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MESTRADO  
 

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Pará torna públicas as 

instruções para o processo de seleção dos/as candidatos/as ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia: 

MESTRADO para o período letivo que terá início em março de 2018. 

O Regulamento do Programa prioriza atividade de pesquisa e prevê o prazo máximo de vinte e quatro 

meses para Defesa de Dissertação e quarenta e oito meses para a Defesa de Tese. O Programa tem nota 4 na 

CAPES, 15 Professores Permanentes, com projetos de pesquisa nas respectivas áreas de orientação. O Programa 

é atendido por todas as bibliotecas da UFPA, dispõe de acesso à internet para buscas em bancos de dados 

científicos e sociais. 

O processo de seleção para o Mestrado e Doutorado é anual. O PPGP aderiu ao Programa de Apoio à 

Qualificação de Servidores Docentes e Técnico-Administrativos (PADT) da UFPA, ao Programa de Alianças para a 

Educação e Capacitação (PAEC) da Organização de Estados Americanos (OEA) e ao Grupo Coimbra das 

Universidades Brasileiras (GCUB). Os docentes ofertarão vagas no processo e constituem a Comissão de Seleção. 

O aluno interessado em ingressar no Programa deve candidatar-se a uma vaga ofertada pelo orientador que atua na 

sua área de interesse. Para o presente Edital, o Programa ofertará 37 vagas para mestrado, com previsão para 05 

bolsas  da CAPES. As bolsas serão atribuídas aos primeiros colocados no processo seletivo para o Mestrado que 

demonstrem capacidade de dedicação exclusiva ao curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



DOCENTES 

Linha de 
Pesquisa  

Professor(a) Temáticas de interesse Vagas 
DOUT 

Vagas 
MEST 

Psicanálise: 
Teoria e 
Clínica 

Profa. Dra. Ana Cleide 
Guedes Moreira 

Sofrimento psíquico, psicopatologias, AIDS, 
Feminismos, mulheres. 

00 01 

Prof. Dr. Breno Ferreira 
Pena 

Teoria e clínica psicanalítica, psicanálise e 
hospital, psicanálise e suas interfaces com o 
direito, psicanálise e saúde mental 

00 02 

Prof. Dr. Mauricio 
Rodrigues de Souza 

Alteridade, psicologia das massas, inter-relações 
entre psicanálise e práticas socioculturais e 
problemas teóricos em psicanálise                                                                                  

01 03 

Prof. Dr. Paulo Roberto 
Ceccarelli 

 
00 01 

Profa. Dra. Roseane 
Freitas Nicolau 

Teoria e clínica psicanalítica, psicanálise e 
ciência, conexões da psicanálise com o campo 
da saúde mental, Psicanálise e os fenômenos 
culturais. 

02 03 

Fenomeno- 
logia: Teoria 

e Clínica 

Profa. Dra. Adelma 
Pimentel 

Manejo clínico gestaltico em meios virtuais; 
Clínica do corpo e intervenções terapêuticas; 
solidariedade em contextos sociais; subjetivação 
e tecnologias de informática e comunicação. 

02 02 

Profa. Dra. Airle Miranda Processo de luto; Cuidados paliativos; Educação 
para morte, Psicologia e Espiritualidade. 

02 

03 
(sendo 01 

para 
servidor) 

Prof. Dr. Cezar Seibt Fundamentos ontológicos e antropológicos da 
psicologia; Fenomenologia e hermenêutica em 
Heidegger; Psicologias hermenêutico-
existenciais; Morte e finitude; Psicologia e 
Educação. 

02 03 

Prof. Dr. Lucivaldo da 
Silva Araújo 

Saúde mental, clínica psicossocial, modos de 
cuidado em saúde mental, RAPS-Rede de 
atenção psicossocial, fenomenologia existencial 
hermenêutica e religiosidade. 

00 02 

Psicologia, 
Sociedade e 

Saúde 

Prof. Dr. Alcindo Antônio 
Ferla 

Saúde Coletiva, Políticas Públicas e modos de 
subjetivação, avaliação de políticas e do cuidado 
em saúde mental, integralidade em saúde. 

01 01 

Profa. Dra. Flávia 
Cristina Silveira Lemos 

Processos de subjetivação contemporâneos e 
ontologia histórica do presente. Práticas de 
medicalização da educação e judicialização da 
vida. Cidades, estilística da existência, 
heterotopias e agonística. Teoria da história e 
análises de documentos na Psicologia Social-
comunitária, Institucional e Política. Pesquisas 
conceituais com Foucault, Deleuze e Castel. 

02 01 

Profa. Dra. Jacqueline 
Isaac Machado Brigagão 

Psicologia Social, Saúde da Mulher, Políticas 
Públicas, Feminismos, SUS, Comunidades e 
grupos 

00 02 

Prof. Dr. Janari da Silva 
Pedroso 

Desenvolvimento humano; sistemas familiares; 
psicologia do cuidado; avaliação psicológica, 
testes psicológicos e psicoterapias. 

02 

03 
(sendo 01 

para 
PAEC) 

Prof. Dr. Pedro Paulo Infância e sociedade; saúde mental, instituições 01 03 



Freire Piani e grupos; políticas de produção de 
conhecimento. 

(sendo 01 
Para 

Servidor) 

Profa Dra Maria Lúcia 
Chaves Lima 

Diversidade sexual, relações de gênero e modos 
de subjetivação contemporâneos; processos de 
medicalização da educação e da sociedade; 
temas na interface psicologia e direitos 
humanos. 

