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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 

Escola de Ciências da Saúde e da Vida 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Edital 01/2021 

Seleção para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado em 2021/1 

 

1. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGP) da Escola de Ciências 

da Saúde e da Vida da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) torna 

públicas as normas do Processo Seletivo 01/2021 para ingresso no primeiro semestre letivo 

de 2021, nos níveis de Mestrado e Doutorado, em conformidade com as exigências do 

Regulamento do Programa e do Estatuto e Regimento Geral da Universidade.    

2. O Programa, conceito 6 (seis) na CAPES, possui 3 (três) áreas de concentração 

denominadas Psicologia Social, Psicologia Clínica e Cognição Humana. O Programa conta 

com as seguintes linhas de pesquisa: Processos Cognitivos Básicos e Aplicados; 

Psicobiologia, Neuropsicologia e Comportamento; Teorias, Técnicas e Intervenções em 

Psicologia Clínica; Processos Psicossociais: Identidades, Práticas e Contextos; Psicologia 

Social da Saúde: Sujeito, Grupos, Instituições. Informações acerca das áreas de 

concentração, linhas de pesquisa e docentes credenciados podem ser obtidas através do 

link http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-psicologia/. 

3. Do Público 

Poderão participar do Processo Seletivo ao Mestrado todos os portadores de Diplomas de 

cursos de Graduação em Psicologia ou em áreas afins, devidamente reconhecidos pelo MEC 

ou pelo órgão competente do país de origem, bem como concluintes de Graduação, desde 

que comprovem a conclusão do referido curso, em data anterior à matrícula no Mestrado. 

Da mesma forma, poderão participar do Processo Seletivo ao Doutorado todos os 

portadores de Diplomas de cursos de Graduação e de Mestrado em Psicologia ou em áreas 

afins, devidamente reconhecidos e recomendados pelo MEC/CAPES ou pelo órgão 

competente do país de origem, bem concluintes de Mestrado, desde que comprovem a 

conclusão do referido curso em data anterior à matrícula no Doutorado. 

4. Das Vagas 

Esta seleção visa ao preenchimento de até 37 (trinta e sete) vagas em nível de Mestrado 

e até 24 (vinte e quatro) vagas em nível de Doutorado. Não havendo preenchimento total 

do número de vagas para ingressantes em qualquer um dos níveis, as vagas 

remanescentes poderão ser realocadas para ingressantes do outro nível, em conformidade 

com presente edital.  

  

http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-psicologia/
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Além das 37 (trinta e sete) vagas ofertadas em nível de Mestrado, 3 (três) vagas serão 

ofertadas para candidatos estrangeiros. Da mesma forma, além das 24 (vinte e quatro) 

ofertadas em nível de Doutorado, 2 (duas) vagas serão ofertadas para candidatos 

estrangeiros. Não havendo candidatos estrangeiros que atendam aos requisitos da seleção, 

as vagas ofertadas para esses candidatos poderão ser preenchidas pelos demais 

candidatos não estrangeiros. 

5. Da Inscrição 

A inscrição será realizada, exclusivamente, pela Internet, através do link: 

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do, no período de 01/09/2020 a 

30/10/2020. 

6. Dos Documentos 

No ato da inscrição online deverá ser efetuado o upload dos documentos especificados a 

seguir.  

6.1. Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeiro/a, do passaporte ou do Registro 

Nacional de Estrangeiro (RNE); 

6.2. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

6.3. Título de eleitor, acompanhado da comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral; 

6.4. Comprovante de quitação com o serviço militar para homens, salvo se o candidato 

for estrangeiro; 

6.5. Currículo modelo Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br). Se estrangeiro, Curriculum 

Vitae; 

6.6. Diploma de Graduação ou comprovante de que concluirá o Curso de Graduação até 

a data da matrícula e/ou de Mestrado (exclusivo para candidatos ao Doutorado); 

Observação: O candidato que apresentar apenas a declaração oficial de concluinte 

de curso de Graduação, emitida pela universidade de origem, caso seja selecionado, 

terá que apresentar, na sua primeira matrícula, cópia do Diploma de Graduação. Caso 

não entregue tal documentação na matrícula, o candidato perderá o direito à vaga. 

6.7. Cópia do histórico escolar do curso de Graduação e de Mestrado (exclusivo para 

candidatos ao Doutorado); 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. 

6.8. Certificado de proficiência em língua inglesa emitido pelo Curso de Letras há, no 

máximo, 10 (dez) anos pela PUCRS. Observação: Certificado de proficiência emitido 

por instituição que não a PUCRS, deve ser previamente validado pelo Curso de 

Letras da PUCRS. Candidatos não proficientes serão inscritos na Prova de 

Proficiência em Língua Inglesa, conforme informações do item 7.3.2 do presente 

Edital. 

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do
http://lattes.cnpq.br/
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6.9. O (A) candidato (a) com deficiência ou necessidades educacionais especiais que 

necessitar de atendimento específico ou material adaptado deverá anexar à 

documentação 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.  

