UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
Processo Seletivo - Edital no 002/2005/PPGP
TURMA 2006
O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Pará torna públicas as instruções para o processo de
seleção dos candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia (nível Mestrado), em duas áreas de concentração: a)
Psicologia Social; b) Psicologia Clínica, para o período letivo que terá início em março de 2006.
1. CALENDÁRIO
Inscrições – 16 a 24 de novembro de 2005
Homologação das inscrições – 28 de novembro de 2005
Prova escrita – 30 de novembro de 2005
Divulgação do resultado da prova escrita – 05 de dezembro de 2005
Entrevistas – 06 e 07 de dezembro de 2005
Exame de proficiência em língua estrangeira – 12 de dezembro de 2005
Divulgação do resultado final – 13 de dezembro de 2005
Matrículas – 01, 02 e 03 de março de 2006
Início das aulas – 06 de março de 2006
2. VAGAS
Serão oferecidas 12 vagas assim distribuídas:
LINHA DE PESQUISA

PROFESSOR(A)

VAGAS

Prof. Dr. André Maurício Lima Barretto

02

Prof. Dr. Ricardo Pimentel Méllo

02

Profa. Dra. Airle Miranda de Souza

02

Profa. Dra. Ana Cleide Guedes Moreira

02

Prof. Dr. Ernani Pinheiro Chaves

02

Profa. Dra. Adelma Pimentel

02

Cultura, Linguagem e Subjetivação

Estudos Psicanalíticos e
Psicopatológicos da Subjetividade

Prevenção e Tratamento Psicológico

Total

12

OBS: A descrição das linhas de pesquisa estão no Anexo IV.
3. INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, nas formas descritas neste edital, no período de 16 a 24 de novembro de 2005,
das 9:00 às 12:00 horas, na Secretaria do Programa, localizada no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Campus Universitário
do Guamá, sito à Rua Augusto Corrêa, 01, CEP: 66.075-110, Belém, Pará.
3.2- A inscrição dos (as) candidatos (as) será gratuita.
3.3- Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, via correio eletrônico ou fora do prazo.
3.4- No momento da inscrição, o (a) candidato (a) deverá anexar os seguintes documentos:
a) Formulário de inscrição, disponível no Anexo VI deste Edital, devidamente preenchido, acompanhado de foto 3x4 recente e
previamente colada no formulário de inscrição.
b) Fotocópia da carteira de identidade e CPF.
c) Fotocópia do Diploma de Curso de Graduação em Psicologia ou área afim (constando o reconhecimento do curso), emitido por
Instituição de Ensino devidamente credenciada pelo Ministério da Educação ou comprovante de conclusão de curso.
c.1- O candidato estrangeiro deverá solicitar informações na Secretaria do Programa em relação à documentação específica.
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c.2-Os documentos emitidos por instituição estrangeira deverão estar chancelados pelas autoridades consulares brasileiras,
observada a legislação em vigor.
c.3- Os candidatos que estiverem cursando o último semestre de curso de graduação, deverão entregar uma declaração de
formando, assinada pelo coordenador de seu curso de graduação. O diploma será substituído por certidão ou ata de colação de
grau, cuja fotocópia deverá ser apresentada por ocasião da matrícula.
d) Duas cópias do Curriculum vitae, modelo Lattes (CNPq), comprovado por meio de cópias legíveis (produção não comprovada
não será pontuada) e devidamente encadernado.
e) Duas cópias do projeto inicial da Dissertação a ser desenvolvido no Programa, elaborado pelo candidato de acordo com as
informações apresentadas no Anexo II deste Edital.
3.5. No caso das inscrições realizadas pelo correio, os documentos relacionados no item 3.4., juntamente com a inscrição, poderão
ser remetidos pelo correio – via SEDEX, desde que a documentação esteja completa e que a postagem ocorra até o último dia
previsto para as inscrições (24 de novembro de 2005).
3.6. Endereço para envio/entrega da inscrição: Universidade Federal do Pará– Centro de Filosofia e Ciências Humanas –
Programa de Pós-Graduação em Psicologia — Campus Universitário – Rua Augusto Corrêa, 1, Bairro do Guamá –– CEP:
66.075-110 — Belém, PA.
3.7. O candidato poderá inscrever-se por meio de procuração específica para esse fim, sendo necessário anexar o respectivo Termo
de Procuração (que não precisará ter firma reconhecida), cópia legível de documento oficial de identidade do procurador e do
candidato (que não precisarão de autenticação). Nesta hipótese, o candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros do seu
procurador.
3.8. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e em
