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Edital PPG-PSICO nº 1/2021 de 02 de julho de 2021

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DISCENTE NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA E SAÚDE - ANO LETIVO DE 2021

 

1. PREÂMBULO

1.1. A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e Saúde (CCPPG Psico), no uso de suas atribuições legais, torna
público e estabelece as normas do processo sele�vo para o preenchimento das vagas em nível de Mestrado Acadêmico do referido programa.

1.2. Este edital foi aprovado pela CCPPG Psico e pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- Graduação (PROPPG) da Universidade Federal de Ciências
da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).

1.3. Outras informações podem ser ob�das através da secretaria do programa. O e-mail de contato é ppgpsico@ufcspa.edu.br 

 

2. DO NÚMERO DE VAGAS E DAS BOLSAS DE ESTUDO

2.1. O preenchimento das vagas dar-se-á de acordo com a disponibilidade de vagas dos(as) professores(as) orientadores(as) (conforme ANEXO
I), mediante aprovação dos(as) candidatos(as) no processo sele�vo.

2.2. Não há compromisso, por parte do Programa, com o preenchimento do total de vagas oferecidas.

2.3. Em caso de preenchimento das vagas do(a) professor(a) orientador(a) pretendido(a), existe a possibilidade de o(a) candidato(a)
aprovado(a) ser alocado(a) para outro(a) orientador(a) que tenha disponibilidade de vagas, a depender do aceite de ambos(as) e concordância mútua
em relação ao interesse de pesquisa. No entanto, o Programa não garante essa realocação. Se houver tal possibilidade, o(a) candidato(a) será
contatado(a) pela CCPPG Psico.

2.4. O Programa de Pós-Graduação em Psicologia e Saúde (PPG Psico) não garante a distribuição de bolsas de estudo, cuja disponibilidade é
divulgada anualmente pelas agências de fomento. Em caso de disponibilidade de bolsas, a distribuição obedecerá aos critérios definidos pelas agências
de fomento e às regras definidas pela CCPPG Psico.

2.5. Para a distribuição de bolsas, será considerada a nota ob�da pelo(a) candidato(a) na prova obje�va de metodologia, referente à primeira
etapa do processo sele�vo. Em caso de empate, será considerada a nota ob�da pelos(as) candidatos(as) na Proposta de Projeto de Pesquisa.

 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

3.1. A inscrição para o processo sele�vo discente em nível de Mestrado Acadêmico do PPG Psico para o 2º semestre le�vo de 2021 deverá ser
efetuada pelo(a) interessado(a), via sistema de processos sele�vos da pós-graduação, através do link h�ps://processosele�vo.ufcspa.edu.br/ entre os
dias 12/07/2021 e 27/07/2021 (conforme o cronograma deste edital, a ser conferido na seção 7.0).

3.2. Para realizar a inscrição, os candidatos deverão anexar os seguintes documentos:

3.2.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO II);

3.2.2. Carta de ciência de inscrição e de potencial orientação devidamente assinada por um(a) professor(a) orientador(a) do PPG Psico (ANEXO
III);

3.2.3. Diploma de Graduação digitalizado (frente e verso) ou do cer�ficado digitalizado de colação de grau;

3.2.4. Carteira de Iden�dade digitalizada ou outro documento de iden�dade permi�do por lei, em subs�tuição (frente e verso);

3.2.5. Cadastro de Pessoa Física (CPF) digitalizado;

3.2.6. Uma foto de rosto recente e com boa resolução, em formato digital;

3.2.7. Cópia simples do Currículo Vitae (modelo Plataforma La�es, CNPq);

3.2.8. Ficha de Avaliação do Currículo (ANEXO IV), já preenchida pelo(a) candidato(a) com a devida pontuação, juntamente com a cópia dos
comprovantes das a�vidades;

3.2.9. Folha de Rosto Iden�ficada da Proposta de Projeto de Pesquisa, com os seguintes dados: Nome do(a) Candidato(a), Nome do(a) Potencial
Orientador(a), Linha de Pesquisa e Título da Proposta de Projeto de Pesquisa (ver modelo no ANEXO V)

3.2.10. Proposta de Projeto de Pesquisa, não iden�ficada, de acordo com modelo em anexo (ANEXO VI).

3.3. Não serão aceitos outros documentos além dos especificados no item 3.2.

3.4. Estes documentos devem ser postados na plataforma de inscrição em formato digitalizado (PDF) até às 17h do dia 27/07/2021, conforme
o cronograma de inscrições informado neste edital (seção 7.0 - Cronograma).