7. Do Processo Seletivo 

7.1. Da Comissão de Seleção 

7.2. A Comissão de Seleção é indicada pela Comissão Coordenadora do PPG em 

Psicologia PUCRS de forma a dar conta da diversidade das áreas de concentração 

que compõem o Programa. Atualmente é formada por Angelo Brandelli Costa 

(Coordenador), Ana Maria Pandolfo Feoli, Karen Priscila Del Rio Szupszynski e 

Rochele Paz Fonseca, cumprindo os critérios de áreas, e de interdisciplinaridade.  

7.3. Das Etapas do Processo Seletivo 

Caso não haja possibilidade de realização do processo seletivo de forma presencial 

em função das diretrizes sanitárias, ele se dará de forma remota. 

7.3.1. 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. A prova exige conhecimento de 

língua inglesa e não será autorizado o uso de dicionário. 

IMPORTANTE: No dia da prova de Conhecimentos todos os candidatos deverão 

entregar o Currículo modelo Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br) e documentos 

comprovatórios e ficha de levantamento de pontos. Se estrangeiro, Curriculum 

Vitae. Ver orientações para preenchimento e documentação comprobatória do 

Currículo Lattes disponibilizadas nos anexos, do presente Edital.  

Caso a seleção se dê de forma remota, a prova de conhecimento será realizada de 

forma assíncrona em ambiente digital. As instruções para realização da prova e 

materiais necessários serão divulgadas no site do PPGP até o dia 30/10/2020. 

7.3.2. PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA (Eliminatória) 

Para aqueles que não realizarem upload do certificado de proficiência emitido pela 

PUCRS, conforme definido no item 6.8 deste Edital, será realizada a inscrição 

automática na prova que será aplicada e avaliada pelo Curso de Letras da PUCRS. 

7.3.3. ENTREVISTA INDIVIDUAL (Eliminatória) 

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 

http://lattes.cnpq.br/
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do estado do Rio Grande do Sul, a entrevista poderá ser realizada através de 

videoconferência.  

Caso a seleção se dê de forma remota, a entrevista individual será realizada em 

ambiente digital. As instruções para o agendamento das entrevistas com as/os 

orientadoras/es serão divulgadas no site do PPGP até o dia 30/10/2020.  

7.3.4. AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO DOCUMENTADO (Classificatória) 

O currículo documentado será avaliado conforme critérios presente na ficha de 

levantamento de pontos do Anexo do presente edital. Os documentos deverão ser 

entregues na secretaria do PGPP no dia da realização da prova de conhecimentos. 

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

Observação: A documentação deverá estar encadernada em espiral, ordenada e 

numerada conforme orientações dos anexos, vinculados a este Edital. 

Caso a seleção se dê de forma remota, a documentação deverá ser digitalizada, 

ordenada, numerada e enviada como um link de pasta compartilhada conforme 

instruções que serão divulgadas no site do PPGP até o dia 30/10/2020.  

7.4. Dos Critérios de Seleção 

7.4.1. PROVA DE CONHECIMENTOS (Eliminatória) 

A prova será avaliada considerando os critérios de acurácia na análise: capacidade 

de identificar os elementos solicitados; argumentação: a forma como o candidato 

justifica suas escolhas e análises; crítica: capacidade de analisar crítica e em 

profundidade os elementos solicitados. 

Observação: O candidato deverá apresentar o documento de identidade com foto 

para acessar o local de realização da prova.  

A nota mínima para aprovação na prova de conhecimentos é 5,0 (cinco) com nota 

máxima de 10,0 (dez). 

7.4.2. PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA (Eliminatória) 

Para aqueles que não realizarem upload do certificado de proficiência emitido pela 

PUCRS, conforme definido no item 6.8 deste Edital, será realizada a inscrição 

automática na prova que será aplicada e avaliada pelo Curso de Letras da PUCRS. 

7.4.3. ENTREVISTA INDIVIDUAL (Eliminatória) 

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. 

Os candidatos poderão ser aprovados ou reprovados na entrevista de acordo com 

os critérios acima expostos. 
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7.4.4. AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO DOCUMENTADO (Classificatória) 

O Currículo Lattes será pontuado por 2 (dois) avaliadores independentes através 

de pontuação distinta para mestrado e doutorado conforme Ficha de 

Levantamento de Pontos conforme o Anexo do presente edital. 

Em caso de empate na nota classificação final, 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). 

7.5. Da Classificação Final 

7.5.1. Para o mestrado 

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 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 2 (dois) avaliadores independentes e, em caso de discrepância entre 

as notas (maiores do que de 2 pontos), a correção será realizada por um terceiro 

avaliador. 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). 

Os candidatos aprovados no mestrado serão divulgados em lista por ordem de 

classificação por nota final dentro das 3 áreas de classificação. 
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7.5.2. Para o doutorado 

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 calculada a partir da média ponderada entre a pontuação obtida 

no Currículo Lattes (peso 6) e Prova de Conhecimentos (peso 4). Somente serão 

classificados candidatos que receberem nota final igual ou maior do que 5 (cinco) e 

que forem aprovados na entrevista. A prova de conhecimentos será corrigida por 2 

(dois) avaliadores independentes e, em caso de discrepância entre as notas 

(maiores do que de 2 pontos), a correção será realizada por um terceiro avaliador. 

