 

ensino e de serviços. 

As etapas do processo, detalhadas no presente edital, incluirão uma Prova de 

Inglês, uma Prova Escrita com texto dissertativo abordando aspectos e teóricos e 

metodológicos relacionados ao projeto de pesquisa e uma avaliação do próprio projeto 

de pesquisa proposto pelo candidato para ser desenvolvido como dissertação (para o 
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mestrado) ou tese (para o doutorado). Esse mesmo texto dissertativo será objeto de 

duas avaliações: em termos gramaticais (o que corresponderá à prova de Português) e 

em termos do conteúdo (o que corresponderá à avaliação de conhecimentos sobre o 

projeto de pesquisa submetido). Assim, um mesmo texto será avaliado por 

especialista(s) em língua portuguesa e pela Comissão de Seleção, produzindo duas 

notas diferentes. 

As normas estabelecidas para o processo seletivo são apresentadas a seguir. 

1. O processo de seleção será conduzido por uma Comissão de Seleção, 

designada para esta finalidade, constituída por três docentes.  

2. A inscrição pode ser realizada diretamente na secretaria do PPGPsi ou por 

correio regular. A ficha de inscrição deve ser devidamente preenchida e pode 

ser obtida no site  http://www.ppgpsi.ufscar.br 

3. Para a inscrição será requerida a anuência prévia do orientador, manifesta 

por assinatura na ficha de inscrição do candidato. 

4. 1ª ETAPA – PROVAS DE INGLÊS E PORTUGUÊS 

• O candidato deverá efetuar o recolhimento da taxa de inscrição para as provas 

de inglês e de português mediante DEPÓSITO BANCÁRIO NO CAIXA. 

• O depósito deverá ser feito nas seguintes contas da Fundação de Apoio 

Institucional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI/UFSCar):  

a)  Para a Prova de Inglês: 

Agência: 1888-0 

Conta Corrente: 5996-X 

Código Identificador: 20596-6 

Valor: R$ 48,00 

b) Para a Prova de Português: 

Agência: 1888-0 

Conta Corrente: 5996-X 



 

3 

 

Código Identificador: 20675-X 

Valor: R$50,00 

 

• Para a realização das provas será atribuído ao candidato um código alfa-

numérico para garantir o anonimato durante as avaliações.  

• A NOTA MÍNIMA para aprovação será 7,0 (SETE) em cada uma das avaliações 

da 1ª ETAPA (Provas de Inglês e de Português).  

• Os candidatos que não alcançarem a nota mínima serão automaticamente 

desligados do prosseguimento no processo seletivo. Aqueles que obtiverem 

notas iguais ou superiores a 7,0 (SETE) serão classificados e estarão aptos a 

realizar a avaliação da 2a. ETAPA. 

• Haverá dispensa da Prova de Inglês (e, consequentemente, do recolhimento da 

taxa) para os candidatos que: 

- comprovarem proficiência por meio de certificado recente (validade de até 

dois anos e meio) fornecido por uma instituição competente (por exemplo, 

*Toefl, Michigan e Cambridge, ou a critério dos responsáveis pelo exame de 

Inglês, caso o comprovante apresentado seja de uma instituição diferente 

dessas). Porém, não serão aceitas notas de provas realizadas em processos 

seletivos de outros Programas de Pós-Graduação; ou  

- comprovarem experiência de intercâmbio em país de língua inglesa por um 

período não inferior a um ano letivo.  

- tiverem sido aprovados em exame seletivo prévio do PPGPsi realizado entre 

2011 e 2013. 

• Haverá dispensa da Prova de Português (e, consequentemente, do recolhimento 

da taxa) para candidatos aprovados em exame seletivo prévio do PPGPsi no 

período compreendido entre 2011 e 2013. 

• Em qualquer um dos casos, o candidato deverá solicitar formalmente a dispensa 

e aguardar o resultado. 
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• As avaliações serão expressas em notas de 0 (zero) a 10,0 (dez). 