00 02 

Prof. Dr. Leandro 
Passarinho Reis Junior 

Processos de Subjetivação na 
contemporaneidade: perspectivas Foucaultianas. 
Implicações psicossociais na Educação e Saúde. 
Trabalho, adoecimento e medicalização da vida. 
Práticas de exclusão/inclusão social em grupos e 
instituições. Políticas Públicas, Poder e 
Produção da Subjetividade. 

00 02 

Prof. Dr. Paulo de Tarso 
de Oliveira 

Saúde Coletiva; Saúde do Trabalhador e 
Sofrimento Psíquico; Políticas Públicas de Saúde 
e Modos de Subjetivação; Avaliação e 
Integralidade em Saúde. 

02 02 

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS: 
3.1. MESTRADO: as inscrições para a seleção serão efetuadas, exclusivamente, nas formas descritas neste edital, 
no período de 01/09/2017 a 11/10/2017, seguindo o caminho: https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/home.jsf, 
PROCESSOS SELETIVOS STRICTO SENSU, EDITAL MESTRADO dirigido à Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia, com indicação da linha de pesquisa e do orientador pretendidos; 
3.2. A inscrição dos/as candidatos/as para o processo seletivo será gratuita; 
3.3. Apenas a prova de língua estrangeira, inglês e francês, será paga, pois o PPGP adotará o 
PROFILE/UFPA/FALEM como a única forma de avaliação realizada pelo programa; 
3.4. Serão aceitos para a seleção de MESTRADO certificados de aprovação em proficiência em inglês e francês 
emitidos por instituições reconhecidas internacionalmente; 
 
4. INSCRIÇÕES NO PROFILE 
4.1. O PROFILE terá inscrição específica realizada na Secretaria da Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas 
(FALEM), localizada no Prédio do Instituto de Letras e Comunicação (em frente ao Ginásio de Esportes); 2º andar, 
lado direito, prédio do anexo da FALEM; Cidade Universitária Prof. José da Silveira Neto; Rua Augusto Correa, 1; 
Belém-PA; 
4.2. O pagamento da taxa de inscrição será realizado por meio de GRU simples, que poderá ser preenchida na 
Secretaria da FALEM (no horário de 10:00 às 18:00h) ou no site da Receita Federal 
(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp); 
4.3. Os candidatos poderão solicitar informações pelo Telefone: (91)3201-8779, no horário de 10:00 às 18:00h 
(segunda a sexta-feira, exceto feriados). No Site do PROFILE: www.ufpa.br/profile; e pelo e-mail: 
profile.falem@gmail.com; 
5. INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO 
5.1.  Não serão aceitas inscrições condicionais dentro e fora do prazo; 
5.2. Para inscrever-se no Mestrado, o candidato deverá apresentar comprovante de aproveitamento da avaliação 
de língua estrangeira na seleção feita no ano de 2017, qualquer que seja o resultado obtido no PROFILE/UFPA, 
pois a prova é classificatória; 
5.3.  Para ser considerado apto na prova de língua estrangeira do processo seletivo de Mestrado do PPGP, o 
candidato deverá comprovar aproveitamento REGULAR no PROFILE/UFPA, que corresponde a nota de corte 5;  
5.4. O candidato que não obtiver nota 5 no PROFILE/UFPA emitida em 2017, ou em instituição internacional 
reconhecida, emitida a partir de 2012 poderá prosseguir no processo seletivo de Mestrado do PPGP, e entregar 
na Secretaria do PPGP, em até 24 meses quando estiver matriculado no curso, contados a partir da matricula, a 
certificação de comprovação de aproveitamento REGULAR, que corresponde a nota de corte 5; 

https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/home.jsf
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
http://www.ufpa.br/profile
mailto:profile.falem@gmail.com


5.6. Serão ofertadas 02 vagas para MESTRADO ao Programa de Apoio à Qualificação de Servidores Docentes e 
Técnico-Administrativos (PADT) da UFPA,  
5.8. Será ofertada 1 vaga para MESTRADO ao Programa de Alianças para a Educação e Capacitação (PAEC). 
 
6. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
6.1. Ato inicial da inscrição do Mestrado  com envio de cópia dos documentos abaixo: 
a) Formulário de inscrição, disponível no Anexo II deste Edital; 
b) Cópia de um documento de identidade com foto (Carteira de Identidade-RG; Passaporte; Carteira emitida por 
Conselhos Profissionais Superiores; Carteira emitida por Órgãos Públicos Federais: autarquias, fundações; 
Documento de Identidade do Exército, Marinha ou Aeronáutica; Documento das Polícias Militar, Civil ou Federal; 
Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação) 
c) Comprovante de aprovação PROFILE/UFPA ou instituição de reconhecimento internacional de proficiência em 
língua estrangeira: inglês ou francês (conforme regras descritas no item 5 deste Edital); 
d) Cópia do Diploma de Curso de Graduação, que conste o reconhecimento do curso (cópia do verso do Diploma), 
emitido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação, Histórico Escolar do curso 
(para os alunos concluintes em 2017 até março de 2018 da Graduação: Declaração emitida pela Faculdade com 
data prevista da conclusão do curso).  
 
