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               -                                          

EDITAL No 02/2015 

 

SELEÇ                                            -             

                            , PARA O CURSO DE DOUTORADO,                

      O LETIVO DE 2015 

1. PREÂMBULO  

1.1.                                 -                                                          

                                                                                                       

vagas do Curso de D                           -                                              

                                                                               0           

                                        (CEPE) da UnB.  

1.2. O Edital foi aprovado                                  -                                  

                                 10/02/2015, e p                            -             

                        .  

1.3.                                    -                                                       

                                                                                                      

                            ://www.psicc.unb.br/  

                       

2.1.                 disponibilizadas:  

2.1.1 - Doutorado: 17 (dezessete) vagas. 

2.2.                                                                     :  

2.2.1 - Doutorado: 03 (três) vagas.  

                                     

3.1.                         cesso Seletivo de candidatos                                         -

                                         , para o                                             

                                               30/03/2015 a 30/04/2015, com correspondência postada 

para o segu            o:  

                                                       -                                           

                                                                                              

                           , Caixa Pos                    -             -DF.  

3.2.                                                                -                                      
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                                                                    , conforme estabelecido no item 3.1 

deste Edital.  

3.2.1) Ao inscrever-se no Processo Seletivo, o candidato deve preencher, com clareza, a Ficha de 

Inscrição (Anexo I). A Ficha encontra-                                                -             

                                                                                                    

http://www.psicc.unb.br/ 

3.2.2. Ao inscrever-se no Processo Seletivo, o candidato deverá assinar o Termo do Anexo II, no qual 

reconhece e aceita as normas estabelecidas neste Edital e no Regulamento do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Clínica e Cultura no qual se inscreve.  

3.3.                  -se candidatos residentes no Brasil                                              

                                                                                                   

                                              , conforme os itens 4.2.5 e 5.3 deste Edital.  

3.4.       o inscrever-se no processo seletivo para o Curso de Doutorado os diplomados             

           /ou de Mestrado em Psicologia,                                                            

do Do                                                     urso de Mestrado Acadêmico            

                                                                                                

                                                                                              

         (CEPE), para o respectivo semestre letivo, e atendido o que prescrevem o itens 3.7 a 3.9 deste 

Edital.  

3.5 A inscrição, somente por via postal, deverá ser efetuada em envelope único, com todos os documentos 

enumerados abaixo. Cópias de alguns documentos deverão ser autenticadas. A indicação dos documentos 

a serem autenticados será feita no respectivo item. Documentos a serem enviados para inscrição: 

3.5.1. Ficha de Inscriç              (Anexo I deste Edital). 

3.5.1.1.                                          , quando for o caso                              

                                          ,                                                    

                                                                  .  

3.5.2.  Anteprojeto de Pesquisa de Doutorado, conforme estabelecido no item 4.2.1 deste Edital,         

     ) vias.  

                                                                ).  

3.5.4.                                       (quando pertinente, cópia autenticada).  

                                                                  ).  

                                                                                       -       

autenticada).  

3.5.7                                                                                          

http://lattes.cnpq.br). Em                                                                      .  
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3.5.8. Lista de Documentação Comprobatória do Currículo Lattes. O candidato deverá observar o 

constante no Anexo II, deste Edital - Formulário de Pontuação de Documentação Comprobatória. 

 

3.5.8.1. O Currículo Lattes não será objeto de pontuação. Só serão considerados os documentos 

comprobatórios entregues para esse fim. 

 

3.5.8.2. Os candidatos deverão considerar as informações contidas no Anexo II - Formulário de 

Pontuação da Documentação Comprobatória, parte integrante deste Edital.  

 

3.5.8.3. É facultada a entrega de cópia de documentos comprobatórios declarados sem autenticação em 

cartório, desde que o candidato assine e envie, junto com os demais documentos da inscrição, a 

Declaração de Cópia Autêntica, disponível no Anexo III.  

                                                                                                     

                                                                                                   

                                                                                                        .  

3.5.9.  Duas (2) Cartas de                                                                        

                    preenchidas                                                                     

                                                     item 3.1 deste Edital. As Cartas de Recomerndação 

devem ser inseridas em envelope lacrado e colocadas no envelope único dos documentos comprobatórios, 

como descrito no item 3.5.8.4. 

