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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

PSICOLOGIA CLÍNICA E CULTURA 

EDITAL Nº 01/2015 
 

SELEÇ                                            -             

                            , PARA O CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO, 

PARA O SEGUNDO PER               2015 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, no 

uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as normas do processo seletivo 

para preenchimento das vagas do Curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, em conformidade com as exigências do 

Regulamento deste Programa e da Resolução nº 91/2004 do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da UnB. 

 

1.2. O Edital foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Clínica e Cultura, em reunião realizada em 10/02/2015 e pela Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação da Universidade de Brasília. 

 

1.3. Informações sobre o Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura 

e/ou Curso de Mestrado Acadêmico podem ser obtidas na Secretaria do Programa no 

endereço indicado no item 3.1 deste Edital ou na página eletrônica 

http://www.psicc.unb.br 

 

2. DO NÚMERO DE VAGAS 

 

2.1. Número de vagas oferecidas 

 

Mestrado Acadêmico: 25 (vinte e cinco) vagas. 

 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

3.1.                                                                           

                            -G                                        , para o 

                                                                                

           30/03/2015 a 30/04/2015, com correspondência postada para o seguinte 

endereç                                                          -             

                                                                               

                                                                                

                                                 -             -DF.. 

 

3.2.                                                                -                   

                          (Sedex ou similar), com Aviso de Recebimento            

                                                                                        

                , conforme estabelecido no item 3.1 deste Edital. 

 

http://www.psicc.unb.br/
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3.2.1. Ao inscrever-se no Processo Seletivo, o                                        

                                              -                                 

               -                                                                   

                                              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. Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos graduados ou em fase de 

conclusão de Curso de Graduação em Psicologia e áreas afins, a critério da Comissão 

Geral de Seleção de Mestrado, residentes no Brasil ou no exterior. 

 

3.4. Candidatos em fase de conclusão de Curso de Graduação poderão se inscrever 

desde que possam concluir o Curso de Graduação até o primeiro dia do Período Letivo 

de ingresso no Curso pretendido, de acordo com o Calendário Acadêmico aprovado 

pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, atendido o que prescrevem os itens 3.7 a 

3.9 deste Edital. 

 

3.5. A inscrição, 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 Inscrição preenchida (Anexo I deste Edital). 

 

3.5.2. J                “  ”        vias. A justificativ                 “  ”         “  ” 

(duas) páginas, em formato A4, com espaçamento 1,5 entre linhas e fonte Times New 

Roman 12. No cabeçalho da Justificativa deverá ser indicada a linha de pesquisa (Anexo 

V) de interesse do candidato. O candidato deverá justificar sua escolha referente ao 

Programa, a Linha de Pesquisa e ao tema de interesse. A justificativa será avaliada em 

conjunto com a Prova Oral. 

 

3.5.3. Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou declaração de provável formando 

no primeiro período letivo de 2015 para os candidatos em fase de conclusão do curso.  

 

3.5.4. Cópia autenticada do Histórico Escolar do Curso de Graduação. 

 

3.5.5. Currículo Lattes, em versão impressa (disponível para preenchimento no endereço 

http://lattes.cnpq.br). Em hipótese alguma será aceito outro modelo de apresentação de 

currículo. 

 

3.5.5.1. Lista de Documentação Comprobatória do Currículo Lattes. O candidato deverá 

observar o constante no Anexo II, deste Edital - Formulário de Pontuação de 

Documentação Comprobatória. 

http://lattes.cnpq.br/
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3.5.5.2. O Currículo Lattes não será objeto de pontuação. Só serão considerados os 

documentos comprobatórios entregues para esse fim. 

 

3.5.5.3. Os candidatos deverão considerar as informações contidas no Anexo II - 

Formulário de Pontuação da Documentação Comprobatória, parte integrante deste 

Edital.  

 

3.5.5.4. 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. As 

cópias entregues não serão devolvidas em hipótese alguma. 

 

3.5.5.5.                                                                             

                                                                                     

                                        , por via postal, ou por qualquer outro meio, 

par                                             . 

 

3.5.6. Duas (02) Cartas de Recomendação Acadêmica (Anexo IV do Edital) que devem 

ser encaminhadas em Formulário Padrão, disponível na página http://www.psicc.unb.br/ 

e na Secretaria do Programa no endereço indicado no item 3.1 deste Edital. As Cartas de 

Recomendação Acadêmica devem ser inseridas em envelope lacrado e incluídas no 

envelope único de documentos comprobatórios. 