6.2. Envio de outros documentos para continuação da Seleção após divulgação dos resultados das Provas 
conforme calendário 
6.2.1. Mestrado 
6.2.1.1. Projeto de Pesquisa (Anexo VI), após o resultado da Prova de Conhecimento, até as 13:00 horas do dia 
25/10/2017. 
6.2.1.2. Termo de compromisso de dedicação às atividades do Mestrado (Anexo V) e três cópias do Currículo Lattes 
(para candidatos estrangeiros outros formatos serão aceitos), sendo uma acompanhada da documentação 
comprobatória (ver itens que serão pontuados no Anexo IV), após o resultado da avaliação do Projeto de Pesquisa 
até as 13 h do dia 01/11/2017. 
 
 
7. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  
7.1. O candidato fará três provas eliminatórias: 
a) Prova de Conhecimento (nota mínima exigida para aprovação: 7:00 - Anexo VII) 
b) Análise do Projeto de Pesquisa (Nota mínima exigida para aprovação: 7,00. Observação: o candidato será 
reprovado se zerar algum item da avaliação Anexo VI);  
c) Entrevista (nota mínima exigida para aprovação: 7:00 – Anexo VIII); 
7.2. O candidato fará duas provas classificatórias: 
a) Língua estrangeira (critérios descritos no item 5 deste Edital); 
b) Currículo Lattes (Anexo IV) 
7.3. Para ser aprovado e classificado, no limite das vagas ofertadas, a nota de corte de cada prova será 7 - 
incluídas unicamente as provas eliminatórias (Prova de Conhecimento, Análise de Projeto e Entrevista). 
7.4. As notas das provas de avaliação de língua estrangeira e Currículo Lattes não serão computadas para a 
nota de corte, mas somente para a classificação final, tendo em vista a distribuição de bolsas de estudo. 
7.5 A prova de conhecimentos envolve o conteúdo especificado neste Edital, de acordo com a linha indicada 
de pesquisa. 
 
7.6. A entrevista consiste na arguição oral do candidato sobre o projeto submetido, pontuando aspectos 
específicos e relacionados ao desenvolvimento de suas atividades no Programa (Anexo VIII). 
7.7 Caso haja empate entre candidatos serão usados os critérios abaixo para desempate: 
a) Nota da prova de conhecimento;  
b) Nota do projeto; 
c) Nota da entrevista; 
 



7.8. Etapas do Processo seletivo para funcionários da UFPA (unicamente para o MESTRADO e vagas exclusivas 
para a categoria):  

7.9  O candidato fará três provas eliminatórias: 

a) Prova de conhecimentos; 

b) Análise do projeto de pesquisa 

c) Entrevista  

7. 10.  O candidato fará duas provas classificatórias: 

a) Análise do currículo Lattes  

b) prova de língua estrangeira - de acordo com item X deste edital  

 
7.11. Para ser aprovado e classificado, no limite d as vagas ofertadas, a nota de corte de cada prova será 7 - 
incluídas unicamente as provas eliminatórias (Prova de Conhecimento, Análise de Projeto e Entrevista). 
 
7.12. As notas das provas de avaliação de língua estrangeira e Currículo Lattes não serão computadas para 
a nota de corte, mas somente para a classificação final, tendo em vista a distribuição de bolsas de estudo. 
 
7.13. A prova de conhecimentos envolve o conteúdo especificado neste Edital, de acordo com a linha de pesquisa 
indicada; 
 
7.14. A entrevista consiste na arguição oral do candidato sobre o projeto submetido, pontuando aspectos 
específicos relacionados ao desenvolvimento de suas atividades no Programa (Anexo VIII). 
 
7.15 Caso haja empate entre candidatos serão usados os critérios abaixo para desempate: 
a) Nota da prova de conhecimento;  
b) Nota do projeto; 
c) Nota da entrevista; 
 
9. HOMOLOGAÇÃO 
9.1. Divulgação das homologações: 17/10/2017 
 
10. LOCAL E DATAS DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  
Nas instalações do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / Programa de Pós-graduação em Psicologia, Campus 
Universitário do Guamá.  
 
  



Datas das Etapas do Processo Seletivo de Mestrado : 

Etapas Horário Data 

Inscrição  Até as 12:00 11/09/2017 a 
11/10/2017 

Homologação das inscrições com divulgação do resultado  Até as 15:00 13/10/2017 

Recurso à homologação Até as 12:00 16/10/2017 

Resultado final da Homologação  Até as 15:00 17/10/2017 

Prova de conhecimentos  8:30 às 12:30 18/10/2017 

Resultado da prova de conhecimentos  Até as 15:00 24/10/2017 

Recurso à prova de conhecimentos  Até as 12:00 25/10/2017 

Resultado final da prova de conhecimentos, após recurso Até as 15:00 26/10/2017 

Resultado da avaliação do Projeto de Pesquisa  Até as 15:00 31/10/2017 

Recursos à avaliação do Projeto de Pesquisa Até as 12:00 31/10/2017 

Resultado final da avaliação do Projeto de Pesquisa Até as 15:00 1/11/2017 

Período para realização das entrevistas dos candidatos 8:30 às 15:00 03 a 06/11/2017 

Resultado das entrevistas Até as 15:00 08/11/2017 

Recurso à entrevista Até as 12:00 09/11/2017 

Resultado das etapas da seleção  Até as 15:00 10/11/2017 

Recurso ao resultado das etapas Até as 12:00 13/11/2017 

Resultado final Até as 15:00 14/11/2017 

Matrículas dos alunos 2018  Março de 2018 

Início das aulas 2018  Março de 2018 

Obs.: não serão aceitos recursos fora dos prazos estipulados 
 
11. INGRESSO NO PROGRAMA 
Para efetivar o ingresso no Programa, os candidatos ao curso de Mestrado e Doutorado aprovados no processo 
seletivo deverão obrigatoriamente entregar na Secretaria do Programa os documentos listados abaixo, até às 13 
horas do dia 05/03/2018. 
a) Ficha de Cadastro Discente preenchida com foto 3x4.  
b) Cópia de documento de identificação; 
c) Cópia do título de eleitor (apenas para brasileiros).  
d) Cópias de Diploma ou declaração de conclusão e histórico escolar do curso de graduação.  
 