3.5. Não será aceita nenhuma outra forma de inscrição e/ou entrega/postagem de documentos, além das especificadas nos itens 3.1 e 3.2.

3.6. O(a) candidato(a), ao postar a documentação requerida, se responsabiliza pela veracidade de todas as informações prestadas.

3.7. A documentação postada será conferida pela secretaria do Programa. A homologação das inscrições será feita pela Comissão de Seleção
do PPG Psico e informada na data prevista neste edital (ver seção 7 - Cronograma).

3.7.1. Terão as inscrições homologadas apenas os(as) candidatos(as) que apresentarem a documentação completa, tal como exigida no item 3.2
e dentro do prazo de inscrição previsto no presente edital (seção 7.0).

3.8. Da não homologação da inscrição caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias, após a divulgação do resultado, conforme item 7.0 deste
Edital. 
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4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo sele�vo para os(as) candidatos(as) ao Mestrado Acadêmico do PPG Psico será composto pelas seguintes etapas:

4.1. Primeira Etapa – Eliminatória: Prova obje�va

A primeira etapa será composta por uma prova obje�va de metodologia de pesquisa, que envolve a interpretação de ar�gos cien�ficos de pesquisa na
área de concentração do Programa, com questões sobre os mesmos. Os textos que comporão a prova (ar�gos cien�ficos) estarão redigidos em língua
inglesa e as questões serão redigidas em português. Fica proibida a consulta a livros, dicionários, ar�gos, apos�las, cadernos e/ou anotações em
qualquer momento desta prova.

4.1.1. A prova da primeira etapa ocorrerá no dia 11 de agosto de 2021, a par�r das 9 (nove) horas da manhã, e terá duração máxima de 3 (três)
horas. A prova será realizada de forma remota, em um momento síncrono online. O(a) candidato(a) deverá estar conectado(a) a uma sala virtual na
Plataforma Google Meet, com a câmera aberta durante a realização de toda a prova. O link para a entrada na sala virtual para a realização da prova será
divulgado por email aos(às) candidatos(as) pela Secretaria do PPG Psico.

4.1.2. O(a) candidato(a) deverá ingressar na sala virtual entre 8h e 8h45min (limite máximo) para a iden�ficação e a confirmação de presença,
bem como para receber as orientações para a prova, que iniciará às 9 h. É obrigatória a apresentação de documento de iden�dade ou outro documento
de iden�ficação permi�do por lei (preferencialmente o documento u�lizado para a realização da inscrição), com foto atualizada, para a realização da
prova.

4.1.3. Somente par�ciparão da segunda etapa do processo sele�vo os(as) candidatos(as) que ob�verem nota igual ou superior a 6,0 (seis) nesta
etapa, cuja pontuação máxima será 10.

4.1.4. Se julgar necessário, o(a) candidato(a) poderá interpor recurso, por escrito, após a divulgação dos resultados, conforme cronograma do
processo sele�vo constante na seção 7.0 deste edital.

4.1.5. A nota desta etapa consiste em 50% da nota final do(a) candidato(a). 
 

4.2. Segunda etapa – Classificatória: Proposta de Projeto de Pesquisa e Análise de Currículo

A segunda etapa será composta por uma proposta de projeto de pesquisa, a ser elaborado conforme as instruções a seguir, e a análise do currículo.

4.2.1. Proposta de Projeto de Pesquisa: o(a) candidato(a) deverá entregar uma Proposta de Projeto de Pesquisa, que será avaliada às cegas por
dois(duas) professores(as) do PPG Psico aleatoriamente designados(as) para tal, excluindo-se o(a) potencial orientador(a). A nota desta etapa
corresponderá à média aritmé�ca das notas atribuídas por cada um(a) dos(as) dois(duas) avaliadores(as) da Proposta. A atribuição de nota pelos(as)
avaliadores(as) será feita com base nos quesitos da Ficha de Análise da Proposta de Projeto de Pesquisa (ANEXO VII).

4.2.2. Análise de Currículo: a análise do currículo do(a) candidato(a) será feita por ele(a) mesmo(a), conforme o modelo constante no ANEXO IV.
A pontuação do currículo indicada pelo(a) candidato(a) será conferida pela Comissão de Seleção do PPG Psico, também obedecendo aos critérios de
pontuação constantes no ANEXO IV deste edital, no período informado no Cronograma (seção 7.0).