 

3.5.7. Cópias autenticadas do Documento de Identidade e do CPF. 

 

3.5.8. Comprovante original do recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 

(duzentos 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. 

 

3.5.9. Candidatos estrangeiros interessados em participar do Processo Seletivo deverão 

apresentar documento oficial do país de origem comprovando sua residência no 

exterior. 

 

3.5.10. Cidadãos brasileiros que residam permanentemente no exterior deverão 

apresentar fotocópia autenticada do Visto de Residente Permanente emitido pelo país 

em que residem. 

 

3.5.11. Terão as inscrições homologadas pela Comissão Geral de Seleção do Mestrado 

apenas os candidatos que apresentarem toda a documentação exigida dentro do prazo 

previsto no item 7 do presente Edital. 

 

3.6. O candidato, ao apresentar a documentação requerida, responsabiliza-se pela 

veracidade de todas as informações prestadas. 

 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
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3.7. A admissão dos candidatos selecionados para o Curso de Mestrado Acadêmico do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura será efetuada pelo seu 

registro na Secretaria de Administração Acadêmica (SAA). No ato do registro os 

candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: cópias autenticadas de 

Diploma do curso superior; Histórico Escolar do curso superior; Carteira de Identidade; 

CPF; Título de Eleitor com último comprovante de votação; Certificado de Reservista 

(candidatos do sexo masculino); Carteira de Identidade de Estrangeiro (somente para os 

estrangeiros).  

 

3.8. Candidatos inscritos no Processo Seletivo para o Curso de Mestrado Acadêmico em 

fase de conclusão do Curso de Graduação, se selecionados, deverão apresentar Diploma 

ou Certificado de Conclusão do Curso respectivo no ato de registro pela Secretaria de 

Administração Acadêmica (SAA) da UnB. 

 

3.9. Não será permitido o registro concomitante em mais de um Curso de Pós-

Graduação Stricto Sensu da UnB. 

 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1. As etapas do Processo de Seleção serão realizadas nas datas e horários que constam 

no item 7 deste Edital. O endereço do local de realização das Provas será divulgado 

juntamente com o resultado da homologação das inscrições, na página eletrônica do 

Programa, em http://www.psicc.unb.br, e na Secretaria. 

 

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. 
 

4.2. O Processo de Seleção será composto pelas seguintes etapas: 

 

4.2.1. Prova de Interpretação e Compreensão de Texto em Língua Estrangeira: A 

prova terá duração de 3 (três) horas e será realizada no Campus Darcy Ribeiro, no 

endereço a ser divulgado juntamente com a Homologação das Inscrições. A Prova será 

escrita e consistirá de teste para avaliar a compreensão e interpretação de texto em 

língua inglesa ou francesa, na área do conhecimento do curso, ou seja, Psicologia 

Clínica e Cultura e áreas afins. As respostas serão elaboradas em língua portuguesa. 

Será permitido o uso de dicionário (impresso em papel ou tradutor eletrônico no 

           “      ”                             stimo de dicionário entre os 

candidatos. Os critérios de avaliação para esta Prova estão explicitados no item 5 deste 

Edital. O candidato deverá optar no ato da inscrição pela Língua Estrangeira na qual 

pretende fazer a referida prova. 

 

4.2.2. Prova Escrita de Conhecimento: A Prova Escrita de Conhecimento terá duração 

de 3 (três) horas e será realizada no Campus Darcy Ribeiro, no endereço a ser divulgado 

juntamente com a divulgação do resultado da Prova de Interpretação e Compreensão de 

Texto em Língua Estrangeira. A Prova Escrita deverá ser feita pelo próprio candidato, à 

http://www.psicc.unb.br/
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mão, de forma legível, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras 

pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial, em função 

de deficiência que impossibilite a redação pela própria pessoa. Os critérios de avaliação 

para esta prova estão explicitados do item 5 deste Edital. 

 

4.2.3. Avaliação de Documentação Comprobatória: Consistirá em uma análise do 

Currículo e pontuação dos documentos comprobatórios apresentados pelo candidato 

conforme indicado na Tabela de Pontuação do Currículo (Anexo II do Edital). Os 

critérios de avaliação para esta Prova estão explicitados no item 5 deste Edital. 