OBSERVAÇÃO: A não apresentação de qualquer um dos documentos listados acima nos prazos estabelecidos 
implicará a perda da vaga no Programa. 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
Fone: (091) 3201-7782 
E-mail: secppgp@ufpa.br   



ANEXO I 
LINHAS DE PESQUISA E BIBLIOGRAFIA 

 
 

a) Psicanálise: teoria e clínica 
O objeto da Psicanálise e a constituição do campo psicanalítico; conceitos e clínica psicanalítica: inconsciente, 
pulsão, repetição, sintoma, estruturas clínicas, transferência, interpretação, construção, ato psicanalítico, lugar do 
analista e direção do tratamento; questões da clínica para a praxis psicanalítica; questões colocadas pela 
Psicanálise às instituições de saúde; a Psicanálise e a reformulação do campo da saúde mental; pesquisa 
universitária e clínica psicanalítica; a universidade e a transmissão da Psicanálise; interfaces entre Psicanálise, Arte, 
Filosofia e Ciências Sociais.  
Docentes: Ana Cleide Guedes Moreira, Ernani Pinheiro Chaves, Breno Ferreira Pereira, Maurício Rodrigues de 
Souza, Roseane Freitas Nicolau, Paulo Roberto Ceccarelli. 
 

b) Fenomenologia: teoria e clínica 
O objetivo da linha é realizar pesquisas qualitativas acerca das práticas em psicologia clínica aplicada a saúde 
individual e coletiva, a partir de seu vértice fenomenológico, existencial e hermenêutico; Pretende também dialogar 
com teorias dos cuidados paliativos e do sofrimento humano. As metodologias incluem a hermenêutica da 
linguagem, estudos de casos e multicasos e revisões integrativas. As temáticas de interesse são: a experiência do 
luto, suicídio, morte, psicopatologias, psicoterapia na atenção básica, efeitos subjetivos das tecnologias de 
informática e comunicação, religiosidade. 
Docentes: Adelma Pimentel, Airle Miranda de Souza, Andrés Antúnez, Cezar Seibt, Lucivaldo da Silva Araújo. 
 

c) Psicologia, sociedade e saúde 
Estudo de categorias analíticas das abordagens teórico-metodológicas construídas na relação entre psicologia e a 
sociedade; investigação das práticas em clínica ampliada, grupos e instituições; transdisciplinaridade em psicologia, 
sociedade e saúde; aporte de novos problemas epistemológicos, metodológicos e de ação a partir da perspectiva da 
interface entre psicologia e sociedade. 
Docentes: Alcindo Antônio Ferla, Flávia Cristina Silveira Lemos, Janari da Silva Pedroso, Jacqueline Isaac Machado 
Brigagão, Leandro Passarinho Reis Júnior, Paulo de Tarso Ribeiro de Oliveira, Pedro Paulo Freire Piani, Maria Lúcia 
Chaves Lima. 
 

BIBLIOGRAFIA POR LINHA DE PESQUISA: 
 
a) Psicanálise, teoria e pesquisa. 

FREUD, S. À guisa de introdução ao narcisismo (1914). In: Escritos sobre a psicologia do inconsciente. Rio de 
Janeiro: Imago, v. 1, p.95-131, 2004. 
________. O inconsciente (1915). In: Escritos sobre a psicologia do inconsciente. Rio de Janeiro: Imago, v. 2, p.13-
74, 2004. 
_______. O Mal Estar na Civilização (1930), tradução de Renato Zwick. Porto Alegre, RS: L&PM, 2010. 
 

b) Fenomenologia: teoria e clínica. 
Leituras básicas: 
HUSSERL, E. A ideia da fenomenologia. Portugal, Lisboa: Edições 70, 2000. 
RICOEUR, P. Interpretação e ideologias - organização, tradução e apresentação de Hilton Japiassu. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 1990. 
Silva, da Maria Helena Budal. Ampliação da visão de pessoa no processo terapêutico: vivenciando e 
reconhecendo a pessoa como um ser multidimensional. Revista Dom Acadêmico, Curitiba, v.1, n.1, p.183-268, 
jul/dez. 2016. 
 

c) Psicologia, sociedade e saúde. 
MACHADO, R. Por uma genealogia do poder (Prefácio). In: FOUCAULT, M. Microfísica do poder. 6ª edição. Rio 

de Janeiro: Graal, 1986. 



