
 

 
 

Divulgação da lista de aprovados na ETAPA 1 

PROCESSO SELETIVO 2020/2021 
❖ Lista de Aprovados na ETAPA 1 para o Doutorado: 

Código Nota Final Fase 1 

D01 8,90 

D02 9,65 

D03 10,00 

D04 8,53 

D06 9,80 

D07 9,25 

D08 8,50 

D09 8,65 

D10 7,95 

D12 7,38 

D13 9,90 

D14 7,53 

D17 9,00 

D18 7,80 

D20 8,45 

D21 9,30 

D22 8,25 

D23 7,65 

D25 7,10 

D26 9,70 

D27 7,85 

D29 7,50 

 

❖ Lista de Indeferidos na ETAPA 1 para o Doutorado: 

Código Nota Final Fase 1 

D05 6,25* (Não atende ao item 6 do Edital) 

D11 4,00* (Não atende ao item 6 do Edital)  

D15 5,90* (Não atende ao item 6 do Edital) 

D16 9,28# (não atende ao item 5 do Edital, documentação incompleta) 

D19 6,75* (Não atende ao item 6 do Edital) 

D24 Não enviou o projeto (não atende ao item 1 Primeira Etapa (eliminatória) do Edital) 

D28 Não enviou o projeto (não atende ao item 1 Primeira Etapa (eliminatória) do Edital) 

D30 Não enviou o projeto (não atende ao item 1 Primeira Etapa (eliminatória) do Edital) 

 



 

 
 

*Segundo os itens 6 e 7 do Edital do Processo Seletivo 2020/2021 do Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia:  
6. Candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 7,0 (sete) na avaliação do projeto 
realizada na Primeira Etapa, poderão participar da SEGUNDA ETAPA do processo 
seletivo. 
7. Candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 7,0 (sete) no projeto e estiverem 
com os comprovantes adequados, poderão participar da SEGUNDA ETAPA do processo 
seletivo. 
 

#Segundo o item 5 do Edital do Processo Seletivo 2020/2021 do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia: 
5. Comprovante de Publicação científica, de autoria do candidato – envio do 
comprovante de publicação ou submissão de artigo em pdf, encaminhado pelo 
candidato via Google Forms até 08/01/2021. O comprovante de Publicação científica 
deverá ser enviado conforme especificado na Tabela 1B, item 2. 
Tabela 1B – Lista de documentos necessários para completar a inscrição e avaliação 
na Etapa 1 via Google Forms 
2. Publicação científica, de autoria do candidato: a) Acrescentar pelo menos, um 
artigo publicado e link para acesso na revista; OU b) Acrescentar pelo menos, um 
artigo submetido e carta do editor indicando a submissão; OU c) Acrescentar pelo 
menos um artigo aceito com a carta do editor indicando que foi encaminhado para 
avaliação por pareceristas, ou print screen da página da revista, mostrando que o 
manuscrito foi recebido pela revista. Todas a(s) cópia(s) devem ser acrescentadas em 
pdf. O artigo deve ter sido submetido a periódico avaliado pelo Qualis 2016 ou com 
Fator de Impacto em qualquer área do conhecimento, com corpo editorial e sistema 
de revisão por pares. 
 

São Carlos, 25 de janeiro de 2021. 