 

4.2.4. Prova Oral: A Prova Oral terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. A Prova 

Oral será realizada no Campus Darcy Ribeiro, no endereço divulgado juntamente com 

os resultados da Avaliação de Documentação Comprobatória. Na mesma ocasião, será 

divulgado também o Cronograma com o horário de realização da Prova Oral para cada 

candidato aprovado nas etapas anteriores. A Prova Oral consistirá da arguição do 

candidato por Comissão de Prova Oral de Seleção do Curso de Mestrado designada pela 

Comissão Geral de Seleção do Mestrado e composta por professores membros do corpo 

docente do programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, sob 

coordenação de um membro da Comissão Geral de Seleção do Mestrado. Os critérios de 

avaliação para esta prova estão explicitados no item 5 deste Edital. A justificativa será 

avaliada em conjunto com a Prova Oral. 

 

5. DA FORMA DE AVALIAÇÃO 

 

5.1. A cada uma das Provas será atribuída uma nota de zero (0) a cem (100) pontos. 

 

5.1.1. Avaliação de Documentação Comprobatória: Esta etapa é classificatória. Os 

aspectos analisados no Currículo Lattes serão a formação acadêmica, a produção 

científica e a experiência profissional. Cada item receberá uma pontuação perfazendo 

um total de 100 (cem) pontos. A avaliação do Currículo Lattes obedecerá à Tabela de 

Pontuação (Anexo II) deste Edital. 

 

5.1.2. Prova Escrita de Conhecimento: Esta etapa é eliminatória e classificatória, 

sendo que a nota mínina para aprovação é 60 (sessenta) pontos. A Prova versará sobre 

temas cujo conteúdo e referências abrangem conhecimentos em Psicologia Clínica e 

Cultura e áreas afins. 

 

5.1.3. Prova em Interpretação e Compreensão de Texto em Língua Estrangeira: 
Esta etapa é eliminatória, sendo que a nota mínima para a aprovação é 60 (sessenta). Os 

aspectos avaliados serão a interpretação e compreensão instrumental da língua inglesa 

ou francesa, de um texto de Psicologia Clínica e Cultura ou áreas afins, conforme 

escolha do candidato assinalada em sua Ficha de Inscrição no Processo Seletivo. 

 

5.1.4. Prova Oral: Esta etapa é eliminatória e classificatória, sendo que a nota mínina 

para aprovação é 60 (sessenta) pontos. A Prova Oral levará em consideração a 

Justificativa apresentada e será relativa aos seguintes itens: 1) Capacidade de 

sustentação dos argumentos científicos que compõem a Justificativa com clareza, 

objetividade e conteúdo; 2) Trajetória de formação e preparação global do candidato 

para cursar o mestrado; 3) Compatibilidade técnico-científica entre os interesses e 
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perspectivas do candidato e as características do Curso de Mestrado Acadêmico em 

Psicologia Clínica e Cultura e da linha de pesquisa pretendida.  

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

6.1. A nota final de cada candidato será a média ponderada das notas obtidas nas provas, 

sendo os pesos de cada umas das três provas os seguintes: 

 Prova Escrita de Conhecimento: Peso 4 (quatro). 

 Prova Oral: Peso 3 (três). 

 Prova de Avaliação de Currículo: Peso 2 (dois). 

 

6.1.1. A nota final de cada candidato tem caráter classificatório e eliminatório sendo que 

a nota mínima para aprovação é de 60 (sessenta) pontos. 

 

6.1.2. A classificação dos candidatos aprovados far-se-á pela ordem decrescente das 

notas finais dos candidatos. 

 

6.1.3. Serão selecionados aqueles candidatos que, pela ordem decrescente de 

classificação, preencherem o número de vagas oferecidas. 

 

6.1.4. Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser chamados a 

ocupar as vagas remanescentes outros candidatos aprovados, sendo respeitada a 

obtenção de nota final mínima de 60 (sessenta) pontos, a ordem decrescente de 

classificação e o número de vagas disponíveis. 

6.1.5. Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: 

A) Maior Nota da Prova Escrita de Conhecimento 

B) Maior Nota da Prova Oral 

C) Maior Nota da Prova de Avaliação de Currículo. 

 

7. DO CRONOGRAMA: 

 

7.1. As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do Processo de 

Seleção, bem como a divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 

 
DATA ETAPA HORÁRIO 

30/03/2015 

 a  

30/04/2015  

Período de Inscrições.  