GONZÁLEZ REY, F. L. Pesquisa qualitativa em psicologia: caminhos e desafios (Capítulos 1 e 2). São Paulo: 
Cengage. 2005. Disponível em https://drive.google.com/file/d/0ByYIvn4oZ3l4QVJIMlRTdnBEcHc/view 

SPINK, M. J. Linguagem e produção de sentidos no cotidiano. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas 
Sociais. 2010. Disponível em http://static.scielo.org/scielobooks/w9q43/pdf/spink-9788579820465.pdf 

https://drive.google.com/file/d/0ByYIvn4oZ3l4QVJIMlRTdnBEcHc/view
http://static.scielo.org/scielobooks/w9q43/pdf/spink-9788579820465.pdf


ANEXO II 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA / UFPA 

Nome: 

Nascimento: 
 

Nacionalidade: Naturalidade: 

CPF: 
 

RG nº: Órgão Emissor: Data: 

Endereço: 

Bairro: CEP: Cidade: 
 

Fone: Celular: E-mail:(informe em letras MAIÚSCULAS) 
 

Ocupação atual:______________________________________________________________ 
Ingresso:___________________ (mês-ano) 
Vínculo: (  ) Concurso (  ) Autônomo (  ) CLT (  ) Bolsa (  ) Outros 
Endereço profissional: _________________________________________________________ 
Chefia Imediata: _____________________________________________________________ 
Fone de contato: ________________________________ 

Graduação: Pós-Graduação: 
 

Outros Cursos: 

 
Indicar a Linha de pesquisa pretendida: (indicar somente uma linha) 

 Psicanálise: teoria e clínica  

 Fenomenologia: teoria e clínica 

 Psicologia, sociedade e saúde.  

 
Indicar até dois professores/as da linha de pesquisa que pretende ter como orientador/a: 
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
 
Para alunos do Doutorado: informar o link do artigo: 
 
 
Informações adicionais: 
Declaro para os devidos fins, que estou ciente das condições deste Edital de Seleção, tenho 
disponibilidade de carga horária para realizar meus estudos, frequentar as aulas e demais atividades 
científicas e acadêmicas exigidas para a conclusão do Programa de Pós-Graduação em Psicologia – 
Mestrado e Doutorado.  
  
Belém,____/____/_____ ________________________________________  
 Assinatura do/a candidato/a  
  

  



ANEXO III 
ANÁLISE DO CURRÍCULO SELEÇÃO DOUTORADO 

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 Em relação aos comprovantes de conclusão dos cursos de pós-graduação (Lato Sensu ou Stricto Sensu), serão aferidos apenas os 

oriundos de Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC. 

1.2 Os documentos relativos dos cursos realizados no exterior só serão considerados quando traduzidos para a Língua Portuguesa por 

tradutor juramentado e atendida a legislação nacional aplicável. 

1.3 Não serão considerados os itens sem comprovantes ou não-legíveis. 

1.4 A pontuação obedecerá aos seguintes critérios: 

I – FORMAÇÃO ACADÊMICA (Pontuação máxima: 3,00 pontos) Obs. 

1.1 GRADUAÇÃO Pontuação Pontos obtidos  
 
 
 
 

1.1.1 Na área de Psicologia 1,00  

1.1.2 Em outra área afim: Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas e Saúde 0,80  

1.1.3 Outras Graduações ou Mestrados 0,70  

1.2 MESTRADO (360h)   

1.2.1 Na área de Psicologia 1,30  

1.2.2 Em outra área afim: Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas e Saúde 1,10  

1.2.3 Outras Graduações ou Mestrados 0,80  

1.3 ESPECIALIZAÇÃO (360h)   

1.3.1 Com monografia:   

1.3.1.1 Na área de Psicologia 0,80  

1.3.1.2 Em outra área 0,60  

1.3.2 Sem monografia:   

1.3.2.1 Na área de Psicologia 0,50  

1.3.2.2 Em outra área 0,30  

1.4 APERFEIÇOAMENTO (180h)   

1.4.1 Na área de Psicologia 0,30  

1.4.2 Em outra área 0,20  

1.5 FORMAÇÃO COMPLEMENTAR   

1.5.1 Curso/Minicurso de 40 horas e acima (Máximo 05) 0,20  

1.5.2 Curso/Minicurso de 20 a 39 horas (Máximo 05) 0,10  

1.5.3 Curso/Minicurso até 19 horas (Máximo 05) 0,05  

SUBTOTAL  

 

II – DOCÊNCIA (Pontuação máxima: 1,00 ponto) Obs. 

 Pontuação Pontos obtidos  
 
 

1 Ensino em Psicologia, ponto por semestre (Máximo 4 semestres) 0,25  

2 Ensino superior em outra área afim, ponto por semestre (Máximo 4 semestres) 0,15  

3 Iniciação à Docência (Monitoria), ponto por semestre 0,15  

SUBTOTAL  

 

III – OUTRAS ATIVIDADES (Pontuação máxima: 3,00 pontos) Obs. 

3.1 ATIVIDADES PROFISSIONAIS Pontuação Pontos obtidos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Atividade profissional em Psicologia, ponto por ano  0,20  

3.1.2 Orientação de aluno concluída (monografia ou monitoria)/semestre 0,25  

3.1.3 Coordenação de Núcleos (Extensão ou Pesquisa), por ano  0,50  

3.1.4 Conselheiro (órgãos da administração, de classe)/ano 0,10  

3.1.5 Membro de comissões científicas ou editoriais de revistas  0,10  

3.2 APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO   

3.2.1 Na área de Psicologia 0,50  

3.2.2 Outra área 0,30  

3.3 BOLSISTA DE PESQUISA, POR ANO 0,50  

3.3.1 Bolsista de Iniciação Científica/semestre 0,80  

3.3.2 Participação em pesquisa (voluntário)/semestre 0,50  
 

3.3.3 Bolsista de Projeto de Extensão/semestre 0,70  
 

3.3.4 Participação em projeto de extensão (voluntário)/semestre 0,30  
 

3.4 OUTRAS ATIVIDADES   
 

3.4.1 Relatório de pesquisa, cada 0,50  
 

SUBTOTAL  



 

IV – PRODUÇÃO/PUBLICAÇÃO – últimos 5 anos (Pontuação máxima: 3,00 pontos) Obs. 