 

5. 2ª ETAPA - AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE O PROJETO DE 

PESQUISA SUBMETIDO: 

- Para esta avaliação será utilizado o texto dissertativo produzido pelos 

candidatos para a prova de Português (ETAPA 1). Esse texto deverá abranger os 

conhecimentos teóricos e metodológicos envolvidos no projeto de pesquisa do 

candidato. 

- Os candidatos que não alcançarem a NOTA MÍNIMA 7,0 (SETE) na 2ª 

ETAPA serão automaticamente desligados do prosseguimento no processo 

seletivo. 

 

• Em relação a cada uma das avaliações realizadas não haverá recurso nem 

serão permitidas vistas às provas. 

 

 

6. 3ª ETAPA: 

• A etapa de Defesa Oral do Projeto de Pesquisa será realizada em sessão com o 

possível orientador do candidato. A nota do projeto inferior a 7,0 (sete) será 

eliminatória. 

 

7. 4ª ETAPA: 

• Divulgação dos resultados. 

• As notas obtidas podem ser enviadas e estarão disponíveis individualmente para 

cada candidato ao final do processo de seleção (quando solicitado pelo 

candidato). 
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QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO 

Mestrado: Portadores de diploma universitário de curso de graduação reconhecido 

pelo órgão federal competente. 

 

Doutorado: Portadores de título de mestre obtido em Curso de Pós-Graduação Stricto 

Sensu reconhecido pela CAPES ou egressos de curso de graduação que atendam aos 

requisitos expressos no Artigo 13 do Regimento do Programa. 

 

• Para o período de homologação das inscrições, os documentos mencionados na 

Tabela 1, devem ser entregues na secretaria do PPGPsi. Os Documentos 

requeridos, comprobatórios da conclusão de curso, deverão ser apresentados 

como condição para efetivação da matrícula. Serão aceitas condicionalmente 

pré-inscrições de candidatos que apresentem declaração de que se encontram 

cursando o nível considerado como requisito para o nível de curso pretendido 

(ver itens 6, 10 e 11 na lista de documentos para inscrição). 
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Tabela 1. Documentos para a inscrição 
 

Documentos  Mestrado  Doutorado  

1. Ficha de inscrição com nome legível e assinaturas do candidato 
e do orientador pretendido (condição indispensável para 
realização das provas) 

√ √ 

2. Currículo documentado (modelo disponível no site: 
http://www.ppgpsi.ufscar.br) – (03 cópias) 

√ √ 

3. Foto 3 x 4 - (01 FOTO) √ √ 

4. Cópia de cédula de identidade – frente e verso (página inteira) - 
(01 cópia) 

√ √ 

5. Cópia de certidão de nascimento e casamento - (01 cópia) √ √ 

6. Cópia de diploma ou certificado de conclusão de curso de 
graduação - (01 cópia) 

√ √ 

7. Cópia de histórico escolar do curso de graduação - (01 cópia) √ √ 
8. Comprovante (certificado) para dispensa da prova de inglês 

√ √ 

9. Projeto de pesquisa – (03 cópias) (05 a 20 páginas)  √ √ 

10. Cópia de comprovante de conclusão de Curso de Mestrado 
(diploma, certificado ou ata de defesa) - (01 cópia) 

 √ 

11. Cópia do histórico escolar de Curso de Mestrado - (01 cópia)  √ 

12. Exemplar da dissertação de Mestrado (01 cópia)  √ 

13. Publicação científica de autoria do candidato - Cópia página 
inicial de pelo menos um artigo publicado em (ou submetido a) 
periódico de ampla circulação, com corpo editorial e sistema de 
revisão por pares. Em caso de artigo submetido ou aceito 
apresentar, adicionalmente, cópia da carta do editor acusando 
recebimento, acompanhada do original, para conferência pela 
secretaria. 

 √ 

Itens 1 a 9 - requeridos aos candidatos ao Mestrado. 

Itens 1 a 13 - requeridos aos candidatos ao Doutorado 
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A Tabela 2 apresenta o calendário do processo seletivo. 

