ESTRUTURA CURRICULAR E REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
MESTRADO EM PSICOLOGIA
- Estrutura curricular nova - ingresso a partir de 2019/1 -

Disciplinas

8 créditos obrigatórios
Pesquisa Quantitativa em Psicologia I (02)
Pesquisa Qualitativa em Psicologia I (02)
Publicação Científica em Psicologia (02)
Teorias e Métodos em "área de concentração" (02)
16 créditos eletivos
No mínimo 04 créditos dentro da área de concentração
Os 12 créditos restantes podem ser cursados no PPGP ou fora. Disciplinas cursadas fora do PPGP devem ter sido
aprovadas previamente pela Comissão Coordenadora.
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Objetiva desenvolver habilidades e competências para a docência no ensino superior (formação didáticopedagógica). A solicitação deve ser realizada em formulário disponível na secretaria virtual, dentro dos prazos
informados por e-mail.

Refere-se a apresentação pública da versão preliminar do projeto de dissertação com o objetivo de favorecer
contribuições teóricas e metodológicas ao projeto. Ocorre até o 5º mês a partir do ingresso no curso.

Caracteriza-se pela defesa do projeto de dissertação, na qual são apresentados conhecimentos específicos e
sugestões para o aprimoramento do projeto. Deverá ser realizado até o 9º mês a partir do ingresso no curso.

Deverão ser realizadas atividades de inserção e extensão que articulem o conhecimento científico produzido
com ações que objetivam o aprimoramento, a melhoria ou a solução de problemas sociais da comunidade em
geral. O número de pontos exigidos são 3. Verificar na secretaria virtual o regulamento.

É requisito para homologação da dissertação (pós-banca) que seja comprovada a submissão de pelo menos um
artigo (estratos A1 -B1 Qualis Psicologia ou equivalente, conforme Tabelas de Pontos e Níveis, com anuência do
(a) orientador (a)).
Link secretaria virtual: http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-psicologia/informacoes-adicionais/secretaria-virtual/
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