4.1 LIVRO PUBLICADO Pontuação Pontos obtidos  
 
 
 

4.1.1 Autor de livro indexado 1,00  

4.1.2 Autor de livro não indexado 0,50  

4.2 ARTIGO EM REVISTA ESPECIALIZADA OU CAPÍTULO DE LIVRO   

4.2.1 Autor de artigo Qualis CAPES 1,50  

4.2.2 Autor de capítulo de livro indexado 1,00  

4.2.3 Autor de artigo ou capítulo de livro não indexado 0,50  

4.3 EVENTOS CIENTÍFICOS: ENCONTROS, SIMPÓSIOS, SEMINÁRIOS, 
COLÓQUIO, JORNADA, CONGRESSOS, REUNIÕES, CONFERÊNCIAS E 
SEMANAS CIENTÍFICAS. 

  

4.3.1 Trabalho apresentado em evento cientifico: palestrante, conferencista, mesa 
redonda, comunicação científica, iniciação científica (Máximo: 02) 

0,25  

4.3.2 Resumo ampliado publicado em anais ou meio eletrônico (Máximo: 02) 0,40  

4.3.3 Resumo simples aprovado (Máximo: 02) 0,15  
 

4.3.4 Painel/pôster aprovado e apresentado/por evento (Máximo: 02) 0,20  
 

4.3.5 Organização de evento (Máximo: 02 eventos) 0,20  
 

4.3.6 Parecerista/Consultor Ad hoc de evento científico/por evento (Máximo 05) 0,10  
 

4.3.7 Participação em evento como ouvinte/por evento (Máximo: 10 eventos) 0,10  
 

4.4 OUTROS   
 

4.4.1 Ministração de curso/minicurso (Máximo: 04 eventos) 0,20  
 

4.4.2 Parecerista/Consultor Ad hoc para Revista Científica/por artigo (Máximo: 04) 0,30  
 

4.4.3 Palestras diversas ministradas (Máximo: 05 eventos) 0,10  
 

4.4.4 Artigo em jornal (Máximo: 05) 0,10  
 

SUBTOTAL  

TOTAL GERAL  

Observação: a pontuação será atribuída para cada comprovante apresentado, sendo a nota final o critério considerado para a classificação 

do(a) candidato(a). 

Nota Máxima = 10 

 

ESCALA DE NOTAS/CONCEITOS 

9,0 a 10 
7,0 a 8,9 
5,0 a 6,9 
0,0 a 4,9 

 
EXCELENTE 

BOM 
REGULAR 

INSUFICIENTE 
 

 

  



ANEXO IV 
ANÁLISE DO CURRÍCULO SELEÇÃO MESTRADO 

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
1.1 Os comprovantes de conclusão dos cursos de graduação e pós-graduação (Lato Sensu ou Stricto Sensu), serão 
aferidos apenas os oriundos de Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC. 
1.2 Os documentos relativos dos cursos realizados no exterior só serão considerados quando traduzidos para a 
Língua Portuguesa por tradutor juramentado e atendida a legislação nacional aplicável. 
1.3 Não serão considerados os itens sem comprovantes ou não-legíveis. 
1.4 A pontuação obedecerá aos seguintes critérios: 

I – FORMAÇÃO ACADÊMICA (Pontuação máxima: 3,00 pontos) Obs. 

1.1 GRADUAÇÃO Pontuação Pontos obtidos  
 
 
 
 

1.1.1 Na área de Psicologia 2,00  

1.1.2 Outras áreas afins: Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas e Saúde 1,80  

1.1.3 Outras Graduações ou Mestrados 1,60  

1.2 ESPECIALIZAÇÃO (360h)   

1.2.1 Com monografia:   

1.2.1.1 Na área de Psicologia 1,00  

1.2.1.2 Em outra área 0,70  

1.2.2 Sem monografia:   

1.2.2.1 Na área de Psicologia 0,50  

1.2.2.2 Em outra área 0,30  

1.3 APERFEIÇOAMENTO (180h)   

1.3.1 Na área de Psicologia 0,40  

1.3.2 Em outra área 0,20  

1.4 FORMAÇÃO COMPLEMENTAR   

1.4.1 Curso/Minicurso de 40 horas e acima (Máximo: 05) 0,20  

1.4.2 Curso/Minicurso de 20 a 39 horas (Máximo: 05) 0,15  

1.4.3 Curso/Minicurso até 19 horas (Máximo: 05) 0,10  

SUBTOTAL  

 

II – DOCÊNCIA (Pontuação máxima: 1,00 ponto) Obs. 

 Pontuação Pontos obtidos  
 
 

2.1 Ensino em Psicologia, Graduação e ou Pós-graduação ponto por semestre 
(máximo de 4) 

0,25  

2.2 Ensino superior em outra área afim: Graduação e ou Pós-Graduação ponto 
por semestre (máximo de 4) 

0,10  

2.3 Iniciação à Docência (Monitoria), ponto por semestre 0,50  

SUBTOTAL  

 

III – OUTRAS ATIVIDADES (Pontuação máxima: 3,00 pontos) Obs. 