 

Tabela 2. Calendário do processo seletivo 

DATAS ATIVIDADES DOCUMENTOS 

20/09/13 

a 

22/10/13 

Inscrição dos candidatos • Ficha de inscrição preenchida 

(entregar na secretaria do PPGPsi) 

• Anuência do orientador (obrigatória e 

indispensável) 

• Pagamento da taxa para realização da 

prova de inglês e português 

• Entrega de comprovante (certificado) 

para dispensa da prova de inglês 

• Currículo Vitae documentado (ver 

modelo no Anexo 1) 

• Projeto de pesquisa (ver normas gerais) 

1ª ETAPA - PROVA DE INGLÊS, PROVA DE PORTUGUÊS (COMUNICAÇÃO E 

EXPRESSÃO) - caráter eliminatório e classificatório 

 

2ª. ETAPA - AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE O PROJETO DE PESQUISA 

SUBMETIDO (SERÁ USADO O TEXTO PRODUZIDO PARA A PROVA DE PORTUGUÊS) - 

caráter eliminatório e classificatório 

30/10/13 

(quarta-

feira)  

Prova de Inglês: avaliação escrita 

- caráter eliminatório. Nota mínima: 

7,0 (sete). 

Horário: 9h-12h 

Local: a ser definido 

• Observações: 

- Para a realização das provas os 

candidatos deverão apresentar a 

carteira de identidade e os 

comprovantes de depósito. 

 

- Os candidatos deverão chegar ao 

local de cada prova 30 minutos antes 

do início da prova. 

30/10/13 

(quarta-

feira)  

Prova de Português e avaliação 

de conhecimentos sobre o 

projeto de pesquisa submetido: 

avaliação escrita - caráter 
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eliminatório. Nota mínima nas 

avaliações: 7,0 (sete). 

 Horário: 14h-17h 

Local: a ser definido 

- O candidato escreverá um único 

texto dissertativo sobre 

conhecimentos teóricos e 

metodológicos envolvidos em seu 

projeto de pesquisa. Esse texto 

será avaliado em termos 

gramaticais (avaliação do 

português – ETAPA 1) e em 

termos do conteúdo 

(conhecimentos teóricos e 

metodológicos sobre o projeto de 

pesquisa – ETAPA 2). 

 

 

19/11/13 DIVULGAÇÃO DAS NOTAS DAS PROVAS DE INGLÊS E PORTUGUÊS 

 

 

28/11/13 DIVULGAÇÃO DA NOTA DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE O 

PROJETO DE PESQUISA (somente para os aprovados na ETAPA 1 

CORRESPONDENTE ÀS PROVAS DE INGLÊS E PORTUGUÊS) 

3ª ETAPA - AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR 

(caráter eliminatório e classificatório dos candidatos) 

29/11/13 

a 

12/12/13 

Defesa oral do projeto: 

eliminatório. Nota mínima: 7,0 

(sete). 

OBS: Somente para os 

aprovados nas ETAPAS 1 e 2 

 

• Defesa Oral do Projeto de Pesquisa 

(agendar realização com o futuro 

orientador) 

12/12/13  Data máxima de entrega, pelo 

orientador, à Comissão de 

• Formulário específico sobre a avaliação 

do projeto e do candidato 
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Seleção, de documento sobre a 

avaliação dos projetos dos 

candidatos.  

4ª ETAPA – DIVULGAÇÃO DA LISTA DE CANDIDATOS APROVADOS 

13/12/13 Divulgação dos resultados finais da seleção. 
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PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO  

1ª ETAPA (Provas de Inglês e Português) E 2ª ETAPA (Avaliação de 

conhecimentos sobre o projeto de pesquisa submetido) 

• Proficiência em Inglês (3 horas, com uso de dicionário) – Eliminatória e 

classificatória 

O aluno deverá realizar a tradução e interpretação de textos científicos. A nota de 

corte é 7,0 (sete). Tanto a elaboração como a correção da prova será realizada por 

equipe especializada sobre o tema. Será dispensado desta prova o candidato que 

comprovar proficiência por meio de certificado recente, de validade reconhecida, ou 

que comprovar experiência de intercâmbio em país de língua inglesa por um período 

não inferior a um ano letivo.  