4.2.3. A nota da segunda etapa será calculada a par�r da média aritmé�ca das notas ob�das pelo(a) candidato(a) na Avaliação do Projeto de
Pesquisa e na Análise do currículo. A pontuação total máxima que o candidato poderá obter em cada uma destas avaliações é 10.

4.2.4. A nota desta etapa consiste em 20% da nota final do(a) candidato(a). 
 

4.3. Terceira Etapa - Classificatória: Entrevista.

Após a avaliação dos projetos de pesquisa e da análise dos currículos, será realizada uma entrevista online com os(as) candidatos(as) aprovados(as) na
primeira etapa do processo sele�vo. Na entrevista, os(as) candidatos(as) serão arguidos(as) com relação ao projeto de pesquisa, ao interesse e à
disponibilidade para realizar o mestrado.

4.3.1. A nota da entrevista será determinada a par�r dos critérios e pontuações da Ficha de Análise da Entrevista (ANEXO VIII), sendo a nota
máxima 10.

4.3.2. A entrevista será agendada pela secretaria do PPG Psico. Uma comunicação será enviada para o e-mail fornecido pelo(a) candidato(a) na
Ficha de inscrição (ANEXO II), contendo a data e o horário da entrevista, conforme es�pulados pela Comissão de Seleção do PPG Psico.

4.3.3. As entrevistas serão realizadas no período que consta no Cronograma deste edital (seção 7.0) por 2 (dois) professores(as) do PPG Psico,
sendo um(a) deles(as) o(a) potencial orientador(a).

4.3.4. As entrevistas serão gravadas e a nota do(a) candidato(a) nesta etapa corresponderá à nota média (média aritmé�ca) ob�da a par�r das
notas atribuídas pelos(as) dois(duas) entrevistadores(as).

4.3.5. A nota desta etapa consiste em 30% da nota final do(a) candidato(a).

 

5. DA FORMA DE AVALIAÇÃO

5.1. A primeira etapa será composta pela análise da Prova obje�va de metodologia, que obedecerá a um gabarito a ser divulgado na página do
PPG Psico no site da UFCSPA no dia 18/08/21. Esta avaliação é eliminatória e valerá 50% da nota final, sendo a nota máxima igual a 10.

5.2. A segunda etapa será composta pela análise do Projeto de Pesquisa e do Currículo do(a) candidato(a), compondo 20% da nota final. Esta
etapa será realizada conforme os itens constantes no Anexo IV e Anexo VII deste Edital, sendo 10 a nota máxima para cada uma dessas avaliações. Nessa
análise será considerada a produção cien�fica e a formação acadêmica do(a) candidato(a). Todas as a�vidades precisam ser documentalmente
comprovadas para serem pontuadas, conforme descrito no item 3.2.8 deste Edital.

5.3. A terceira etapa será composta pela análise da Entrevista, conforme os itens constantes no ANEXO VIII. A nota máxima a ser ob�da nesta
etapa é 10. Esta nota equivale a 30% da nota final do(a) candidato(a).

5.4. A nota final dos(as) candidatos(as) no processo sele�vo será ob�da por meio da equação a seguir:

Nota Final = [Nota da 1ª. Etapa x Peso 50] + [Nota da 2ª. Etapa x Peso 20] + [Nota da 3ª. Etapa x Peso 30]
                         100

5.5. Se julgar necessário, o(a) candidato(a) poderá interpor recurso por escrito, após a divulgação do resultado, conforme o cronograma
constante na seção 7.0 deste edital.
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6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E ADMISSÃO

6.1. Serão considerados(as) aprovados(as) neste processo sele�vo apenas os(as) candidatos(as) que alcançarem a nota final igual ou superior a
7 (sete), ob�da conforme explicitado no item 5.4

6.2. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) serão classificados(as) por ordem decrescente de classificação no Processo de Seleção, até o
preenchimento das vagas oferecidas por cada orientador(a).

6.3. Os(as) candidatos(as) aprovados(as), mas não classificados(as) entre as vagas disponíveis, comporão a lista de suplentes.

6.4. Os resultados de todas as etapas serão divulgados no endereço h�ps://ufcspa.edu.br/vida-academica/pos-graduacao/mestrado-e-
doutorado/psicologia-e-saude. Não serão fornecidos resultados por telefone ou e-mail.