 

8:30 às 11:30 

14:30 às 17:30  

15/05/2014 Divulgação da Homologação das Inscrições 

 

A partir de 

08:30 horas 

22/05/2015  

 

Realização da Prova de Interpretação e Compreensão de 

Texto em Língua Estrangeira 

 

8:30 horas às 

11:30 
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01/06/2015 

(data provável) 

Resultados da Prova de Interpretação e Compreensão de 

Texto em Língua Estrangeira 

 

A partir de 

08:30 horas 

08/06/2015 

  

15/06/2015 

(data provável) 

Realização da Prova Escrita de Conhecimento 

 

Divulgação dos Resultados da Prova Escrita de 

Conhecimento 

8:30 horas 

 

A partir de 

08:30 horas 

18/06/2015 

  

Avaliação da Documentação Comprobatória  

19/06/2015 

   

Divulgação da Avaliação da Documentação 

Comprobatória  

A partir de 

08:30 horas 

24/06/2015 

a 

26/06/2015 

Realização da Prova Oral  

 

A partir de 

8:00 horas 

 03/07/2015 

(data provável)  

 

Divulgação do Resultado da Prova Oral 

Divulgação do Resultado Final 

 

 

A partir de 

08:30 horas 

20/07/2015 a 

22/07/2015 

Período de confirmação de ingresso via e-mail ou por 

escrito no Curso de Mestrado Acadêmico por parte do 

candidato selecionado. 

A partir de 

08:30 horas 

 

7.2. A divulgação dos resultados de todas as etapas será afixada na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura no local indicado no item 

3.1 deste Edital, podendo também ser feita no endereço eletrônico 

http://www.psicc.unb.br  

 

8. DOS RECURSOS 

 

8.1. Requerimentos de Reconsideração e de Recursos à Comissão Geral de Seleção do 

Mestrado referentes à Homologação de Inscrições, Resultado da Prova Escrita de 

Conhecimento, Resultado da Prova de Interpretação e Compreensão de Texto em 

Língua Estrangeira, Avaliação do da Documentação Comprobatória, e ao Resultado da 

Prova Oral somente serão acolhidos se interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir 

da divulgação dos respectivos resultados e deverão obrigatoriamente ser apresentados 

                                “  q                                          

Processo Seletivo para Ingresso em Cursos de Pós-         ”                           

do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura no local indicado no 

item 3.1 deste Edital, e na página eletrônica 

http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/croforedi.html  

 

8.2. Do resultado final só serão cabíveis recursos ao Colegiado de Pós-Graduação do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura e ao Decanato de Pesquisa 

http://www.psicc.unb.br/
http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/croforedi.html
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e Pós-Graduação, na hipótese de vício de forma, até 10 (dez) dias úteis após a 

divulgação dos Resultados Finais, como previsto no Regimento Geral da Universidade 

de Brasília, Artigo 61. 

 

8.3. Os Requerimentos de Reconsideração e de Recursos dirigidos ao Colegiado de Pós-

Graduação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura devem ser 

apresentados pelo candidato ou por seu representante legal na Secretaria do Programa 

no endereço indicado no item 3.1 deste Edital. 

 

8.4. Os recursos dirigidos à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação devem ser 

apresentados pelo candidato, ou por seu representante legal, no Decanato de Pesquisa e 

Pós-Graduação, prédio da Reitoria da UnB, sala B2-39, Campus Universitário Darcy 

Ribeiro, Brasília, DF. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato 

que: 

 

9.1.1. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas do 

Processo de Seleção. 

 

9.1.2. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas 

neste Edital. 

 

9.1.3. Não comparecer a quaisquer das etapas do Processo de Seleção nas datas e 

horários previstos para seu início. 

 

9.1.4. Uma vez aprovado e classificado, não confirmar a sua participação no Curso de 

Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, 

na data especificada neste Edital. Esta confirmação deve ser feita por e-mail no seguinte 

endereço: secpsicc@gmail.com  

 

9.2. A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura por um período de até 3 

(três) meses após a divulgação do resultado final. Findo este período, a documentação 

será inutilizada, salvo se o candidato providenciar envelope endereçado e pagamento 

das taxas postais para a sua devolução via correio ou recolher pessoalmente sua 

documentação. 

 

9.3. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Geral de Seleção do Mestrado, pelo 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura e pelo 

Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação de acordo com o Regulamento do Programa e a 

Resolução CEPE 091/2004, conforme as suas competências. 