• Prova de Português (3 horas) – Eliminatória e classificatória 

• A avaliação de Português será realizada levando em conta aspectos, gramaticais, 

textuais e discursivos. A nota de corte é 7,0 (sete). 

•  Avaliação de conhecimentos sobre o projeto de pesquisa submetido 

(eliminatória e classificatória): se o candidato for aprovado nas provas de Inglês e 

Português, seu texto (o mesmo realizado na prova de Português) será avaliado de 

forma a compor a nota de conhecimentos sobre o projeto de pesquisa. Será 

considerado aprovado o candidato com nota mínima 7,0 (sete). A correção será 

realizada pela Comissão de Seleção do presente edital. 

 

3ª ETAPA - Avaliação do orientador (requerida a aprovação na avaliação de 

conhecimentos sobre o projeto de pesquisa).  

• Avaliação do orientador sobre o candidato de acordo com os formulários 

específicos – Eliminatória e classificatória 

• Orientador deve entregar para a comissão de avaliação o formulário específico 

contendo: 
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a) avaliação do projeto (nota de zero a dez); 

b) Indicação dos seus candidatos aprovados na avaliação do projeto com nota 

mínima 7,0 (sete). 

 

4ª ETAPA - Divulgação dos resultados 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

1. A Tabela 3 contém o número máximo de vagas aprovadas, por docente, para 

esta seleção. Não haverá remanejamento de vagas entre orientadores.  

2. Para inscrições enviadas pelo correio: poderão ser feitas pelo correio desde que 

recebidas pela secretaria até o dia 22 de outubro de 2013. A ficha de inscrição 

deve ser assinada pelo candidato contendo a anuência do futuro orientador 

(assinatura ou e-mail comprovando o aceite do aluno). A ficha estará disponível no 

site: http://www.ppgpsi.ufscar.br  

3. Para inscrições presenciais: a ficha de inscrição deve ser assinada pelo candidato 

e futuro orientador e entregue na secretaria do PPGPSi. A ficha está disponível no 

site: http://www.ppgpsi.ufscar.br  

4. A efetiva atribuição de orientação ficará condicionada à aprovação do candidato no 

processo seletivo. Se o número de alunos aprovados para um orientador for 

maior que o número de vagas disponíveis desse orientador, as vagas para 

matrícula serão distribuídas segundo a classificação dos candidatos 

aprovados para o respectivo orientador, ficando os demais candidatos 

eliminados. Informações adicionais serão fornecidas somente por via eletrônica no 

Endereço: ppgpsi@ufscar.br 

5. Não serão aceitos recursos referentes a qualquer uma das etapas do processo 

seletivo. 

 



 

12 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

Profa. Dra. Patrícia Waltz Schelini (Presidente) 

Profa. Dra. Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams  

Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis 

 

 

Endereço para correspondência:  

Seleção PPGPsi 2013 

Universidade Federal de São Carlos 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Rodovia Washington Luís, Km 235, Caixa Postal 676 

CEP: 13.565-905, São Carlos SP 

E-mail: ppgpsi@ufscar.br 
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Tabela 3. CORPO DOCENTE DISPONÍVEL PARA ORIENTAÇÃO E NÚMERO TOTAL 

DE VAGAS 

Informações curriculares disponíveis na Plataforma LATTES: http://www.cnpq.br 

 

Docentes Total de vagas 

Linha de Pesquisa 1 

Antonio Celso de Noronha Goyos  Até 6 

Azair Liane Matos do Canto de Souza Até 3 

Camila Domeniconi Até 6 

Débora Holanda de Souza Até 3 

Deisy das Graças de Souza Até 3 

Isaias Pessotti 1 

João dos Santos Carmo  Até 5 

Júlio César C. de Rose Até 3 

Maria Stella C. A. Gil Até 3 

Linha de Pesquisa 2 

Elisabeth J. Barham Até 2 

Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams  Até 3 

Maria de Jesus Dutra dos Reis Até 3 

Patrícia Waltz Schelini  Até 2 

Rosemeire Aparecida Scopinho Até 3 

 