3.5.10.  Para os candidatos                                                                          pia 

de, pelo menos, 02 (dois)                                , feita                                           

                                         respectivas                                               , 

como                                                                                                

                                                                                                        

                                        , ou publicados,                                       de 

Psicologia,               , com nível de A1 a B3.  

                                                                                           ).  

3.5.12. Comprovante original do recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), que deverá ser efetuado através de GRU - guia de recolhimento da união. Acesse portal SIAFI 

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO: 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp. Número de Referência: 4365. 

3.5.13.  Para os(as) candidatos(as) residentes permanentes                                             

ser encaminhados: (a) Documentos descritos nos itens 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.8, 

3.5.9, 3.5.10, 3.5.11, 3.5.12; (b) c                                        ; (c) documento, emitido por 

órgão competente,                                                            ; (d) carta contendo 

justificativa de escolha do curso, da linha de pesquisa (Anexo V) e do orientador sugerido (Anexo VI), do 

tema de interesse e perspectivas futuras; (e) d                                                   

                                                          (a), incluir f                                 

Residente Permanente e                              .  

                                                                                             

candidatos que enviarem, por via postal,                                                              

3.1 do presente Edital.  

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
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3.5.15. A ausência de qualquer documento exigido para inscrição, referidos no item 3.5 deste Edital, 

impedirá a respectiva inscrição do candidato. 

3.6. O candidato                                                        -                               

                     .  

3.7.                                   ados para o Curso de                             -G         

                                                                                                   

          (SAA). No ato do registro os candidatos                                                    

                                                                                                        

                                                        ; Certificado de Reservista (candidatos do 

sexo masculino de até 48 anos completos de idade); Carteira de Identidade de Estrangeiro, somente para 

os estrangeiros.  

3.8.                                                                      -                           

UnB.  

3.9. Candidatos inscritos no Processo Seletivo para o Cu                                               

de Mestrado, se selecionados                            ,                                           

Curso,                                                             (SAA) da UnB.  

4. DAS ETAPAS DO PROC                

4.1.                                                                                       item 7 deste 

Edital. 

4.1.1. Os candidatos deverão comparecer para a realização de cada uma das Provas previstas por este 

Edital com 30 minutos de antecedência do horário previsto para o início. 

4.1.2. Os candidatos deverão trazer documento oficial de identidade que tenha fotografia e caneta 

esferográfica de cor azul. 

4.2                                                            :  

4.2.1. Aval                                             : o Anteprojeto deve ser composto pelos 

seguintes itens, claramente indicados no texto:           , Justificativa Científica e Social             

                     , Metodologia, Plano de Trabalho, Crono                                  . O 

Anteprojeto deve ter entre 08 (oito) e 15 (quinze         , no                                          

                                                                            o o nome do(a) 

candidato                                                                    -                        

                  (Anexo V deste Edital), pelos quais o candidato tem interesse de pesquisa para seu 

Doutorado                                                      autor                               

                                       5 deste Edital.  

4.2.2                                                                     : a                       até 

03 (    )                     realizada no Campus Darcy Ribeiro,                                      

                                                                                               

                                                                                      , ou sej   

                                                               elaboradas                            

                              (impresso, em papel,                                                     
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              , em hipótese alguma, o em                                                            

                                                     5 deste Edital.  

                                                                                           

                                                                                                

                                          5 deste Edital.  

4.2.4. Prova Oral: a                                   01 (uma) hora e ser                            

Ribeiro, no endereço indicado, ap                            da Avaliaç                  

Comprobatórios.                              iç o do candidato                                       

do Curso de Doutorado,                                                                      

                                                       -                                           

                                                                                                    

                    o explicitados no item 5 deste Edital.  

4.2.5. Etapas para candidatos                                      :  

4.2.5.1. Candidatos                                                       com base nos itens 4.2.1 e 

4.2.3                                                             3.5 deste edital, com seus respectivos 

sub-itens.  

4.2.5.2.                                                                         : (a) Justificativa da 

escolha da linha de pesquisa de interesse do candidato; (b) Justificativa do tema de interesse; e (c) 

                                                                      ectivas futuras do candidato.  

                         

5.1.                                                       (0) a cem (100) pontos.  

5.2. Para candi                              :  

5.2.1                                                   : e                         e classificatória, 

sendo a                          o de 70 (setenta) pontos                                          al 

de Se                                                                                              

                                                                   ;                                     

                                                                                                         

                                                                                                     

                           -                           nica e Cultura indicada pelo candidato.  

