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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 03/2022 

Seleção para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado em 2023/1 

 

1. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGP), conceito 7 na CAPES, 

da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (PUCRS) torna pública as normas do Processo Seletivo 01/2023 para ingresso no 

primeiro semestre letivo de 2023, 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 7 na CAPES, possui mais informações sobre o seu corpo docente no 

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

docente/. 

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 como 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 35 (trinta e cinco) vagas em nível de Mestrado 

e até 19 (dezenove) 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.  

5. Da Inscrição 

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

https://webapp.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do, no período de 03/10/2022 a 

02/12/2022. 

Após o preenchimento da ficha de inscrição online, o(a) candidato(a) deverá efetuar o 

pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00. 

https://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-psicologia/corpo-docente/
https://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-psicologia/corpo-docente/
https://webapp.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do
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Observação: O candidato poderá indicar o professor orientador de preferência no momento 

da inscrição, no entanto a indicação de orientador não implica, em caso de aprovação do 

candidato no Processo Seletivo, a atribuição da orientação para o docente indicado. 

6. Dos Documentos 

 No ato da inscrição, que será online, deverá ser efetuado o upload dos documentos 

especificados a seguir. É obrigatório anexar os documentos informados. O não 

atendimento desse requisito resulta na invalidação da inscrição.  

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. Currículo modelo Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br) + Ficha de Levantamento de 

Pontos PREENCHIDA com documentos comprobatórios (tudo em documento único, 

em formato pdf.); 

6.3.1. Se o candidato for estrangeiro, poderá apresentar Curriculum Vitae + Ficha de 

Levantamento de Pontos PREENCHIDA com documentos comprobatórios (tudo 

em documento único, em formato pdf.) 

6.3.2. Importante: Observar que os documentos enviados deverão estar nomeados 

de acordo com a numeração indicada na Ficha de Levantamento de Pontos, e, 

anexados em um documento único. 

Exemplos:  

1. Especialização Concluída; 

2. Mestrado Concluído; 

6.4. 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 

A Comissão de Seleção é indicada pela Comissão Coordenadora do PPG em Psicologia 

PUCRS de forma a dar conta da diversidade do Programa. Atualmente é formada por 

Wagner de Lara Machado (Coordenador), Karen Priscila Del Rio Szupszynski, Alexandre 

Anselmo Guilherme. 

 

7.2. Das Etapas do Processo Seletivo 

7.2.1. ENTREVISTA INDIVIDUAL (Eliminatória) 

http://lattes.cnpq.br)/
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Os candidatos deverão agendar (conforme cronograma deste edital) com a 

secretaria do PPGP, por e-mail (edital.ppgp@pucrs.br), sua entrevista (as datas e 

horários disponíveis serão informados no momento do contato realizado pelo 

candidato). As entrevistas serão realizadas de forma presencial ou remota (através 

de plataforma online). 

7.2.2. AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO DOCUMENTADO (Classificatória) 

O currículo documentado será avaliado conforme critérios presentes na Ficha de 

Levantamento de Pontos (Anexo do presente edital). A documentação deverá ser 

digitalizada, salva em formato “.pdf”. e ordenada conforme o exemplo: 

1.1.nomedocurso, 1.2.1nomedaespecialização, etc.  

O currículo lattes, a ficha de levantamento de pontos e os documentos 

comprobatórios deverão estar salvos em um único arquivo pdf. e anexado no 

momento da inscrição.  

Sugestão de site para juntar os arquivos PDF: 

https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf 

A Ficha de Levantamento de Pontos, em anexo, deverá ser obrigatoriamente 

preenchida pelo candidato. A falta da ficha preenchida ocasionará na 

desclassificação do candidato. 

7.3. Dos Critérios de Seleção 

7.3.1. ENTREVISTA INDIVIDUAL (Eliminatória) 

Os critérios avaliados na entrevista serão: a aderência da 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. 

7.3.2. AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO DOCUMENTADO (Classificatória) 

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

Ficha de Levantamento de Pontos (conforme o Anexo do presente edital). 

7.4. Da Classificação Final 

A aprovação para o ingresso no PPGP ocorrerá a partir da pontuação obtida no Currículo 

Lattes (ou Curriculum Vitae no caso de estrangeiros). Somente serão classificados 

candidatos que forem aprovados na Entrevista Individual.  

 6.4.1 Critério de desempate: número de artigos (na ordem de classificação dos artigos, 

isto é, de A1 a B5) como primeiro autor (ou pela ordem de coautoria). 