3.1 ATIVIDADES PROFISSIONAIS Pontuação Pontos obtidos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Atividade profissional em Psicologia, ponto por ano (Máximo: 02 anos) 0,25  

3.1.2 Orientação de aluno concluída (monografia ou monitoria) (Máximo 02) 0,50  

3.1.3 Coordenação de Núcleos (Extensão ou Pesquisa), por ano (Máximo 02 
anos) 

0,50  

3.1.4 Conselheiro (órgãos da administração, de classe)/ ano (Máximo 02 anos) 0,10  

3.1.4 Membro de comissões científicas ou editoriais de revistas (Máximo 05) 0,10  

3.2 APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO   

3.2.1 Na área de Psicologia 0,50  

3.2.2 Outra área 0,20  

3.3 BOLSISTA DE PESQUISA, POR ANO 0,50  

3.3.1 Bolsista de Iniciação Científica/semestre (Máximo 4 semestres) 1,00  

3.3.2 Participação em pesquisa (bolsista ou voluntário)/semestre (Máximo 4 
semestres) 

0,80  
 

3.3.3 Bolsista de Projeto de Extensão/semestre (Máximo 4 semestres) 0,50  
 

3.3.4 Participação em projeto de extensão (bolsista voluntário)/semestre (Máximo 
4 semestres) 

0,40  
 

SUBTOTAL  

 
 
 



IV – PRODUÇÃO/PUBLICAÇÃO – últimos 5 anos (Pontuação máxima: 3,00 pontos) Obs. 

4.1 LIVRO PUBLICADO Pontuação Pontos obtidos  
 
 
 

4.1.1 Autor de livro indexado 1,50  

4.1.2 Autor de livro não indexado 0,80  

4.2 ARTIGO EM REVISTA ESPECIALIZADA OU CAPÍTULO DE LIVRO   

4.2.1 Autor de artigo Qualis ou capítulo indexado 1,50  

4.2.2 Autor de artigo ou capítulo não indexado 0,50  

4.3 EVENTOS CIENTÍFICOS: ENCONTROS, SIMPÓSIOS, SEMINÁRIOS, 
COLÓQUIO, JORNADA, CONGRESSOS, REUNIÕES, CONFERÊNCIAS E 
SEMANAS CIENTÍFICAS. 

  

4.3.1 Trabalho apresentado em evento cientifico: palestrante, conferencista, mesa 
redonda, comunicação científica, iniciação científica (Máximo: 04) 

0,25  

4.3.2 Resumo ampliado publicado em anais ou meio eletrônico (Máximo: 04) 0,40  

4.3.3 Resumo simples aprovado (Máximo: 04) 0,30  
 

4.3.4 Painel/pôster aprovado e apresentado/por evento (Máximo: 04) 0,25  
 

4.3.5 Organização de evento (Máximo: 04) 0,20  
 

4.3.6 Parecerista/Consultor Ad hoc de evento científico/por evento (Máximo: 04) 0,10  
 

4.3.7 Participação em evento como ouvinte/por evento (Máximo: 10) 0,10  
 

4.4 OUTROS   
 

4.4.1 Ministração de curso/minicurso (Máximo: 04) 0,20  
 

4.4.2 Parecerista/Consultor Ad hoc para Revista Científica/por artigo (Máximo: 04) 0,30  
 

4.4.3 Palestras diversas ministradas (Máximo: 05) 0,10  
 

4.4.4 Relatório de pesquisa, cada (Máximo: 02) 0,20  
 

4.4.5 Artigo em jornal, cada (Máximo: 02) 0,10  
 

SUBTOTAL  

TOTAL GERAL  

Observação: a pontuação será atribuída para cada comprovante apresentado, sendo a nota final o critério considerado para a classificação 

do(a) candidato(a). 

Nota Máxima = 10 

 

ESCALA DE NOTAS/CONCEITOS 

9,0 a 10 
7,0 a 8,9 
5,0 a 6,9 
0,0 a 4,9 

 
EXCELENTE 

BOM 
REGULAR 

INSUFICIENTE 
 

 



ANEXO V 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA  
TERMO DE COMPROMISSO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DO MESTRADO/DOUTORADO 

 
 

Eu, ____________________________________________________, assumo o compromisso com o Programa de 
Pós Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Pará, de dedicar o tempo necessário à realização de 
todas as atividades de meu Curso de____________________________________________, durante o período em 
que a ele estiver vinculado(a), de acordo com os prazos estabelecidos no seu Regimento. Estou ciente de que o 
acesso ao Programa não garante a concessão de bolsa de estudos de qualquer espécie e que, se houver 
concessão em algum semestre ou período, não há garantia de sua renovação. 
 
Belém, ____de ___________________ de 2017. 
 
 
 
________________________________________ 

Assinatura do candidato 
  



ANEXO VI 
1 ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MESTARDO E DOUTORADO 
1.1.Com no mínimo 10 (dez) e máximo de 15 (quinze) páginas, o projeto inicial deverá atender aos seguintes itens: 

a) Capa (a capa deve identificar o candidato e a linha de pesquisa); 
b) Título (o título deve permitir identificar o tema da pesquisa); 
c) Problema de Pesquisa (situar o problema de maneira circunstanciada e formular sua indagação de pesquisa) 
d) Justificativa (dizer da relevância da pesquisa com utilização de bibliografia básica pertinente). 
e) Objetivo (definir o objetivo geral da pesquisa e os objetivos específicos) 
f) Método da Pesquisa (fontes, instrumentos, procedimentos. análise). 
g) Referências (informar as referências bibliografia de acordo com as normas da ABNT). 