 

9.4. A critério do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 

Cultura poderá haver remanejamento entre vagas do Curso de Doutorado (Edital 

2/2015) e do Curso de Mestrado Acadêmico (Edital 1/2015), conforme o caso, desde 

que existam candidatos(a) aprovados(as) nos termos do presente Edital. 

mailto:secpsicc@gmail.com
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9.5. Ext                                                                              

                                                        q          -             

               q          -                . 

 

9.6. Os resultados parciais, assim como outros comunicados que se façam necessários, 

serão divulgados na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 

Cultura, no endereço citado no item 3.1 deste Edital podendo também ser divulgados na 

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

 

 

 

Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

Maurício S. Neubern 

Coordenador 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura 

 
 

 

 

http://www.psicc.unb.br/
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ANEXO I ao Edital No 01/2015 

Sel                                        - 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:.....................................................................  

D                             ? (    ) SIM  (    ) NÃO          Qual?....................................................................  

Curso pretendido  (Assinale apenas um):  

[                                                                                                              

2/2014) 

[                                                                                                      2/2014)  

 

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

(   ) Processos Int                                            , do Grupo e da Comunidade  

(                                         

(   ) Psicopatologia, Psicoterapia e Linguagem  

(                             

(   ) Psicologia da Saúde e Processos Clínicos 

 

                                                                                 :  

(            (             

                                            /as (Anexo V):  

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

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

C                             ): ...................................................................................................................................... 

                                                                                               -                             

                 -                -PsiCC.  

                                                -                -                            q          

                       q                                                                     www.psicc.unb.br  

Local ____________________ Data _________________ Assinatura __________________________________ 
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ANEXO II ao Edital No 01/2015 

PPG/PsiCC/PCL/IP/UnB 

Formulário                                             

 

NOME DO(A) 

CANDIDATO(A): 

 

 

 Quantidade de 

Títulos 

apresentados: 

 

 

 

 

NÚMERO DO 

EDITAL: 

Edital No 001/2015 - Sel                     

Mestrado Acadêmico 

  

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 01/2015, objeto deste Processo 

Seletivo. 

 

 

AUTENTICAÇÃO 

 

DATA: 

 

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

 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A): 
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ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA TABELA 

 

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

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

 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. 

 

 

ITENS 

  

1. Formação Acadêmica   (Pontuação Máxima = quarenta pontos)        Valor               quantidade pontuação 

 1.1 Mestrado acadêmico em Psicologia ou áreas afins   15   

 1.2 Mestrado profissionalizante em Psicologia Clínica   05   

 1.3 Doutorado em Psicologia ou áreas afins   20   

1.4 Especialização em Psicologia ou áreas afins (360 horas) 05   

 

2. Produção e Experiência em Pesquisa (Pontuação Máxima = trinta pontos)              Valor             

  

2.1 Livro    

 2.1.1 Livro publicado como autor (com Conselho Editorial e ISBN)   10   

 2.1.2 Livro publicado como autor (sem Conselho Editorial)   5   

 2.1.3 Capítulo de livro (com Conselho Editorial e ISBN)   5   

 2.1.4 Capítulo de livro (sem Conselho Editorial)   2   

   

2.2 Artigo em periódico   

 2.2.1 Internacional ou Nacional – Qualis Capes A1 ou A2  10   

 2.2.2 Internacional ou Nacional – Qualis Capes B1 ou B2 8   

 2.2.3 Internacional ou Nacional – Qualis Capes B3 ou B4 6   

 2.2.4 Nacional, Regional ou de divulgação – Qualis Capes B5 2   

2.3 Evento Científico ou Profissional    

 2.3.1 Trabalho completo em Anais  5   

 2.3.2 Resumo, comunicação ou painel  1   

    

2.4 Produção técnica (vídeo, software, etc.)  2   

   

2.5 Responsável por projeto de pesquisa aprovado por Instituição de Ensino e/ou    

Pesquisa 

5   

   

2.6 Experiência de pesquisa (por semestre)   

 2.6.1 Iniciação Científica (IC, PIBIC) ou voluntário (com aprovação do comitê de 

ética) 

2   

 2.6.2 Aperfeiçoamento (AP) ou Apoio Técnico (AT) 3   

   

2.7 Orientação de aluno de IC, PIBIC, AP, AT, ou trabalho final 2   

 