seus Anexos, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
3.9. O resultado da homologação será divulgado na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Psicologia no dia 28 de
novembro de 2005, aparecendo, por ordem alfabética, somente as inscrições homologadas.
3.10. Os candidatos não aprovados na seleção deverão retirar seus documentos na Secretaria do Programa, até um mês após a
divulgação do resultado final do processo seletivo. Findo este prazo os documentos serão eliminados.
3.11. O candidato somente será considerado inscrito no Processo Seletivo após ter cumprido todas as instruções descritas no item
3 (três) deste edital e de todos os seus subitens. A falta de um dos documentos exigidos invalidará a inscrição do (a) candidato (a).
4. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO
4.1- O Processo Seletivo será composto de:
a) análise do Currículo, de caráter classificatório, de acordo com critérios de pontuação apresentados no Anexo I deste Edital.
b) análise do Projeto Inicial da Dissertação, de caráter eliminatório, de acordo com critérios de pontuação apresentados no Anexo
II deste Edital;
c) prova escrita de caráter eliminatório, de acordo com critérios de pontuação apresentados no Anexo V deste Edital. O candidato
contará com um tempo de 04 (quatro) horas para discorrer sobre uma questão, cujo conteúdo deverá contemplar, pelo menos,
parte da bibliografia recomendada pela Linha de Pesquisa de sua opção;
d) entrevista, de caráter eliminatório, com duração de até cinqüenta minutos (50 min.), de acordo com critérios de pontuação
apresentados no Anexo III deste Edital.
e) Exame de Língua Estrangeira, (Francês ou Inglês).
OBS: Caso o(a) candidato(a) não seja aprovado(a) durante o processo de seleção deverá freqüentar e ser aprovado em curso
oferecido pela UFPA, ou submeter-se a nova prova que ateste sua proficiência até, no máximo, a realização do exame de
qualificação.
5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1- Os resultados parcial e final do Processo Seletivo serão divulgados por meio de cartazes fixados na Secretaria do Programa e
no quadro de aviso do CFCH.
6. MATRÍCULA
6.1- Os candidatos classificados para as vagas existentes de acordo com este Edital, obedecendo à estrita ordem de classificação,
deverão comparecer à secretaria do Programa de Pós-graduação em Psicologia no período de 01 a 03 de março de 2006, das 9 às
12 horas, para proceder à matrícula.
7. CASOS OMISSOS: Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela Comissão de Seleção e homologados pelo Colegiado
do Programa de Pós-Graduação em Psicologia.
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ANEXO I
ANÁLISE DO CURRÍCULO
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 a 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:
Pontos
Itens a serem avaliados
Pontos
Obtidos
1. Título de Graduação
1
2. Título de Especialização
2
3. Título de Mestrado
3
5. Autoria de livro especializado (edição nacional)
3
6. Autoria de capítulo de livro especializado (edição nacional)
2
7. Organização de livro especializado (edição nacional)
1
8. Artigo completo em periódico internacional
3
9. Artigo completo em periódico nacional
2,5
10. Artigo publicado em jornais ou periódico local
1
11. Resumo de trabalho publicado em anais de eventos científicos internacionais
2,5
12. Resumo de trabalho publicado em anais de eventos científicos nacionais (até 6 pontos)
2
13. Resumo de trabalho publicado em anais de eventos científicos regionais (até 6 pontos)
2
14. Resumo de trabalho publicado em anais de eventos científicos locais (até 7,5 pontos)
1,5
16. Experiência como docente no ensino superior (pontuação por semestre (até 10 pontos)).
1
17. Experiência como docente no ensino médio (pontuação por semestre até 10 pontos)
0,5
18. Trabalho de conclusão de curso de especialização (como orientador; até 10 pontos.)
1
19. Trabalho de conclusão de curso de graduação (como orientador; até 10 pontos)
0,5
20. Palestras proferidas
0,5
21. Participação em projetos de pesquisa (por projeto, até 3 pontos)
1,5
22. Participação em projetos de extensão (por projeto até 3 pontos)
1,5
23. Monitoria durante o curso de graduação em Psicologia ou áreas afins (por semestre até 2 pontos)
0,5
24. Bolsa de Iniciação Científica (CNPq/PIBIC, UFPA ou outras) (por semestre até 4,5 pontos)
1,5
25.Participação em eventos científicos (por evento até 2 pontos)
0,5
26.Apresentação de Trabalho (por trabalho até 10 pontos)
2,5
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 = 50 / 5 = 10