6.5. A divulgação da lista de aprovados(as) seguirá a ordem alfabé�ca.

6.6. A admissão dos(as) candidatos(as) selecionados(as) concre�zar-se-á pelo seu registro junto à Secretaria do PPG Psico, quando do ato de
matrícula.

 

7. DO CRONOGRAMA

7.1. As datas de realização do processo sele�vo, bem como da divulgação dos respec�vos resultados, constam na tabela a seguir:

 

Período Etapa
02 julho Publicação do edital de seleção
12 a 27 de julho Período de inscrições
28 de julho Divulgação das inscrições homologadas
29 a 30 de julho Período de interposição de recursos

04 de agosto Divulgação do resultado dos recursos e da lista final de homologação das inscrições
Divulgação das salas virtuais para realização da prova

11 de agosto Prova obje�va de metodologia

18 de agosto Divulgação dos resultados da prova obje�va de metodologia - Primeira etapa
Divulgação do gabarito da prova obje�va no site ins�tucional

19 e 20 de agosto Período de interposição de recursos
25 de agosto Divulgação do resultado dos recursos referentes à primeira etapa do processo sele�vo
26 de agosto a 03 de
setembro Análise das Propostas de Projeto de Pesquisa dos(as) candidatos(as) aprovados(as) na primeira etapa

26 de agosto a 03 de
setembro Análise de Currículos dos(as) candidatos(as) aprovados(as) na primeira etapa

03 de setembro Divulgação de horários e links para a realização das entrevistas
08 a 17 de setembro Entrevistas
22 de setembro Divulgação da lista de candidatos(as) aprovados(as) no processo sele�vo (em ordem alfabé�ca)
23 e 24 de setembro Período de interposição de recursos

28 de setembro Divulgação do resultado dos recursos e da lista final de candidatos(as) aprovados(as) no processo sele�vo (em ordem
alfabé�ca)

 

7.2. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) o acompanhamento das informações referentes a este processo sele�vo e o
cumprimento dos prazos es�pulados.

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Será desclassificado(a), e automa�camente excluído(a) do processo sele�vo, o(a) candidato(a) que:

8.1.1. Prestar declarações falsas ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção;

8.1.2. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições es�puladas neste edital;

8.1.3. Não a�ngir a nota média mínima (6,0) para aprovação na primeira etapa do processo sele�vo (Prova obje�va de metodologia);

8.1.4. Não comparecer na data e horário agendados para a Entrevista (terceira etapa);

8.1.5. Não confirmar a sua par�cipação no Programa no período es�pulado para matrícula, no caso de ser selecionado(a), ou seja, não efe�var
sua matrícula.

8.2. Casos omissos ou situações especiais serão resolvidos(as) pela CCPPG Psico, conforme as suas competências.

8.3. Os resultados parciais e o resultado final do processo sele�vo, assim como outros comunicados que se façam necessários, serão
divulgados pela secretaria na página do programa no site ins�tucional h�ps://ufcspa.edu.br/vida-academica/pos-graduacao/mestrado-e-
doutorado/psicologia-e-saude . Ao inscrever-se no processo sele�vo, o(a) candidato(a) reconhece e aceita as normas estabelecidas neste edital e no
Regulamento do PPG Psico.

 

 

Porto Alegre, 02 de julho de 2021.
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Profa. Dra. Sheila Gonçalves Câmara
Coordenadora do PPG Psicologia e Saúde

 

 

Profa. Dra. Dinara Jaqueline Moura
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I
PPG PSICO

 
LISTA DE PROFESSORES(AS) ORIENTADORES(AS) HABILITADOS(AS) E DISPONIBILIDADE DE VAGAS

Processo Sele�vo 2021
 
 

 