5.2.2                                                                     : e                        , 

sendo a nota                       de 70 (setenta) pontos                                                

                                             ou francesa, conforme o candidato                         

                                        (Anexo I do Edital). Esta prova será                     

                                          .  

5.2.3               Documentação Comprobatória: e                           . Os aspectos analisado      

                                                  a (Grupo I); P                                 

profissional (Grupo II), Experiência Docente (Grupo III) e Exercício de Atividades ligadas à 

Administração Universitária (Grupo IV), devidamente comprovadas. O candidato deverá observar o 

constante no Anexo II, deste Edital - Formulário de Pontuação de Documentos Comprobatórios.  
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5.2.4. Prova Oral: e                         e classificatória,                                             

                                                                                                     

                                                                       do Doutorado e composta por 

professores                                            -                                          

                                                           . A argu                               

do candidato relativa aos seguintes itens: (a)                                                          

                      de doutorado,                                     ; (b)                          

                               para cursar o Doutorado; (c)                        -                    

                                                               -                             ca e 

Cultura e o interesse do candidato apresentado no anteprojeto; e (d) Conhecimentos demonstrados de 

abordagens teórico-filosóficas e de metodologia de pesquisa em Psicologia Clínica e Cultura e áreas 

afins.  

                           (as) candidatos(as) residentes permanentes no exterior:  

5.3.1.             ocorrerá de acordo com os itens 5.2.1 e 5.2.3 e;  

                                                              : e                                       

                                                                                                    

Geral de Sele                   com                                                           

candidato                                                          -           ; e na compatibilidade 

entre os interesses e perspectivas do candidato                                                 

                            .  

                           

6.1. A nota final de cada candidato                                                                       

                         Anteprojeto e da Documentação Comprobatória, sendo os pesos de cada um dos 

itens os seguintes:  

Prova Oral: peso 4 (quatro).  

                                       : peso 4 (quatro). 

                        : peso 2 (dois). 


6.1.1. A nota final de cada candidato                                                                    

                 70 (setenta) pontos. 

6.1.2                                              -  -                                      ais dos 

candidatos.  

6.1.3.                                       que, pela ordem dec                                         

                disponibilizadas.  

6.1.4. Caso ocorram                                        , p                    a ocupar as vagas 

remanescentes outros candidatos aprovados                                                      70 

(set                                                                                  .  

6.1.5.                                                           seguinte ordem:  
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(a) Maior Nota na Prova Oral. 

(b) Maior Nota da Documentação Comprobatória.  

                                          . 
 

6.2. A nota final de cada candidato                                                                   

obtidas nos seguintes itens, com os respectivos pesos:  

(a) Nota da Documentação Comprobatória: peso 4 (quatro).  

                                    : peso 4 (quatro).  

(c) Carta de Justificativa: peso 2 (dois).  

6.2.1. A nota final de cada candidato                                                                    

para aprova      70 (setenta) pontos.  

6.2.2. Caso ocorram                            residentes no exterior selecio                            

a ocupar as vagas remanescentes outros candidatos residentes permanentes no exterior aprovados, sendo 

respeitada a obt                              70 (set                                                     

                             .  

6.2.3. Em caso de empate de candidatos                                                               

                        dem:  

(a) Maior Nota da Documentação Comprobatória.  

(b) Maior Not                             . 

(c) Maior Nota da           da Carta de Justificativa.  

7. DO CRONOGRAMA  

7.1.                                                        , das etapas do                             

                                        , constam da Tabela abaixo:  

DATA ETAPA         

30/03/2015 a 

30/04/2015 
Inscriç     

Horário de 

funcionamento dos 

Correios 

15/05/2015                                           
A partir de 08:30 

horas 

22/05/2015 
                                                        

Estrangeira  

               17:00 

horas 

01/06/2015 

(Data provável) 

                                                      

                               Estrangeira  

A partir de 08:30 

horas 

18/06/2015 

                                       ,              

Anteprojeto e da Carta de Justificativa (no caso de candidatos 

residentes permanentes no exterior)  

8:30 às 17:30 horas 

19/06/2014 

  

                                                       

                                                         

Justificativa (no caso de candidatos residentes permanentes no 

exterior)  

A partir de 08:30 

horas 

24/06/2015 
Realizaç                  A partir de 8:00 horas  
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a 26/06/2015 

 

7.2.                                                                                             -

                                                                       3.1                       

                                 ://www.psicc.unb.br/  

8. DOS RECURSOS  

8.1.                                                                                        

                                                , Result                                       

                                                                                                       

                                                                                                        

se int                                                                                                      

                                                                                                   

ou Recurso em Processo Seletivo para Ingresso e               -                                 

                                                                                                      

indicado no item 3.1 deste Edital.  