ESCALA DE NOTAS/CONCEITOS
9,0 a 10
EXCELENTE
7,0 a 8,5
BOM
5,0 a 6,5
REGULAR
0,0 a 4,5
INSUFICIENTE
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ANEXO II
PROJETO INICIAL DE DISSERTAÇÃO
1 ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO INICIAL DE DISSERTAÇÃO
1.1.Com no mínimo 05 (cinco) e máximo de 10 (dez) páginas, o projeto inicial deverá atender aos seguintes itens:
a) Título (o título deve permitir identificar o tema da pesquisa)
b) Problema de Pesquisa (situar o problema de maneira circunstanciada e formular sua indagação de pesquisa)
c) Justificativa (dizer da relevância da pesquisa científica que se propõe desenvolver, utilizando bibliografia básica
pertinente).
d) Objetivo (definir qual o objetivo geral da pesquisa e depois os objetivos específicos para atingir o objetivo geral)
e) Método da Pesquisa (indicar, justificando, quais os meios que irá utilizar para levantar e analisar as informações
necessárias ao projeto – fontes, instrumentos, procedimentos).
f) Bibliografia (indicar a bibliografia, adotando as normas da ABNT)
1.2. O texto deve ser digitado em letra Times New Roman 12, em espaço 1,5 e em papel A4.
1.3- A pontuação obedecerá aos seguintes critérios:
SIM
PARCIAL
NÃO
ELEMENTOS PARA AVALIAÇÀO
(1,0)
(O,5)
(ZERO)
ELEMENTOS INICIAIS
1. O projeto contém as informações e formatações solicitadas?
2. É organizado em seqüência lógica?
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 idéias 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, justificando, 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. O referencial bibliográfico está citado e de acordo com as normas da ABNT?
18. Citações e referências, no corpo do texto, estão adequadas as 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. É um projeto exeqüível?
21. Há adequação do projeto coma linha de pesquisa escolhida?
TOTAL PARCIAL DE PONTOS
TOTAL GERAL DOS PONTOS
OBS: O (a) candidato(a) será eliminado caso obtenha nota zero em um dos itens
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ANEXO III
FICHA DE AVALIAÇÃO DAS ENTREVISTAS

CANDIDATO (A):_________________________________________________
AVALIADOR (A):_________________________________________________

ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SIM
(1,0)

PARCIAL
(0,5)

NÃO
(Zero)

