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EDITAL DE SELEÇÃO 2020 – MESTRADO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUCRS(PPGP), no 

uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições ao Curso de Mestrado para 

ingresso em 2020/1. 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 23 de setembro a 11 de outubro de 2019. 

O processo de seleção para o Curso de Mestrado, com ingresso em 2020/1, compreenderá: 

Para candidatos brasileiros: 

a) Inscrição através do link http://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do ; 

b) Análise da documentação (incluindo currículo Lattes); 

c) Prova de conhecimentos;   

d) Entrevista individual. 

 

Para candidatos estrangeiros: 

a) Inscrição através do link http://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do;  

b) Análise da documentação (incluindo currículo Lattes); 

c) Entrevista individual. 

OBS.: Recomenda-se que o candidato apresente domínio da língua portuguesa. 

 

O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar de 

atendimento específico ou material adaptado deverá encaminhar para a secretaria do PPG, no 

momento da inscrição, um laudo recente (máximo 12 meses), emitido e assinado por 

especialista credenciado no Conselho Regional de Medicina (CRM). O documento deve 

especificar a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as condições recomendadas 

para a realização das atividades avaliativas previstas por este Edital. 

 

1. DOCUMENTAÇÃO 

Os documentos deverão ser entregues na secretaria do PPGP. Para candidatos residentes no 

exterior, em outros estados ou no interior do estado do Rio Grande do Sul, o envio poderá ser 

realizado através de postagem “via Sedex” até o dia 11 de outubro de 2019, para: 

Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUCRS 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 11, 9º andar, sala 921   

Porto Alegre – RS 

CEP: 90619-900 

http://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do
http://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do
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OBS: A documentação deverá estar encadernada em espiral, ordenada e numerada 

conforme orientações dos anexos, vinculados a este Edital. 

Os documentos a seguir relacionados são obrigatórios para inscrição (candidatos estrangeiros 

deverão entregar ou encaminhar somente os itens: 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12): 

1.1 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais); 

1.2 Ficha de inscrição impressa (arquivo gerado ao final da inscrição on-line que deve ser 

realizada através do link http://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do);  

1.3 Cópia simples da carteira de identidade (frente e verso); 

1.4 Uma foto 3x4 (recente); 

1.5 Cópia simples do CPF; 

1.6 Cópia simples do título de eleitor; 

1.7 Cópia simples do certificado de reservista ou documento equivalente, se houver; 

1.8 Cópia simples do passaporte ou cópia do registro nacional de estrangeiros – modelo 19 

(RNE), para candidatos estrangeiros; 

1.9 Cópia do histórico escolar de Graduação; 

1.10 Cópia do diploma de Graduação ou atestado de conclusão para recém–formado, ou 

declaração oficial da instituição de ensino com previsão de formatura. Candidatos estrangeiros 

deverão apresentar diploma reconhecido pelo país de origem do Curso; 

1.11 Atestado de proficiência em língua inglesa, emitido no máximo, há 10 (dez) anos pela 

PUCRS; 

OBS:  Atestados de proficiência emitidos por instituição que não a PUCRS, deve ser 

previamente certificado pelo Curso de Letras da PUCRS. Candidatos não proficientes serão 

inscritos na Prova de Proficiência em Língua Inglesa, conforme orientações do item 3 do 

presente Edital.  

1.12 Currículo Lattes atualizado. Ver orientações para preenchimento e documentação 

comprobatória do Currículo Lattes disponibilizadas nos anexos, do presente Edital.  

OBS: Os documentos que não forem apresentados conforme a organização e ordem disposta 

na Ficha de Levantamento de Pontos serão desconsiderados na avaliação do currículo, assim 

como os documentos não registrados na Plataforma Lattes. 

Divulgação da avaliação do currículo: 2 de dezembro de 2019. 

 

2. PROVA DE CONHECIMENTOS (Eliminatória) 

Prova com questões dissertativas, individual e sem consulta. Para a realização da prova, 

recomenda-se a leitura da lista de sugestão de referências bibliográficas disponibilizadas nos 

anexos, do presente Edital.  

Data da prova: 28 de outubro de 2019. 

Local: Prédio 50 (Escola de Negócios), laboratório de informática do 9º andar. Os números das 

subsalas serão divulgados no dia 25 de outubro de 2019 a partir das 16h no site: 

http://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do


         

 
Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 11  – 9° andar – Sala 921 |  CEP 90619-900  |  Porto Alegre, RS – Brasil 

Fone: (51) 3320-3633 |  E-mail: psicologia-pg@pucrs.br |  www.pucrs.br/saude 

                                                           

http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-psicologia/ingresso-e-processo-

seletivo/ 

Horário da prova: das 8h30min às 11h30min. 

Divulgação do resultado da prova: 11 de novembro de 2019. 

OBS.: O candidato deverá apresentar o documento de identidade com foto para acessar o local 

de realização da prova.  