8.2.                                                                  -                            -

                                                                         -         ,                

                    10 (dez)                                                   , como previsto no 

R                                          , Artigo 61.  

8.3.                                                                               -              

               -                                        a devem ser apresentados pelo candidato ou 

por seu representante legal na Secretaria do Programa,                              3.1 deste Edital.  

8.4.                                                 -                     presentados pelo candidato, 

ou por seu representante legal, no De                        -                                       

       -                                                , DF.  

9.                         

9.1                                                                      , o candidato que:  

                                                           ,                                        

       .  

            postar, em envelope único,                                                                  

neste Edital.  

                                                                                          previstos para 

sua realização.  

03/07/2015 

(data provável)  

Divulgaç                               

Divulgação do Resultado Final 

A partir de 08:30 

horas  

20/07/2014 a 

22/07/2014 

                                            , ou por escrito, no 

Curso de Doutorado, por parte do(a) candidato(a) selecionado(a).  

A partir de 08:30 

horas  
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                                                                                 -              

                           a, na data especificada no item 7.1 deste Edital, no caso de ser selecionado. A 

confirmação deve ser feita por e-mail no seguinte endereço: secpsicc@gmail.com  

9.2                                                                                          -

                                                                                                    

                                                                    , salvo se o candidato provid       

                                                                                              

                             .  

9.3                                                                                                

               -                                                                           -

                                                        -                                  

                                                                  .  

9.4                                            -                                                 

                                                                                                

                   (Edital 01/2015) para o Curso de Doutorado, conforme o caso, desde que existam 

candidatos aprovados                                                                                

Editais No 02/2015 (Curso de Doutorado) e No 01/2015                                         

                                                                                    por candidatos 

residentes no país, devidamente aprovados,                                                                

                        .  

9.5.                                                                                                       

                                              -                                       -          

da UnB.  

9.6                                                                                                   

                                -                                                                      

                                                                         ://www.psicc.unb.br/  

 

        , DF, 10 de fevereiro de 2015. 

 

          . Neubern 

Coordenador 

               -Graduaç                                    

Instituto de Psicologia 

                         

 

 

 

mailto:secpsicc@gmail.com
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ANEXO I ao Edital No 02/2015 

                                  - PPGPsiCC/PCL/IP/UnB 

                    

Nome:............................................................................................................................. ...................................................................................................... ............................... 

                   :............................................................................................................................. .................................................................................................. 

Cidade:...................................................................................................................... ...... UF:................................ CEP:.................................................................................  

Telefone residencial:........................................................................................................Email:............................................................................................................... 

                               :............................................................................................................................. ..............................................................................  

Cidade:......................................................................................... UF:........................................... Telefone celular:.................................................................................  

Importante: avise caso                           , ou telefone,                                             .  

Documento de Identidade (RG):............................................................................... Órgão Expeditor:........................ ......................................  

Data de Expedição: ....................................................... Data de nascimento:.......................................................................................................................  

Docente em Inst                 ? (    ) SIM  (    ) NÃO          Qual?.........................................................................................................................  

Curso pretendido  (Assinale apenas um):  

[  ] Mestrado (Edital 01/2014: Sele                                                                            2/2014) 

[                                                                                                      2/2014)  

 

Linha(s) de pesquisa(s) de interesse, conforme des                 : 

(                                                               , do Grupo e da Comunidade  

(                                            

(   ) Psicopatologia, Psicoterapia e Linguagem  

(                              

(   ) Psicologia da Saúde e Processos Clínicos 

 

                                                                                     :  

(             (              

                                              /as (Anexo V):  

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................ 

CPF (Cadas                     ): .......................................................................................................................... .................................................................................. 

                      (a)                                                                         -                                               -
                 -PsiCC.  