Revela domínio sobre o objeto de estudo?
Há vínculos com o campo temático escolhido?
Demonstra segurança em relação ao projeto?
Revela indicações de que terá condições de realizar as atividades relativas ao curso?
Revela coerência entre os objetos do projeto e as condições concretas de realizá-los?
Demonstra fluência verbal?
Demonstra consistência de raciocínio em relação ao projeto?
Seus objetivos são coerentes com o curso pretendido?
Consegue articular seu projeto com a realidade?
Demonstra entusiasmo para realizar o curso?
TOTAL

ESCALA DE NOTAS/CONCEITOS
9,0 a 10
EXCELENTE
7,0 a 8,5
BOM
5,0 a 6,5
REGULAR
0,0 a 4,5
INSUFICIENTE

NOTA:______________
CONCEITO:________________

________________________________________________________
Professor(a) Avaliador(a)
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ANEXO IV
LINHAS DE PESQUISA
a) Estudos Psicanalíticos e Psicopatológicos da Subjetividade
Esta linha de pesquisa tem por objeto os determinantes inconscientes dos processos de subjetivação e do sofrimento psíquico,
investigados com o método clínico de tratamento psicológico, visando a formulação de teorias psicológicas e psicopatológicas,
bem como o desenvolvimento de técnicas eficazes para a prática psicoterápica e psicanalítica contemporânea. Além disso, a
linha também pretende desenvolver investigações de caráter epistemológico, assim como desenvolver estudos e pesquisas a
partir das relações entre Psicanálise e Arte.
b) Cultura, Linguagem e Subjetivação.
O paradigma adotado nesta linha não considera os objetos da pesquisa como empíricos, e sim construídos intersubjetivamente
na sociedade e na história. Entende-se que a produção do conhecimento tem como suposto a inserção do sujeito na linguagem,
entendida como resultado da criação de um coletivo anônimo e instrumento de posicionamento no mundo. Os modos humanos
de agir, pensar e sentir são enfocados como indissociavelmente psíquicos e social-históricos. Prioriza a pesquisa nãoexperimental voltada para a compreensão da experiência subjetiva estruturada no âmbito da cultura amazônica.
c) Prevenção e Tratamento Psicológico
Nesta linha de pesquisa desenvolvem-se projetos em duas áreas: 1.Gestalt-terapia e abordagem fenomenológica heideggeriana
da existência são os referenciais teórico-analíticos que embasam as investigações dos eixos relativos ao desenvolvimento
emocional e/ou social e suas repercussões para a formação da auto-imagem, auto-estima e autoconceito. Tais eixos incluem
pesquisas sobre os sistemas familiares, a função do pai e processos terapêuticos infantis e adultos. 2. Diagnóstico do tipo
compreensivo, um processo avaliativo, formalmente organizado, que investiga a personalidade de modo contextualizado, em
seus aspectos estrutural, dinâmico e/ou funcional, inclusive os latentes, com o auxílio de instrumentos selecionados de acordo
com as especificidades do caso ou dos objetivos definidos por demandas institucionais ou médicas.
BIBLIOGRAFIA POR LINHA DE PESQUISA:

1. Prevenção e tratamento psicológico.

— LÉVY, André. Ciências clínicas e organizações sociais: sentido e crise do sentido. Belo Horizonte, Autêntica/FUMEC, 2001.
(cap. I e IV).
— CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. (segunda parte p. 87 a 199).
— GONZÁLEZ REY, Fernando Luiz - Pesquisa qualitativa em psicologia. São Paulo: Pioneira/Thomson Learning, 2002. (cap. 1)
— FARIA, Ana Lúcia Goulart de, Zélia de Brito F., PRADO, Demartini, Patricia Dias (orgs.). Por uma cultura da infância:
metodologias de pesquisa com crianças. Campinas: Autores Associados, 2002. (cap. 1 e 2)
— CAMPANER. Palangana, Isilda. Individualidade: afirmação e negação na sociedade capitalista. São Paulo: Plexus, 1998. (cap. 4).
— AUGRAS, Monique. O ser da compreensão: fenomenologia da situação de psicodiagnóstico. Petrópolis: Vozes, 1986. (cap. 1).
2. Cultura, Linguagem e Subjetivação
— CASTORIADIS, Cornelius. Encruzilhadas do labirinto II - Domínios do homem. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. (pg. 225- 243).
— MOSCOVICI, Serge. Representações Sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis: Vozes, 2003. (Cap. 1, 2, 3)
— SPINK, Mary Jane. Linguagem e produção de sentidos no cotidiano. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. (Cap. 1 e 2).
3. Estudos psicanalíticos e psicopatológicos da subjetividade
— BERLINCK, Manoel Tosta. O que é Psicopatologia Fundamental. Revista Latinoamericana de Psicopatologia. Fundamental.
São Paulo: v. 1, n. 1, p. 46-59, março, 1998.
— BLEGER, Jose. Psico-higiene e psicologia institucional. Porto Alegre: Artes Médicas, 1984. (Capítulo 2, p.31-70).
— FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund
Freud. 2 ed. Rio de Janeiro: Imago, 1988. vol. XXI, p.81-178.
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ANEXO V
FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA
ESCRITA

DATA: ____/_____/_______
CANDIDATO(A):_________________________________________________
AVALIADORES: _________________________________________________
ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO

SIM
(1,0)

PARCIAL NÃO
(0,5)
(0)

1.
Inclui elementos fundamentais de um texto (introdução,
desenvolvimento e conclusão)?
2.
Aborda aspectos relevantes relacionados ao tema da prova?
3.
Apresenta organização lógica e clareza em suas idéias
4.
Utiliza adequadamente os termos e conceitos relativos as referências
bibliográficas sugeridas?
5.
Seus escritos estão coerentes com a linha de pesquisa escolhida?
6.
Demonstra fluência escrita?
7.
Estabelece corretamente a grafia das palavras e o uso de sinais de
pontuação?
8.
Evidencia reflexão crítica e atualizada no desenvolvimento do tema
da prova?
9.
O número de linhas que utilizou está de acordo com o que foi
exigido?
10.Realizou a prova no tempo exigido?
TOTAL

ESCALA DE
NOTAS/CONCEITOS

NOTA:

9,0 a 10

EXCELENTE

7,0 a 8,5

BOM

5,0 a 6,5

REGULAR

0,0 a 4,5

INSUFICIENTE

______________

CONCEITO: ________________

__________________________ / ____________________________
Professores Avaliadores

Página 7 de 8

ANEXO VI
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA / UFPA
Nome: ___________________________________________________________________
Nascimento: ____/____/____

Naturalidade: _______________________

Nacionalidade: ______________________
Identidade: _________________ Órgão Emissor: _____________

Data ____/____/___

CIC: ________________________
Ocupação atual ____________________________________________________________
Endereço _________________________________________________________________
Bairro _________________________ CEP ______________ Cidade ________________
DDD ________________Fone _________________Endereço eletrônico: ________________________________
Graduação_______________________
Pós-Graduação ___________________________
Outros cursos: 1.__________________________________________________________
Indicar a língua na qual fará o exame de proficiência (inglês ou francês)______________________________________________
Linha de pesquisa pretendida (caso venha a ser selecionado): _________________________________________________
(
(
(
(
(
(

) necessito de bolsa de estudos
) posso realizar os estudos sem bolsa, com dificuldades
) tenho condições adequadas para realizar meus estudos
) tenho condições de conseguir bolsa de estudos por minha conta
) tenho condições adequadas para realizar meus estudos
) tenho disponibilidade de horário para realizar meus estudos e freqüentar as aulas
Belém, _______ de __________________ de __________

_______________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

_______________________________________________
Responsável pela Inscrição

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA / UFPA
Nome: ___________________________________________________________________
Belém, _______ de __________________ de __________

_______________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

_______________________________________________
Responsável pela Inscrição
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