 

3. PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA (Eliminatória) 

Inscrições: serão inscritos pelo PPGP, os candidatos que não anexarem o atestado de 

proficiência emitido pelo Curso de Letras da PUCRS na documentação encadernada entregue, 

não havendo necessidade do candidato realizar a inscrição individualmente. 

Data da prova: 09 de novembro de 2019 (sábado). 

Local: Prédio 8 (Escola de Humanidades). O número da sala onde será realizada a prova 

estará disponível para consulta no andar térreo do prédio 8, no dia da prova. Mais informações 

sobre a prova, consultar o site: http://www.pucrs.br/humanidades/exames-de-proficiencia/ 

Horário: das 14h às 16h. 

Divulgação do resultado da prova: 09 de dezembro de 2019.  

 

4. ENTREVISTA INDIVIDUAL (Eliminátoria) 

Os candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos deverão agendar com a secretaria do 

PPGP, pessoalmente ou por telefone, sua entrevista (as datas e horários disponíveis serão 

informados no momento do contato realizado pelo candidato). Para candidatos residentes no 

exterior, em outros estados ou no interior do estado do Rio Grande do Sul, a entrevista poderá 

ser realizada através de videoconferência. Os critérios avaliados na entrevista serão a relação 

entre a proposta de projeto de pesquisa adesão do projeto e trajetória acadêmica do candidato 

com a linha de pesquisa do orientador pretendido e, a disponibilidade do candidato para 

atividades de ensino, pesquisa e extensão relativas ao Programa.  

Período de agendamento(telefone ou presencial): de 19 a 22 de novembro de 2019, das 

8h às 12h e das 14h às 18h. 

Local: Av. Ipiranga, 6681 no prédio 11, 9º andar – sala 921. Porto Alegre – RS. 

Telefone: (51) 3320.3633 

Divulgação do resultado da entrevista: 2 de dezembro de 2019. 

 

 

5. INGRESSO 

O ingresso no PPGP é condicionado à disponibilidade de vagas e à matrícula dos candidatos 

aprovados. 

Para candidatos brasileiros, após obtenção ou comprovação de proficiência em língua inglesa e 

aprovação na Entrevista Individual, a ordem de classificação para o ingresso no PPGP é 

http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-psicologia/ingresso-e-processo-seletivo/
http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-psicologia/ingresso-e-processo-seletivo/
http://www.pucrs.br/humanidades/exames-de-proficiencia/
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calculada a partir da média aritmética simples entre a pontuação obtida no Currículo Lattes e a 

Prova de Conhecimentos. Somente serão classificados candidatos que receberem nota final 

igual ou maior do que 5 (cinco) e que forem aprovados na Entrevista Individual. A Prova de 

Conhecimentos será corrigida por 3 (três) avaliadores independentes. O Currículo Lattes será 

pontuado por 2 (dois) avaliadores independentes através de pontuação conforme Ficha de 

Levantamento de Pontos. 

Para candidatos estrangeiros, após obtenção ou comprovação de proficiência em língua 

inglesa, a ordem de classificação para o ingresso no PPGP é calculada a partir da pontuação 

obtida no Currículo Lattes. Somente serão classificados candidatos que receberem nota final 

igual ou maior do que 5 (cinco) e que forem aprovados na Entrevista Individual. O Currículo 

Lattes será pontuado por 2 (dois) avaliadores independentes através de pontuação conforme 

Ficha de Levantamento de Pontos. 

Em caso de empate de notas finais entre candidatos, os critérios para desempate obedecerão a 

seguinte ordem: (1) a maior nota obtida na pontuação do Currículo Lattes; (2) o número de 

artigos completos publicados/aceitos em periódicos internacionais nos estratos A1, A2 e B1 e 

(3) o número de artigos completos publicados/aceitos em periódicos nacionais nos estratos A1, 

A2 e B1 (conforme Qualis Periódicos na área da Psicologia). 

 

6. NÚMERO DE VAGAS 

Essa seleção visa ao preenchimento de até 39 (trinta e nove) vagas, das quais até 02 

(duas) vagas serão reservadas para candidatos estrangeiros. Não havendo candidatos 

estrangeiros que atendam aos requisitos da seleção, as vagas reservadas poderão ser 

preenchidas pelos demais candidatos não estrangeiros. A Comissão de Seleção não está 

obrigada a preencher o número de vagas disponibilizado. Na eventualidade de desistência de 

candidatos aprovados, serão consultados os suplentes através de contato por e-mail ou 

telefônico. Não havendo preenchimento total do número de vagas para ingressantes no curso 

de Mestrado, as vagas remanescentes poderão ser realocadas para ingressantes de Doutorado 

em conformidade com respectivo edital vigente.  

 

OBS.: O número total de vagas é calculado a partir da oferta de vagas de cada orientador. 

Assim, o ingresso no PPGP através deste Edital de Seleção está condicionado ao resultado no 

processo seletivo e à disponibilidade de vaga junto ao orientador indicado pelo candidato no 

ato de inscrição.  