                                                -                -PsiCC e os termos do Edital que rege o                             
                                                                    .psicc.unb.br  

Local __________________________ Data _______________________ Assinatura ____________________________________________ 
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ANEXO II ao Edital No 02/2015 

 

Formulário                                             

 

NOME DO(A) 
CANDIDATO(A): 

 

 

 Quantidade de Títulos 
apresentados: 

 NÚMERO DO 
EDITAL: 

Edital No 002/2015 -                                   - 
PPGPsiCC/PCL/IP/UnB 

 
 

Declaro, para fins de Documentação Comprobatória, que o presente caderno está 
organizado da seguinte forma: 

1. Tabela de Pontuação da Prova de Títulos. 

2. Declaração de Cópias Autênticas, devidamente preenchida e assinada, se for o caso. 

3. Todos os títulos estão organizados por Grupo e contêm a indicação do item para o qual 
estão sendo apresentados. 

4. Todos os títulos estão devidamente assinados pelo(a candidato(a).  

5. Todas as folhas deste caderno estão devidamente numeradas 
pelo(a) candidato(a). 

Quantidade de páginas 

 

Declaro, ainda, ter ciência do teor do Edital No 02/2015, objeto deste Processo Seletivo. 

 

 

AUTENTICAÇÃO 

 

DATA: 

 

........../.............../2015 

 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A): 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



12 
 

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA TABELA 

1. O(a) candidato(a) deverá indicar nos títulos, em destaque, o item para o qual está sendo 
apresentado. 

2. O(a) candidato(a) deverá preencher as colunas correspondentes à quantidade de títulos e 
à respectiva pontuação.  

3. A Documentação Comprobatória compreenderá a avaliação dos comprovantes 
correspondentes ao período dos últimos cinco anos que antecedem o início da inscrição, 
exceto para o Grupo I. 

4. A Comissão Examinadora não reclassificará a indicação feita pelo(a) candidato(a) 
para a pontuação dos títulos. Eventuais perdas de pontos por indicação equivocada 
serão de responsabilidade do(a) candidato(a). 

 
Grupo I - Formação Acadêmica  

Observação: para este grupo, não haverá limitação de 
data de obtenção do título - Grupo limitado em 25 (vinte 
e cinco) pontos. 

Valor 
de 

cada 
Título 

Quantidade 
de Títulos 

Pontuação 
Total 

1.1 
Mestrado acadêmico concluído em Psicologia 
Clínica, Psicologia da Saúde ou área(s) afim(ns) 

20   

1.2 
Mestrado profissionalizante em Psicologia Clínica, 
Psicologia da Saúde ou área(s) afim(ns).  

15   

1.3 
Doutorado acadêmico concluído em Psicologia ou 
área(s) afim(ns).  

25   

1.4 
Especialização lato sensu em Psicologia ou área(s) 
afim(ns) - mínimo de 360 horas de curso. 

8   

1.5 
Aperfeiçoamento em Psicologia ou área(s) afim(ns) - 
mínimo de 180 horas e máximo de 359 horas de 
curso.  

4   

Total do Grupo I => 
 

 
Grupo II - Produção Científica e Experiência em 
Pesquisa - Grupo Limitado em 50 (cinquenta) pontos. A 
produção de livros, capítulos e artigos e as outras 
formas de comunicação científica deve ser em 
Psicologia ou áreas afins. 

Valor 
de 

cada 
Título 

Quantidade 
de Títulos 

Pontuação 
Total 

2.1 
Livro publicado, como principal autor, com Conselho 
Editorial e ISBN  

15,0   

2.2 
Livro publicado, como principal autor, sem Conselho 
Editorial  

10,0   

2.3 
Capítulo de livro publicado, como principal autor, com 
Conselho Editorial e ISBN 

5,0   

2.4 
Capítulo de livro publicado, como principal autor, sem 
Conselho Editorial  

3,0   

2.5 Artigo em Periódico - Qualis Capes A1 em Psicologia 15,0   

2.6 Artigo em Periódico - Qualis Capes A2 em Psicologia. 12,0   

2.7 Artigo em Periódico - Qualis Capes B1 em Psicologia 8,0   

2.8 Artigo em Periódico - Qualis Capes B2 em Psicologia 4,0   
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2.9 
Artigo em Periódico - Qualis Capes B3 ou B4 em 
Psicologia.  

3,0   

2.10 Artigo em Periódico internacional, sem Qualis. 3,0   

2.11 
Manual didático ou outro instrumento didático. 
Pontuação por manual ou instrumento. 

1,0   

2.12 
Trabalho completo publicado em anais de 
congressos. Pontuação por trabalho. 

2,0   

2.13 

Resumo publicado em anais de congressos e 
trabalho apresentado em congresso (painel ou 
comunicação oral). Pontuação por trabalho. 

