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Complementação do 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) vem 

através deste, complementar informações referentes à comprovação de proficiência, prova 

de conhecimentos, entrevista e envio dos documentos que serão analisados na Ficha de 

Levantamento de Pontos. 

 

6. Dos Documentos 

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 Edital.  

A análise de equivalência de proficiência será realizada pelo Curso de Letras através 

do e-mail: letras@pucrs.br. Sendo aprovado o aproveitamento do certificado 

apresentado, o (a) candidato (a) deverá salvar o e-mail em formato “.pdf” e realizar 

upload no sistema de inscrição. Caso esse campo não seja preenchido, a secretaria 

realizará a inscrição na prova de proficiência. Não serão aceitos comprovantes fora 

do sistema de inscrição. 

 

7. Do Processo Seletivo 

7.3. Das Etapas do Processo Seletivo 

Em decorrência das diretrizes institucionais, as etapas processo seletivo serão 

realizadas de forma remota. 

 

7.3.1 PROVA DE CONHECIMENTOS (Eliminatória) 

A prova de conhecimentos será realizada de forma remota em ambiente virtual, de 

acordo com cronograma que consta no edital. Instruções específicas para realização 

da prova serão enviadas por e-mail aos candidatos inscritos.  

 

7.3.3 ENTREVISTA INDIVIDUAL (Eliminatória) 

Os candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos deverão agendar diretamente 

com o (a) orientador (a) indicado no sistema de inscrição, de acordo com os prazos 

que constam no edital. 
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Professor (a) E-mail 

Adriane Xavier Arteche adriane.arteche@pucrs.br 

Alexandre Anselmo Guilherme alexandre.guilherme@pucrs.br 

Ana Maria Pandolfo Feoli anafeoli@pucrs.br 

Angelo Brandelli Costa angelo.costa@pucrs.br 

Augusto Buchweitz augusto.buchweitz @pucrs.br 

Carolina Saraiva de Macedo Lisboa carolina.lisboa@pucrs.br 

Christian Haag Kristensen christian.kristensen@pucrs.br 

Irani Iracema de Lima Argimon argimoni@pucrs.br 

Karen Priscila Del Rio Szupszynski* karenszu@yahoo.com.br 

Kátia Bones Rocha katia.rocha@pucrs.br 

Luis Eduardo Wearick da Silva lewearick@gmail.com 

Luísa Fernanda Habigzang luisa.habigzang@pucrs.br 

Manoela Ziebell de Oliveira manoela.oliveira@pucrs.br 

Margareth da Silva Oliveira marga@pucrs.br 

Rochele Paz Fonseca rochele.fonseca@pucrs.br 

Tatiana Quarti Irigaray tatiana.irigaray@pucrs.br 

Wagner de Lara Machado wagner.machado@pucrs.br 

 

*No sistema de inscrição indicar a profa. Irani, mas realizar o contato para agendamento 

com a profa. Karen. 

 

7.3.4 AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO DOCUMENTADO (Classificatória) 

O currículo documentado será avaliado conforme critérios presentes na Ficha de 

Levantamento de Pontos. A documentação deverá ser digitalizada, salva em 

formato “.pdf”, ordenada, numerada e enviada como um link de pasta 

compartilhada para o e-mail psicologia-pg@pucrs.br. Somente serão aceitos link’s 

enviados dentro do período estabelecido. A Secretaria confirmará o recebimento em 

até 3 dias úteis. Caso o (a) candidato (a) não receba a confirmação, deverá entrar 

em contato. 

 

Porto Alegre, 10 de setembro de 2020. 

 

 

Profª Drª Irani Iracema de Lima Argimon 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em  

Psicologia 
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