1.  Possibilidade de bolsa institucional 

O PPGPsi tem uma cota de bolsas institucionais concedidas pela CAPES e pelo 
CNPq e atribuídas aos alunos pela Comissão de Bolsas, que tem a função de 
avaliar as candidaturas e monitorar o desempenho dos bolsistas.  
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No momento, não há cotas disponíveis, mas algumas cotas serão liberadas com 
as defesas de mestrado e doutorado previstas para fevereiro e março de 2014. 
Candidatos ao processo seletivo interessados em concorrer a uma destas bolsas 
deverão seguir as normas e procedimentos adotados para o processo de 
atribuição de bolsas 2014, que podem ser encontradas no Edital para 
processo seletivo de bolsas 2014, disponível na página do PPGPsi a partir 
do dia 23/09/2013. 

 

2. Alunos estrangeiros 

Candidatos de outros países interessados em cursar mestrado ou doutorado no 
PPGPsi da UFSCar podem participar do processo seletivo de acordo com as 
normas deste edital, ou podem candidatar-se ao Programa PEC-PG, que 
desobriga o candidato do processo seletivo no âmbito do Curso de Pós-
Graduação, mas tem outras exigências. 

Os interessados devem consultar os sites:     

http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PG/candidatura.html 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg 
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ANEXO 1 – MODELO DE CURRÍCULO 

 

Não será aceito o currículo que não estiver de acordo com este modelo. Todos os 

itens terão que constar no currículo e, quando o candidato não realizou ou não 

têm comprovantes no item específico, deve escrever: Nada a Declarar. 

Informações sem comprovantes não serão consideradas. 

 

 

CURRICULUM VITAE 1 

 

 

I. Identificação 

Nome  

RG  

CPF  

Endereço  

Telefone  

E-mail  

 

 

II. Formação acadêmica 

Curso  

Instituição  

Duração  

Período  

Curso  

Instituição  

Duração  

Período  

Curso  

Instituição  
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Duração  

Período  

 

 

III. Atividades acadêmico-científicas / Participação em projetos de 

pesquisa1 

Monografia 

(Graduação) 

Título: 

Nome do(s) orientador(es): 

Iniciação 

Científica 

Título: 

Nome do(s) orientador(es): 

Agência financiadora: 

Duração: 

Mestrado: Título: 

Nome do(s) orientador(es): 

Data da defesa: 

Agência financiadora: 

Duração: 

Doutorado: Título: 

Nome do(s) orientador(es): 

Data da defesa: 

Agência financiadora: 

Duração: 

Outros (p. ex. 

especialização 

ou estágios, 

quando se 

desenvolveu 

uma pesquisa). 

Título: 

Nome do(s) orientador(es): 

Agência financiadora: 

Duração: 
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IV. Produção bibliográfica nos últimos 5 anos (organizar em ordem 

cronológica) 

 

a) Artigos, livros ou capítulos de livros publicados: listar a referência de cada 

publicação e anexar a cópia da primeira página de cada publicação. 

 

Publicação Referência 

  

  

  

  

  

  

 

b) Artigos, livros ou capítulos de livros aceitos para publicação (no prelo) ou 

submetidos: listar a referência de cada produção e anexar a cópia da carta ou e-

mail do periódico/editora indicando o status de cada produção.  

 

Produção Referência Status 

   

   

   

   

   

   

 

c) Apresentação de trabalhos em congressos: listar a referência de cada 

apresentação e anexar a cópia do certificado de cada apresentação.  

 

                                                                                                                                                              
1
 Anexar uma cópia do comprovante da realização de cada atividade (p. ex., comprovantes emitidos 

pelas agências financiadoras ou declaração assinada pelo orientador/instituição de ensino). Os textos 
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Referência Modalidade 

  

  

  

 

                                                                                                                                                              
completos (relatórios, monografias, dissertações, teses, etc) não serão apreciados. 