Linha: Avaliação e Intervenção Psicológica

DOCENTES ORIENTADORES(AS) CONTATO VAGAS

Adriana Jung Serafini adrianaj@ufcspa.edu.br 01

Alcyr Alves de Oliveira Junior alcyr@ufcspa.edu.br 01

Ana Cláudia Souza Vazquez ansv@ufcspa.edu.br 02

Caroline Tozzi Reppold reppold@ufcspa.edu.br 02

Gabriela Pere� Wagner gabrielapw@ufcspa.edu.br 02

Janaína Thaís Barbosa Pacheco janainap@ufcspa.edu.br 02

Mônica Maria Celes�na de Oliveira monica@ufcspa.edu.br  01

Linha: Processos Psicossociais, Saúde e Desenvolvimento

DOCENTES ORIENTADORES(AS) CONTATO VAGAS

Clarissa De Antoni clarissad@ufcspa.edu.br 01

Daniela Centenaro Levandowski danielal@ufcspa.edu.br 02

Lucia Marques Stenzel lstenzel@ufcspa.edu.br 02

Luciana Suárez Grzybowski lucianasg@ufcspa.edu.br 02

Mariana Gonçalves Boeckel marianagb@ufcspa.edu.br 02

Mayte Raya Amazarray mayter@ufcspa.edu.br 02

Sheila Gonçalves Câmara sheilac@ufcspa.edu.br 01

 

 

 

 

ANEXO II
PPG PSICO

 
FICHA DE INSCRIÇÃO
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PERÍODO: 2021
 
 
 

Dados Pessoais:

Nome________________________________________  Data de Nasc.:         /        /         

Endereço:___________________________________    nº                              compl.        

Cidade:                                                                               UF:                           CEP:          

Fones: Residencial: ________________Com:___________Cel.  ___              ________

E-mail:                                                                                ___________________________

RG:______________________________CPF:_________________________________  

Orientador(a) contatado(a):  __                                                                                                

 

 

Local e Data: ___ /___/2021

 

 

 

____________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III
PPG PSICO

 
CARTA DE CIÊNCIA DE INSCRIÇÃO E DE POTENCIAL ORIENTAÇÃO

 

 

Porto Alegre, ___ de _________de 2021.

 

À Comissão Coordenadora
PPG Psico
UFCSPA

 

Prezados colegas,

 

Venho, através desta carta, manifestar ciência acerca da inscrição do(a) candidato(a) ______________________________________________ nesse
processo sele�vo e minha concordância com a sua orientação, caso seja aprovado(a) para ingresso no Curso de Mestrado deste Programa de Pós-
Graduação.

 
Sem mais para o momento.
 
Atenciosamente,

 

 

               ___________________________________________                      
Nome do(a) potencial orientador(a) e assinatura
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ANEXO IV
PPG PSICO

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO

PERÍODO: 2021
 
 
 
 

QUESITOS                                                   PONTUAÇÃO
Capítulo de livro (10 pontos por capítulo) MÁXIMO 50 pontos  
Ar�gos de natureza cien�fica ou técnica, publicados em revistas
indexadas no estrato A do QUALIS CAPES (ou com aceite documentado por escrito - 20
pontos por ar�go) MÁXIMO 100 pontos

 

Ar�gos de natureza cien�fica ou técnica, publicados em revistas indexadas no estrato B do
QUALIS CAPES (ou com aceite documentado por escrito - 15 pontos por ar�go) MÁXIMO
60 pontos

 

Ar�gos de natureza cien�fica ou técnica, publicados em revistas indexadas no estrato C ou
inferior do QUALIS CAPES (ou com aceite documentado por escrito - 10 pontos por ar�go)
MÁXIMO 30 pontos

 

Título de Especialista e/ou Residência (20 pontos) MÁXIMO 40 pontos  
Apresentação de pôster em congresso e/ou resumo em anais de eventos (3 pontos por
pôster) – MÁXIMO 15 pontos  

Apresentação oral ou tema livre em congressos e eventos cien�ficos (5 pontos por
apresentação) – MÁXIMO 20 pontos  

Par�cipação como ouvinte em eventos cien�ficos (1 ponto por par�cipação) – MÁXIMO
10 pontos  

Experiência de iniciação cien�fica, com ou sem bolsa, por no mínimo 1
Semestre, e/ou estágio de outra natureza, que não curriculares, pelo mesmo período (10
pontos por semestre) – MÁXIMO 30 pontos

 

Experiência, com ou sem bolsa, nos programas PID, PET, REUNI e Apoio Técnico,
Desenvolvimento Tecnológico e Extensão, por no mínimo 1 semestre (10 pontos por
semestre) – MÁXIMO 30 pontos

 

Experiência docente na área da saúde por no mínimo 1 semestre (10 pontos por
semestre) – MÁXIMO 30 pontos  