8. Do Resultado do Processo Seletivo 

mailto:edital.ppgp@pucrs.br
https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf
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A relação dos candidatos selecionados e lista de suplentes serão divulgadas até 21 de 

dezembro de 2022 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 01/2023 03/10/2022 

Período de inscrições (entrega dos 

documentos) 
03/10/2022 a 02/12/2022 

Agendamento das entrevistas por email 05/12/2022 a 07/12/2022 

Realização das entrevistas 12/12/2022 a 14/12/2022  

Avaliação dos currículos dos candidatos 05/12/2022 a 15/12/2022 

Publicação dos resultados parciais 16/12/2022 

Prazo para interposição de recurso 19/12/2022 a 20/12/2022 

Publicação do Resultado Final 21/12/2022 

 

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 2 (dois) dias úteis a partir da data de divulgação 

do resultado parcial. Os eventuais pedidos de recurso devem ser enviados para o 

e-mail edital.ppgp@pucrs.br e serão analisados e julgados pela Comissão de 

Seleção e Comissão Coordenadora do Programa. 

10.3. Os documentos dos candidatos não selecionados e dos candidatos selecionados que, 

porventura, venham a não efetivar a matrícula no Programa serão eliminados do 

sistema após o período de matrícula.  

10.4. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção e 

Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia PUCRS. 

 

Porto Alegre, 27 de setembro de 2022. 

 

Profª Drª Manoela Ziebell de Oliveira 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em  

Psicologia 

 

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/
mailto:edital.ppgp@pucrs.br
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ANEXO - Ficha de levantamento de pontos  

Nome do (a) candidato (a): ______________________________________________________________________ 

Nome do (a) orientador (a) pretendido: ____________________________________________________________ 

 A organização dos documentos comprobatórios deve seguir a ordem dos quesitos dispostos na ficha de levantamento 
de pontos. O número correspondente ao quesito deve ser indicado no canto superior direito de cada documento 
comprobatório.  

 

(Importante ler a nota da tabela): 

Experiência Pontos por item 
no CV 

Pontuação 
Máxima 

Nota 
final 

Especialização concluída em Psicologia ou áreas correlatas 0,5 1 ponto  

Mestrado concluído em Psicologia ou áreas correlatas 1,5 1,5 pontos  

Curso de atualização, capacitação, extensão, etc., em 
Psicologia ou áreas correlatas (últimos 5 anos, mínimo de 
carga horária 6h) 

0,1/curso 0,5 pontos  

Docência – ensino superior (e.g. graduação, 
especialização, MBAs) 

0,5/semestre 3 pontos  

Docência – ensino fundamental, médio e técnico 0,25/semestre 1,0 ponto  

Docência – cursos (cursos de extensão, aperfeiçoamento, 
seminários, palestras, etc.)  

0,25/curso 1,0 ponto  

Supervisão de estágio de graduação (supervisor 
acadêmico e local) 

0,5/semestre 1,0 ponto  

Experiência profissional não docente (cópia da carteira de 
trabalho ou documento oficial da instituição) 

0,25/semestre 2,0 pontos  

Bolsa Iniciação Científica/ PET/Tecnológica/Aux. Tec, 
Auxiliar de pesquisa (voluntário) 

1,0 /semestre 5,0 pontos  

Prêmios e distinções acadêmicas 0,5 por 
prêmio/distinção 

1,0 pontos  

Apresentação de trabalho em evento científico 0,5 por trabalho 2 pontos  

Artigos completos publicados ou aceitos em periódicos 
internacionais ou nacionais A1, A2, B1* 

2,0 por artigo 6,0 pontos  

Artigos completos publicados ou aceitos em periódicos 
internacionais ou nacionais B2* 

1,0 por artigo 2,0 pontos  

Artigos completos publicados ou aceitos em periódicos 
internacionais ou nacionais B3-B5* 

0,5 por artigo 1,0 ponto  

Capítulos de livros publicados ou no prelo (aceito)** 1,0 por capítulo 2,0 pontos  

Livros publicados como organizador(a)** 1,5 por livro 3,0 pontos  

PONTUAÇÃO MÁXIMA*** - 10 pontos  

 

Nota: * Anexar artigo completo. Conforme evento de classificação QUALIS CAPES mais atual. Caso o periódico não 

possua QUALIS, pode ser pontuado como “A1,A2,B1” (correspondente a 2 pontos), caso indexado pelo menos em uma 

das seguintes bases: Web of Science Core Collection (ISI-Web of Knowledge), PsycINFO ou Scopus. ** Obras científicas 

na área da Psicologia ou áreas afins. Critérios de avaliação: possuir ISBN; Mínimo de 50 páginas; Editora que se 
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caracterize como associação científica e/ou cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial; Revisão técnica; e, possuir 

pertinência às linhas de pesquisa do Programa. Anexar capa, contracapa, ficha catalográfica e índice/sumário. No caso 

de obras aceitas, anexar carta timbrada da editora e assinada pelos editores. ***Critério de desempate para fins de 

classificação: número de artigos (na ordem de classificação dos artigos, isto é, de A1 a B5) como primeiro autor (ou pela 

ordem de coautoria).  

 