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 (peso 10) e da Entrevista Individual. 

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). 

Os candidatos aprovados no doutorado serão divulgados em lista por ordem de 

classificação por nota final dentro das 3 áreas de classificação. 

8. Do Resultado do Processo Seletivo 

A relação dos candidatos selecionados e lista de suplentes serão divulgadas até  11 de 

dezembro de 2020 no site do Programa http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-

graduacao-em-psicologia/ingresso-e-processo-seletivo/  

9. Do Cronograma 

Atividade Data 

Publicação do Edital 01/2021 03/08/2020 

Período de inscrições 01/09/2020 a 30/10/2020 

Entrega dos documentos solicitados no 

item 6. 

No ato da inscrição online via upload no 

sistema. 

  

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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Realização da prova de proficiência em 

língua inglesa 

07/11/2020 

Horário: das 14h às 16h. 

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/ 

Realização da prova de conhecimentos e 

entrega do Currículo Lattes documentado 

04/11/2020  

Local: Prédio 50 (Escola de Negócios), 

laboratório de informática do 9º andar. Os 

números das subsalas serão no site: 

http://www.pucrs.br/saude/programa-de-

pos-graduacao-em-psicologia/ingresso-e-

processo-seletivo/ 

Horário da prova: das 8h30min às 

11h30min. 

A entrega do Currículo Lattes Documentado 

deve ser feita na secretaria do Programa de 

Pós-graduação em Psicologia - Av. Ipiranga, 

6681 no prédio 11, 9º andar – sala 921. 

Porto Alegre – RS. 

 

Caso o processo seja realizado de forma 

remota, as instruções para realização da 

prova serão divulgadas no site do PPGP até 

o dia 30/10/2020. 

Divulgação do resultado da prova de 

conhecimentos 
23/11/2020 

Divulgação do resultado da avaliação dos 

currículos 
23/11/2020 

Agendamento das entrevistas 

Período de agendamento (e-mail, telefone 

ou presencial): 24/11/2020 e 25/11/2020, 

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 

 

Caso o processo seja realizado de forma 

remota, as instruções para o agendamento 



 
 

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

Fone: (51) 3353.4207 | E-mail: psicologia-pg@pucrs.br | www.pucrs.br/saude 

 

das entrevistas serão divulgadas no site do 

PPGP até o dia 30/10/2020. 

Divulgação do resultado da prova de 

proficiência em língua inglesa 
07/12/2020 

Realização das entrevistas 

26/11/2020 a 01/12/2020 – de acordo com 

o agendamento realizado pelo candidato 

Local: Av. Ipiranga, 6681 no prédio 11, 9º 

andar – sala 921. Porto Alegre – RS. 

 

Caso o processo seja realizado de forma 

remota, as entrevistas serão online. 

Publicação do resultado do Processo 

Seletivo 
11/12/2020 

Prazo para interposição de recurso 11/12/2020 a 19/12/2020 

10. Disposições Gerais 

10.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este Processo 

Seletivo contidas neste Edital. 

10.2. O Prazo de recurso ao resultado final do Processo Seletivo do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia será de 7 (sete) dias úteis a partir da data de divulgação 

do mesmo. Os eventuais pedidos de recurso devem ser enviados para psicologia-

pg@pucrs.br e serão analisados e julgados pela Comissão Coordenadora do 

Programa. 

10.3. Os documentos dos(as) candidatos(as) não selecionados(as) e dos(as) candidatos 

(as) selecionados(as) que, porventura, venham a não efetivar a matrícula no 

Programa serão eliminados fisicamente e do sistema após o período de matrícula.  

10.4. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia PUCRS. 

Porto Alegre, 03 de agosto de 2020. 

 

Profª Drª Irani Iracema de Lima Argimon 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em  

Psicologia 
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ANEXOS 

 INFORMAÇÕES SOBRE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

PARA INSCRIÇÃO 

Os documentos obrigatórios para inscrição, correspondentes ao 6 deverão estar encadernados 

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

comprobatórios do Currículo Lattes. 

Caso o processo seja realizado de forma remota, os documentos deverão ser digitalizados. 

INFORMAÇÕES SOBRE CURRÍCULO LATTES 

 

Entregar currículo impresso no dia da Prova de Conhecimentos, acompanhado da Ficha de 

Levantamento de Pontos preenchida pelo candidato e de cópia dos documentos 

comprobatórios. Caso o processo seja realizado de forma remota, os documentos deverão ser 

digitalizados e enviados na forma de um link de pasta compartilhada conforme instruções a 

serem divulgadas no site do PPGP até o dia 30/10/2020. 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 Mestrado/ Doutorado do currículo preenchida; 

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

extensão em instituições de ensino superior; 

 - 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 

                                                           
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://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam
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autoria do candidato. Resumos em anais devem ser acompanhados de cópia completa e 

separados por itens. 

OBS.: 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. 
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