1,0   

2.14 

Conferência ministrada em congresso e 
apresentação em simpósio e mesa redonda de 
congresso. Pontuação por apresentação. 

1,0   

2.15 

Participação em Comissão Examinadora de trabalho 
final de curso de graduação ou de curso de 
especialização. Pontuação por comissão. 

0,5   

2.16 

Coordenação de projeto de pesquisa e de extensão, 
reconhecido por órgão competente. Pontuação por 
programa/projeto.  

2,0   

2.17 

Participação em projeto, como auxiliar de pesquisa, 
aprovado por Comitê de Ética. Pontuação por 
semestre. 

0,5   

Total do Grupo II =>   

 

Grupo III - Experiência Docente - Grupo limitado em 20 
(vinte) pontos. 

Valor 
de 

cada 
Título 

Quantidade 
de Títulos 

Pontuação 
Total 

3.1 
Orientação de monitoria de aluno de graduação. 
Pontuação por bolsista-ano. 

1,0   

3.2 

Orientação de aluno bolsista de extensão, de projeto 
aprovado formalmente por órgão competente. 
Pontuação por bolsista-ano. 

2,0   

3.3 

Orientação de aluno de graduação em iniciação 
científica, orientação de trabalho final de curso de 
graduação, monografia de conclusão de curso e 
orientação de bolsista PET. Pontuação por bolsista-
ano. 

2,0   

3.4 
Orientação de aluno de curso de especialização, com 
mínimo de 360 horas de curso. 

1,5   

3.7 
Docência em nível superior strictu sensu, graduação 
ou pós-graduação. Pontuação por semestre. 

2,0   

3.8 

Docência em nível superior lato sensu, 
aperfeiçoamento ou especialização. Pontuação por 
semestre. 

1,0   

3.9 Docência em nível médio. Pontuação por semestre. 0,5   
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3.10 
Docência em ensino fundamental e educação infantil. 
Pontuação por semestre. 

0,5   

3.11 
Prêmio por atividade científica, reconhecida por 
órgão competente.  

2,0   

3.12 

Consultoria a órgão especializado de gestão 
científica, tecnológica ou consultoria técnica prestada 
a órgão público ou privado. Pontuação por ano. 

2,0   

Total do Grupo III =>   

 

Grupo IV - Exercício de atividades ligadas à 
administração universitária. Grupo limitado em 5,0 
(cinco) pontos. 

Valor 
de 

cada 
Título 

Quantidade 
de Títulos 

Pontuação 
Total 

4.1 
Membro de Comissão Organizadora de Eventos 
Científicos, Congressos e Comitês de Ética. 
Pontuação por ano. 

1,0   

4.2 

Chefia de departamento, coordenador de colegiado de 
curso de graduação, coordenador de programa de 
pós-graduação de caráter permanente. Pontuação por 
ano.  

2,0   

4.3 
Coordenação de curso de especialização de caráter 
permanente ou eventual. Pontuação por curso.  

1,0   

4.4 
Atividade profissional relacionada com a área de 
conhecimento e comprovada por órgão competente. 
Pontuação por ano.  

1,0   

Total do Grupo IV=>  

PONTUAÇÃO TOTAL =>   
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ANEXO III ao Edital No 02/2015 

 

DECLARAÇÃO DE CÓPIA AUTÊNTICA 

 

 

 

 

 

Eu, ________________________________________________________________, 

portador do CPF n. ______________________________, inscrito sob o n. 

______________________________, no concurso público objeto do Edital de Abertura n. 

____________/__________, para a área de 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________, do Departamento de 

_________________________________________________, declaro, para fins de prova junto 

à Fundação Universidade de Brasília e somente para efeito da Prova de Títulos, que os 

comprovantes entregues são cópias autênticas dos originais. 

Declaro que estou ciente de que, na hipótese de prestar falsas informações, estarei 

incorrendo em falta e sujeito a penalidades previstas no § 3º do art. 4º do Decreto n. 

2.880/1998. 

 

 

Brasília, DF, ______ de ___________________de 2015. 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá acompanhar o Formulário de Pontuação da Prova de Títulos. 
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Anexo IV ao Edital No 02/2015 

                urso de Doutorado - PPGPsiCC/PCL/IP/UnB  

                      

                                - Doutorado 

                                                            recomendantes. Cada candidato                         

                      . As cartas devem ser lacradas pelos autores e entregues juntamente com o re          

                           . Não é permitido solici                                                como 

                   .  