Experiência profissional na área da saúde por no mínimo 1 semestre (15 pontos por
semestre) – MÁXIMO 30 pontos  

Estágio extracurricular no exterior na área acadêmica por no mínimo 1
semestre ou par�cipante do Programa Ciência sem Fronteiras (15 pontos por semestre) –
MÁXIMO 30 pontos

 

Experiência de monitoria por no mínimo 1 semestre (5 pontos por semestre) – MÁXIMO
20 pontos  

Prêmios ou Menção honrosa na área acadêmica (5 pontos por prêmio) – MÁXIMO 20
pontos  

Experiência de organização de eventos e ações de extensão (3 pontos por evento) –
MÁXIMO 15 pontos  

PONTUAÇÃO TOTAL  

 

 

Avaliação do Currículo
Nota final da avaliação do currículo do(a) candidato(a) = (PONTUAÇÃO TOTAL X 2) / 100
 
 
 
 
 

ANEXO V
PPG PSICO

 
FOLHA DE ROSTO IDENTIFICADA
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Proposta de Projeto de Pesquisa
 
 

Nome do(a) candidato(a):   
   
Nome do(a) potencial
orientador(a):   

   
Linha de pesquisa:   
 

Título:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI
PPG PSICO

 
ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA

Processo Sele�vo 2021
 
 

A proposta de pesquisa do(a) candidato(a), a ser apresentada como um resumo expandido, será analisada através de uma ficha de avaliação
pormenorizada em termos de cada quesito solicitado para a sua redação (ANEXO VII). Dois(duas) examinadores(as), de forma independente, avaliarão a
proposta de projeto e atribuirão as notas na ficha, conforme os critérios estabelecidos. Em caso de discrepância entre os(as) dois(duas)
examinadores(as), um(a) terceiro(a) examinador(a) realizará uma avaliação independente e atribuirá nota. A nota final do(a) candidato(a) na análise da
Proposta de Projeto de Pesquisa será ob�da pela média aritmé�ca das notas emi�das por cada examinador(a) (dois/duas) na ficha de avaliação,
conforme a fórmula apresentada no ANEXO VII.

 

Orientações sobre a Elaboração da Proposta de Projeto de Pesquisa

Elabore sua proposta de projeto de pesquisa seguindo as orientações disponibilizadas neste documento. Os documentos que não es�verem adequados
aos padrões solicitados não serão aceitos e ocasionarão a exclusão do(a) candidato(a) do processo sele�vo. 

As seções solicitadas devem ser obrigatoriamente apresentadas na sua proposta. Para a redação da proposta de projeto, você deve u�lizar o template do
projeto (ANEXO VI) e seguir rigorosamente o número de linhas/caracteres com espaços, conforme indicado nesse documento. O documento está
formatado com base nos seguintes parâmetros, que deverão ser man�dos para a submissão: folha A4, margens padronizadas de 2,0 cm em todas as
direções. O preenchimento das seções deve ser em Fonte Arial 11, espaçamento 1,0 cm, sem negrito, e alinhamento jus�ficado do texto.O conteúdo de
cada seção do projeto deve contemplar os critérios de avaliação especificados na ficha de avaliação pormenorizada do projeto, conforme o ANEXO VII.
As normas técnicas a serem seguidas para as referências (que devem ser listadas no texto e ao final da Proposta) são aquelas do Manual da APA 6ª
edição.

 

Leituras sugeridas para a elaboração do projeto: 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualita�vo, quan�ta�vo e misto. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

DESLANDES, S. F. O projeto de pesquisa como exercício cien�fico e artesanato intelectual. In: MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método,
cria�vidade. 34.ed. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 31-60. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia cien�fica. 7.
ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. Projeto de pesquisa. In: _____. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. p. 51-64. 14

 

Proposta de Projeto de Pesquisa

 

Linha de pesquisa:   
 

Título:  
 
 
 

 
Introdução (máximo 30 linhas – 2.900 caracteres com espaço)

 

 

Obje�vo geral (máximo 5 linhas – 500 caracteres com espaço):
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Obje�vos específicos (máximo 6 linhas – 600 caracteres com espaço):

 

 

Problema/questão de pesquisa (máximo 4 linhas – 400 caracteres com espaço):
 
 
 

 

Método
 
 
Delineamento do estudo (máximo 3 linhas – 300 caracteres com espaço):
 
 
 
 
 
Par�cipantes (apresentar quem são, quantos(as) são e os critérios para sua
definição) (máximo 6 linhas – 600 caracteres com espaço):
 
 
 
 
 
Instrumentos (máximo 6 linhas – 600 caracteres com espaço):

 

 
 
Procedimentos de coleta de dados (máximo 8 linhas – 800 caracteres com
espaço):
 
 
 
 
Procedimentos de análise de dados (máximo 8 linhas – 800 caracteres com
espaço):

 

 
 
Aspectos é�cos (máximo 5 linhas – 500 caracteres com espaço):
 
 
 
 
 
 
Cronograma
(máximo de 12 a�vidades distribuídas no período de 1 ano)
 
 
 Mês
A�vidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
11.             
12.
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Referências (máximo 10 referências)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII
PPG PSICO

 
FICHA DE ANÁLISE DA PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA

Processo Sele�vo 2021
 

                                 Critérios de Avaliação

 

                                FICHA DE CRITÉRIOS PORMENORIZADA

 
 
Projeto de pesquisa Amplitude de nota Nota ob�da
I ASPECTOS GERAIS   
1 O projeto está alinhado com a proposta do PPG Psicologia e Saúde UFCSPA e a linha de pesquisa escolhida. 0-5  
2 O projeto contempla todos os aspectos solicitados. 0-5  
TOTAL I 0-10  
II TÍTULO   
3 O �tulo enuncia as principais variáveis do estudo. 0-5  
TOTAL II 0-5  
III INTRODUÇÃO   
4 A redação é clara e coerente com a fundamentação do estudo. 0-1  
5 Apresenta exposição da importância social e cien�fica do fenômeno em estudo na atualidade. 0-2  
6 Apresenta possíveis contribuições do estudo para a área inves�gada. 0-2  
7 Aborda os principais conceitos que sejam necessários ao entendimento do texto.  0-2  
8 Apresenta jus�fica�va para a realização da pesquisa com base em outros estudos. 0-2  
9 As bases teóricas são atualizadas. 0-1  
TOTAL III 0-10  
IV OBJETIVOS   
10 O obje�vo geral e os específicos estão relatados de forma adequada e concisa. 0-5  
11 Os obje�vos referem-se ao que se pretende alcançar com o estudo. 0-5  
12 Os obje�vos incluem critérios claros que permitem iden�ficar seu alcance ao final do estudo. 0-5  
13 Os obje�vos específicos contribuem para o alcance do obje�vo geral do estudo. 0-5  
TOTAL IV 0-20  
V PROBLEMA/QUESTÃO DE PESQUISA   
14 O problema/questão de pesquisa está embasado teoricamente. 0-10  
15 O problema/questão de pesquisa está alinhado com os obje�vos do estudo. 0-10  
TOTAL V 0-20  
VI MÉTODO   
16 O �po de pesquisa apresenta vinculação adequada com os obje�vos e o problema/questão de pesquisa. 0-3  
17 O delineamento do estudo permite responder ao problema proposto. 0-2  

18 Os par�cipantes estão devidamente apresentados, considerando a abordagem do estudo, em termos de
descrição, quan�dade e critérios de escolha. 0-2  

19 As técnicas e instrumentos de coleta de dados são coerentes com o �po de estudo. 0-2  
20 São apresentadas informações sobre a validade dos instrumentos propostos. 0-2  
21 Os instrumentos são adequados ao público-alvo do estudo. 0-2  
22 Os procedimentos de coleta de dados permitem considerar a viabilidade do estudo. 0-2  

23 Os procedimentos de análise de dados são coerentes com os obje�vos, os par�cipantes e os instrumentos
u�lizados. 0-3  

24 O estudo está adequadamente pensado em termos de seus aspectos é�cos, com base nas resoluções vigentes. 0-2  
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TOTAL VI 0-20  
VII CRONOGRAMA   
25 As a�vidades contempladas no cronograma são coerentes com a execução do projeto. 0-2  

26 As a�vidades contempladas no cronograma estão coerentes com o dimensionamento do tempo para a
realização do estudo. 0-3  

TOTAL VII 0-5  
VIII REFERÊNCIAS   
27 Todas as referências u�lizadas no projeto constam na lista final. 0-2  
28 A citação das referências ao longo do texto e na lista de referências está adequada às normas técnicas. 0-3  
 TOTAL VIII 0-5  
IX APRESENTAÇÃO NORMATIVA DO PROJETO   
29 O projeto cumpre com o número máximo de linhas e caracteres es�pulados para cada critério. 0-2  

30 O projeto está adequadamente redigido em termos de linguagem cien�fica, com parágrafos e frases claras, que
permitem a compreensão e possibilitam a fluidez da leitura do projeto. 0-3  

TOTAL IX 0-5  
TOTAL PROJETO (SOMAR TOTAIS PARCIAIS I A IX) 0-100  
 
 
 

Avaliação da Proposta de Projeto de Pesquisa

Nota final da proposta de projeto de pesquisa do(a) candidato(a):

 

[Nota Avaliador(a) 1 / 10] + [Nota Avaliador(a) 2 / 10] 
____________________________________________ 
                                             2

 

 

 

 

 

ANEXO VIII
PPG PSICO

 
FICHA DE ANÁLISE DA ENTREVISTA ONLINE

Processo Sele�vo 2021
 
 

Nome do(a) candidato(a):_____________________________________________________

Orientador(a) pretendido(a): ___________________________________________________

 

INSTRUÇÕES

- Pontuar as respostas do(a) candidato(a) às perguntas abaixo com até no máximo 10 pontos, conforme notas parciais;

- A nota final para esta etapa será calculada pela média das notas fornecidas pelos(as) dois(duas) avaliadores(as);

- Iniciar a entrevista por uma iden�ficação verbal do(a) candidato(a), incluindo o nome completo, o(a) potencial orientador(a) para a qual ele(a) está
concorrendo, bem como o dia e horário de início da entrevista;

- Registrar (gravar) todo o período de entrevista a par�r da apresentação/iden�ficação do(a) candidato(a).

 

TEMAS

1) Currículo/Atuação Profissional (até 2.0 pontos)
Critérios para avaliar a resposta verbal do(a) candidato(a) Pontuação
Aproximação com a�vidades de pesquisa e/ou docência (até 0,5 pontos)  
Experiências profissionais no tema ou abordagem pretendida (até 0,5 pontos)  
Aproximação com tema/área do(a) orientador(a) (até 1,0 ponto)  
TOTAL QUESITO 01 (0-2,0)  
 
2) Disponibilidade e Mo�vação (até 2.0 pontos)
Critérios para avaliar a resposta verbal do(a) candidato(a) Pontuação
Iden�ficação com processos de pesquisa (até 0,5 pontos)  
Mo�vação para as a�vidades do Mestrado (até 0,5 pontos)  
Disponibilidade e organização para as a�vidades do Mestrado (remoto e/ou presencial) (até 0,5  ponto)  
Prioridade para as a�vidades de mestrado (0,5)  
TOTAL QUESITO 02 (0-2,0)  
 
3) Defesa da Proposta de Projeto de Pesquisa (até 6,0 pontos)
Critérios para avaliar a resposta verbal do(a) candidato(a) Pontuação
Apresentação de jus�fica�va da proposta de projeto de pesquisa (até 0,5 ponto)  
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Domínio sobre as bases teóricas e epistemológicas da proposta de pesquisa (até 1.0 ponto)  
Jus�fica�va da escolha da abordagem metodológica (até 0,5 pontos)  
Hipóteses teórica e/ou empírica de resultados (até 0,5 pontos)  
Domínio da temá�ca abordada na proposta de projeto de pesquisa (até 1,5  pontos)  
Domínio dos procedimentos metodológicos da proposta de projeto de pesquisa  (até 1,5 pontos)  
Acesso à população em estudo (até 0,5 pontos)  
TOTAL QUESITO 03 (0-6,0)  
 

TOTAL GERAL (SOMAR PONTUAÇÃO QUESITO 1 + 2 + 3) (0-10,0)  

 

Avaliação da Entrevista

Nota Final do(a) candidato(a) = média de notas dos avaliadores(as) (somar Total Geral Avaliador(a) 01 + Total Geral Avaliador(a) 02 / 02)
______________________

 

Nomes dos(as) avaliadores(as)

1) ______________________________________________________ 

2) ______________________________________________________ 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Lúcia Marques Stenzel, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e Saúde Subs�tuta, em
02/07/2021, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sheila Gonçalves Câmara, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e Saúde, em
02/07/2021, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Dinara Jaqueline Moura, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, em 02/07/2021, às 18:02, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1209869 e o código CRC 2D11FEC0.