3. Experiência Profissional             (Pontuação Máxima = trinta pontos)                   Valor quantidade pontuação 

3.1 Docência             (Pontuação máxima = 20 pontos)   

3.1.1 Nível superior stricto sensu — Graduação ou Pós-Graduação (pontos por 

semestre) 

5   

3.1.2 Nível superior lato sensu — Especialização ou Aperfeiçoamento (pontos por 3   
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semestre) 

3.1.3 Nível fundamental, médio, monitoria (ensino superior)  2   

   

3.2 Atividades de extensão institucionalmente reconhecida (Pontuação máxima = cinco pontos)   

 3.2.1 Palestra científica ou profissional 2   

 3.2.2 Curso de curta duração oferecido (acima de 10 hs)  3   

   

3.3 Atividade profissional comprovada na área da psicologia clínica (e sub-áreas) e afins 

por ano (Pontuação máxima = cinco pontos) um por ano de atividade 

1    

                                                                                                                                             

 

Nota Máxima do Curriculum Vitae será igual ao total de cem (100) pontos     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

ANEXO III ao Edital No 01/2015 

Mestrado Acadêmico 

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. 

 

 



 

 

15 

Anexo IV ao Edital No 02/2015 

Sel                                        - PPGPsiCC/PCL/IP/UnB  

                      

Model                           – Mestrado Acadêmico  

                                                            recomendantes. Cada candidato deve 

solicitar duas                           . As cartas devem ser lacradas pelos autores e 

entregues juntamente com o re                                     . Não é permitido solici    

                                            como                    .  

Prezado Colega: 

         q                                                                              

                           Curso de Mestrado Acadêmico em Psicologia Clinica e Cultura  

               -                                          – PPG P                      

                                                                               -                

              q                                                         ou enviada 

diretamente por correio. O lacre deve ser rubricado                                       

           .  

                              -                                          .  

Nome completo do(a) candidato(a): 

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

                         (a) 

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

                                                ; (1) 

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

bom :  

1. Preparo para realizar es               : _____  

2.                                    
conhecimento e/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?  

                                     

                        :  

[ ] Como seu profes                  

                  -         : 

                                     

                  -         :  

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

                               

                         (a):  



 

 

16 

[ ] Como seu colega de trab       

        , no(a):  

[ ] Outro, por favor especificar 

 

                                        : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                  

Nome completo: 

_____________________________________________________________________________ 

Telefones para contato: _________________________________________________________         

         Acadêmica mais alta.     : ________________ Local: ______________           

      : _____________________________  Ano de Obtenção: __________________________  

                        /lugar: 

_____________________________________________________________________________ 

              : 

_____________________________________________________________________________ 

______________________, de ____________________ de 2015. 

(local e data) 

_____________________________ 

(assinatura) 
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Anexo V ao Edital No 02/2015 

Sel                                        - PPGPsiCC/PCL/IP/UnB  

LINHAS DE PESQUISA 

Linha I: Processos Interacionais no Contexto do Cas              , do Grupo e da Comunidade  

                                                                                                      

                                                   q                                       

familiares; o a                                                                        q             

                                                               q                                  

                                                       , Teorias da Complexidade, Construtivismo, e 

Construcionismo Social.  

                                               

                                                                                               

                                                                                                        

                                                   q                                                    

                                                                                            q        

                                                                                                            

da cultura, da arte e da literatura.  

Linha III: Psicopatologia, Psicoterapia e Linguagem  

           “     ”                                                                                     

                                                                                               

                                                         , familiar e psica                         

                                                                                                 

        q                                       q            , tais como psicoses, autismos, transtornos 

de personalidade perpa                                                           .  

                                  

                                                                                                 

                                                                                     q               

                                   q                                                     

                                        q                                                          

entre psic                                       q              q                                   

                   .  

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 

                        Mestrado - PPGPsiCC/PCL/IP/UnB 

 

Professores Orientadores  

                   J nior 

Daniela Chatelard 

Deise Amparo Matos 

Eliana Rigotto Lazzarini 

Eliane Maria Fleury Seidl 

Francisco Moacir de Melo Catunda Martins  

                                

                      

Jorge Ponciano Ribeiro 

J           -Maluskche 

Liana Fortunato Costa 

Luiz Augusto Monnerat Celes  

                                 

                               

Maria Izabel Tafuri 

Sheila Giardini Murta 

Tereza Cristina Cavalcante de Araujo  

Terezinha de Camargo Viana 

Valeska Maria Zanello de Loyola 