Prezado Colega: 

                                                                                                                 

o Curso de Doutorado em Psicologia Clinica e Cultura                 -                                  

        –                                                                                                      

     -                                                                                        ou enviada 

diretamente por correio. O lacre deve ser rubricado com sua assinatura. Agradecemos a sua colab      .  

                              -                                          .  

Nome completo do(a) candidato(a): 

CPF: ...................................................................................  

                         (a) 
candidato(a)?...........  

                                                                  
                            ; (1) muito fraco ; (2) fraco ; (3) regular 
; (4) bom ; (5) muito bom :  

1.                                        : _____  

2.                                                  /ou 

profissional :_____  

3. Facilidade para novas aprendizagens: _____  

4.                                         _____  

5. Iniciativa _____  

6.             _____  

7.           _____  

8. Relacionamento com colegas :_____  

9. Relacionamento com superiores: _____  

10. Assiduidade no trabalho :_____  

11.                                : _____  

12.                                      : _____  

13. Responsabilidade com trabalho ou tarefas: _____  

 

Durante quanto tempo conviveu, social ou 
profissionalmente, com o(a) 
candidato(a)?................  

                                   
conheceu o(a) candidato(a) mais de perto?  

                                                 
            :  

                                                 
      -gradu    : 

                                                 
      -         :  

[ ] Como seu(a) orientador(a) no Curso de:  

                                              
          (a):  

                                          , no(a):  

[ ] Outro, por favor especificar 
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                                        : 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

                                  

Nome completo: ______________________________________________________________________________________________ 

Telefones para contato: ______________________________________________________________________________________         

          Acadêmica mais alta.      :                                                                        
       : _________________________________________________________  Ano de Obtenção: __________________________  

                          /lugar: _____________________________________________________________________________ 

               : _______________________________________________________________________________________________ 

_____________, de ____________________ de 2015. 

(Local e data) 

 

_____________________________ 

(Assinatura) 
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Anexo V ao Edital No 02/2015 

                                  - PPGPsiCC/PCL/IP/UnB  

LINHAS DE PESQUISA 

 

As Linhas de Pesquisa do PsiCC refletem a amplitude do trabalho desenvolvido por seu corpo docente e 

colaboradores e contempla, d                                                                          

                                                                            :  

                                                                 , do Grupo e da Comunidade  

Descriç                                                                                                            

                                                                                                            

                       ; a problem                                                                                  

                                                                                                            , 

Teorias da Complexidade, Construtivismo, e Construcionismo Social.  

 

                                               

                                                                                                             

                                                                                                              

                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                         , da arte e da literatura.  

 

Linha III: Psicopatologia, Psicoterapia e Linguagem  

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                    

                                                                                                                

                                                                                                                  

                vida adulta.  

 

                                  

                                                                                                                 

                                                                                                            

                                                                                                                   

                                                                                    . Metodologias qualitat       

                                                       .  
 

Linha V: Psicologia da Saúde e Processos Clínicos 
Aplicação e avaliação de princípios teóricos, métodos e técnicas da Psicologia da Saúde em promoção da saúde, 

prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento, reabilitação e políticas públicas. Investigações de natureza 

interdisciplinar e multimetodológica sobre processo saúde-doença nos planos pessoal, grupal, comunitário e 

institucional em diversos contextos socioculturais. Entre as temáticas de interesse, destacam-se: processos clínicos 

em ambientes de cuidados; comunicação em saúde; qualidade de vida e resiliência em condições adversas e 

cronicidades; produção de tecnologias de intervenção, formação e ensino na saúde. 
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Anexo VI ao Edital No 02/2015 

                                  - PPGPsiCC/PCL/IP/UnB 

 

Professores Orientadores  

                     nior 

Daniela Chatelard 

Deise Amparo Matos 

Eliane Maria Fleury Seidl 

Francisco Moacir de Melo Catunda Martins  

                           niz  

                      

Jorge Ponciano Ribeiro 

            -Maluskche 

Liana Fortunato Costa 

Luiz Augusto Monnerat Celes  

                                 

                               

Maria Izabel Tafuri 

Maurício da Silva Neubern 

Sheila Giardini Murta 

Tereza Cristina Cavalcante Ferreira de Araujo  

Terezinha de Camargo Viana 

Valeska Maria Zanello de Loyola 