1.2. O texto deve ser digitado em letra Times New Roman 12, em espaço 1,5 cm e em papel A4. 
1.3. A análise da pontuação do projeto de pesquisa para avaliação obedecerá aos seguintes critérios: 

ELEMENTOS PARA AVALIAÇÀO 
PONTUAÇÃO 

0,01 a 1,00 
NÃO 

(ZERO) 

ELEMENTOS INICIAIS   

1. O projeto contém as informações e formatações solicitadas?   

2. É organizado em sequência lógica os itens?   

TÍTULO   

3. O título permite identificar o tema da pesquisa?   

PROBLEMA DE PESQUISA   

4. Situa o problema de maneira circunstanciada?   

5. Formula sua indagação de pesquisa?   

JUSTIFICATIVA   

6. Deixa clara a relevância da pesquisa científica que se propõe desenvolver?   

7. Utiliza bibliografia básica pertinente?   

8. A justificativa tem começo, meio e fim (introdução, desenvolvimento e 
conclusão)? 

  

9. Utiliza adequadamente os termos e conceitos relativos às referências bibliográficas 
sugeridas? 

  

10. Demonstra clareza na expressão de ideias e na análise interpretativa das 
mesmas? 

  

11. Evidencia reflexão crítica e atualizada no desenvolvimento do tema?   

OBJETIVOS   

12. Houve exposição clara dos objetivos gerais e específicos?   

13. Os objetivos estão claros, indicando o que pretende alcançar?   

MÉTODO   

14. Houve exposição clara das etapas da pesquisa?   

15. Indica e justifica, quais os meios que irá utilizar para levantar e analisar as 
informações necessárias ao projeto – fontes, instrumentos, procedimentos? 

  

16. Os meios indicados são adequados ao que pretende pesquisar?   

BIBLIOGRAFIA E CITAÇÕES   

17. A lista de referências estão de acordo com às normas da ABNT   

18. Citações e referências, no corpo do texto obedecem normas da ABNT   

ELEMENTOS FINAIS   

19. Estabelece corretamente a grafia das palavras e o uso de sinais de pontuação, 
bem como a grafia dos autores e conceitos que utiliza? 

  

20. Há adequação do projeto coma linha de pesquisa escolhida?   

TOTAL PARCIAL DE PONTOS   

TOTAL GERAL DOS PONTOS dividido por 2   

OBS: O (a) candidato(a) será eliminado(a) caso obtenha nota zero em um dos itens  



ANEXO VII 
 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA DATA: ____/_____/_______ 

Candidato(a): 
 

Avaliador(a): 
 

Avaliador(a): 
 

 

ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

0,01 a 2,00 
NÃO 

(ZERO) 

1. Inclui elementos fundamentais de um texto (introdução, 
desenvolvimento e conclusão) e estabelece corretamente a grafia das 
palavras e o uso de sinais de pontuação? 

  

2. Aborda aspectos relevantes relacionados ao tema da prova 
com fundamentação teórica e evidencia reflexão crítica e atualizada no 
desenvolvimento do tema? 

  

3. Apresenta organização lógica e clareza em suas ideias?   

4. Utiliza adequadamente os termos e conceitos relativos às 
referências bibliográficas sugeridas? 

  

5. Demonstra fluência escrita e seus escritos estão coerentes com 
a linha de pesquisa escolhida? 

  

TOTAL   

 

 
NOTA: 

 
CONCEITO: 

 
 
 

ESCALA DE NOTAS/CONCEITOS 

9,0 a 10 
 

7,0 a 8,9 
 

5,0 a 6,9 
 

0,0 a 4,9 

EXCELENTE 
 

BOM 
 

REGULAR 
 

INSUFICIENTE 

 
 
 

__________________________ / ____________________________ 
Professores  

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VIII 
 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

Candidato(a): 
 

Avaliador(a): 
 

Avaliador(a): 
 

 

ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

0,01 a 1,00 
NÃO 

(ZERO) 

 
1. Revela domínio sobre o objeto de estudo? 

  

 
2. Há vínculos com o campo temático escolhido? 

  

 
3. Demonstra segurança em relação ao projeto?  

  

 
4. Revela indicações de que terá condições de realizar as atividades relativas ao 
curso? 

  

 
5. Revela coerência entre os objetos do projeto e as condições concretas de realizá-
los? 

  

6. Demonstra fluência verbal?   

 
7. Demonstra consistência de raciocínio em relação ao projeto? 

  

 
8. Seus objetivos são coerentes com o curso pretendido? 

  

 
9. Consegue articular seu projeto com a realidade? 

  

 
10. Demonstra disponibilidade de tempo para dedicar-se ao curso? 

  

TOTAL   

 

 
NOTA: 

 
CONCEITO: 

 

ESCALA DE NOTAS/CONCEITOS 

9,0 a 10 
 

7,0 a 8,9 
 

5,0 a 6,9 
 

0,0 a 4,9 

 
EXCELENTE 

 
BOM 

 
REGULAR 

 
INSUFICIENTE 

 

 
 __________________________   _____________________________ 
 Professor (a)      Professor (a)  