 

7. RECURSOS 

A apresentação de recursos se dará através de entrega de solicitação pelo candidato na 

secretaria do PPGP e deve respeitar os prazos abaixo. 

7.1 Recursos prova de conhecimentos: 11 a 18 de novembro de 2019 

7.2 Recursos entrevista e/ou currículos: 02 a 09 de dezembro de 2019 
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7.3 Recursos prova de proficiência: verificar junto à Secretaria do Curso de Letras (edital no 

site do PPGP). 

 

 

8. RESULTADOS 

Todos os resultados das etapas do processo seletivo serão divulgados no site do PPGP, no link: 

http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-psicologia/ingresso-e-processo-

seletivo/. O resultado final da seleção será divulgado até o dia 20 de dezembro de 2019, até às 

18h.  

OBSERVAÇÕES:  

a) Os eventuais casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, ouvida 

a Comissão Coordenadora do PPGP, desta Universidade.  

b) A inscrição indica que o candidato está ciente e de acordo com as normas deste Edital. 

 

Porto Alegre, 23 de setembro de 2019. 

 

 

 

Profa. Dra. Irani Iracema de Lima Argimon 

Coordenadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-psicologia/ingresso-e-processo-seletivo/
http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-psicologia/ingresso-e-processo-seletivo/
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ANEXOS 

 

INFORMAÇÕES SOBRE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

PARA INSCRIÇÃO 

 

Os documentos obrigatórios para inscrição, correspondentes aos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11 (candidatos estrangeiros deverão entregar ou encaminhar 

somente os itens: 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12) deverão estar encadernados em 

espiral e apresentados após uma capa com nome do candidato e antes dos documentos 

comprobatórios do Currículo Lattes. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE CURRÍCULO LATTES 

 

Entregar currículo impresso, acompanhado da Ficha de Levantamento de Pontos preenchida 

pelo candidato e de cópia dos documentos comprobatórios. A pontuação apresentada será 

referendada ou não pela Comissão de Seleção, após avaliação da documentação. Cada um dos 

documentos comprobatórios do Currículo Lattes deve ser devidamente numerado de forma 

correspondente aquela indicada na Ficha de Levantamento de Pontos. Os documentos que não 

forem apresentados conforme a organização e ordem disposta na Ficha de Levantamento de 

Pontos serão desconsiderados na avaliação do currículo, assim como os documentos não 

registrados na Plataforma Lattes. A ordem geral de apresentação dos documentos é descrita a 

seguir: 

 - Ficha de Levantamento de Pontos do currículo preenchida; clique aqui para acessar a 

ficha de levantamento de pontos 

 - Formação Acadêmica/ Titulação1 - graduação, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, extensão em instituições de ensino superior; 

                                                 
1 Os candidatos que apresentarem documento comprobatório de que estejam se formando no semestre da inscrição deverão, 

até a matrícula, entregar cópia do diploma ou documento que comprove a confecção do mesmo. 

http://www.pucrs.br/saude/wp-content/uploads/sites/170/2017/11/Ficha-de-Levantamento-de-Pontos-Mestrado-2020.pdf
http://www.pucrs.br/saude/wp-content/uploads/sites/170/2017/11/Ficha-de-Levantamento-de-Pontos-Mestrado-2020.pdf
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 - Atuação Profissional - experiência docente, experiência não docente, iniciação científica, 

monitorias, palestras e cursos ministrados; 

 - Produção Bibliográfica - artigos, livros, capítulos de livros, trabalhos completos em 

anais, resumos. Na documentação comprobatória deve estar uma cópia da primeira página 

de cada artigo em que conste o ISSN do periódico, bem como sua avaliação no Qualis e/ou 

indexadores do periódico (link para consulta: 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam). Nos capítulos de livros (ou livro 

completo) deve constar a ficha catalográfica, sumário e primeira página do capítulo de 

autoria do candidato. Resumos em anais devem ser acompanhados de cópia completa e 

separados por itens. 

 

OBSERVAÇÕES  

a) Artigos aceitos, mas ainda não publicados deverão ser comprovados por apresentação 

de cópia da carta de aceite ou equivalente;  

b) Poderão ser apresentados no máximo 02 (dois) manuscritos submetidos (incluir na 

encadernação do currículo o manuscrito submetido, na íntegra, acompanhado de 

comprovante de submissão);  

c) Somente serão pontuados os itens do currículo acompanhados de documentação 

comprobatória. 

 

 

SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS  

 

Conselho Nacional de Saúde. (2016). Resolução 510/16. Diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisa em ciências humanas e sociais. Brasília, DF. 

 

Conselho Nacional de Saúde. (2012). Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos e revoga as Resoluções CNS nos. 196/96, 303/2000 e 

404/2008. Brasília, DF.   

 

Creswell, J. W. (2010). Projeto de pesquisa métodos qualitativo, quantitativo e misto. Porto 

Alegre: ARTMED.  

  

Ledford, H. (2015). Team science. Nature, 525 (7569), 308. 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam

