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EDITAL Nº 01/2015 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-

DOUTORADO (PNPD) DA CAPES NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PSICOLOGIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS (PPGP-UFG) 

 I – INFORMAÇÕES GERAIS 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGP) da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital 

para a abertura de inscrições à seleção de candidatos para a bolsa do PNPD no Curso de MESTRADO 

em PSICOLOGIA. O PPGP é reconhecido pela CAPES e tem por finalidade a preparação de 

profissionais para a docência, a pesquisa e a produção de conhecimentos na área de Psicologia. 

O presente Edital é guiado pelas normas estabelecidas pela Portaria 086 de 03 de Julho de 2013 da 

CAPES. O valor da bolsa e ouras informações sobre o PNPD estão disponíveis em: 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes.  

II - DAS VAGAS E DAS ATRIBUIÇÕES 

2.1. Será oferecida 01 (uma) vaga para o candidato que pode se inscrever em uma das linhas de 

pesquisa descritas no quadro a seguir: 

Linha de Pesquisa Descrição 

Linha I 

 -Processos psicossociais e 

educacionais 

Pesquisas sobre as relações do indivíduo com o trabalho, a cultura, 

as instituições sociais, assim como a relação entre educação e a 

formação do indivíduo. Estudo e análise crítica de processos 

psicossociais e educacionais diversos como: autonomia, violência, 

autoridade, formação moral do indivíduo e outros. 

Linha II 

 - Bases históricas da 

Psicologia 

Pesquisas sobre o processo histórico de constituição da Psicologia 

como campo de saberes e práticas considerando, sobretudo, 

aspectos sociais, culturais e políticos nos quais se desenvolve. 

 

2.2. A bolsa, no valor de R$4.100,00, terá duração de 12 (doze) meses, pode ser renovada anualmente 

até atingir o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

2.2.1. O bolsista do PNPD/CAPES contará, ainda, com aporte anual da CAPES para despesas 

de custeio.  

2.2.3. Durante a vigência da bolsa, o pós-doutorando deverá: 

a) participar da vida acadêmica do PPGP em atividades como seminários, bancas de 

avaliação, palestras, disciplinas (na graduação ou na pós-graduação), orientar ou 

coorientar alunos de graduação e/ou pós-graduação; 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes
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b) coordenar e desenvolver projeto de pesquisa ao qual seu plano de trabalho está vinculado 

c) fazer referência ao PPGP em toda produção intelectual decorrente das atividades 

desenvolvidas durante a vigência da bolsa; 

  
III – DA INSCRIÇÃO 

3.1. Estão habilitados à inscrição os portadores de título de doutor em Psicologia ou áreas afins obtido 

em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Os candidatos podem ser 

brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil portadores de visto temporário, estrangeiros residentes 

no exterior ou brasileiros. 

3.1.1. Nenhum bolsista pode desenvolver atividades profissionais concomitantes à bolsa, sob 

pena de lhe ser imputada a obrigação de restituir à CAPES os valores recebidos acrescidos de 

multa e juros. 

3.1.2. Quando o candidato for empregado como docente em IES ou pesquisador de instituição 

pública de pesquisa, deverá se manter afastado das atividades profissionais e a bolsa terá 

duração máxima de 12 meses, sem direito a renovação. 

3.2. No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos: 

a) plano de trabalho com texto elaborado pelo candidato descrevendo como sua participação 

no PPGP pode fortalecer a área de concentração e uma de suas linhas de pesquisa; 

b) projeto de pesquisa (três vias) que será coordenado pelo docente durante a vigência da sua 

participação no PNPD; 

c) cópia atualizada do Currículo Lattes do docente e comprovação da produção apresentada 

ou, no caso de candidato estrangeiro, modelo de currículo presente no Anexo III da 

Portaria Nº 086 de 03 de julho de 2013 da CAPES; 

d) proposta de disciplina eletiva para o PPGP que será ministrada pelo candidato; 

e) indicação de qual linha de pesquisa o candidato pretende se credenciar; 

f) fotocópia autenticada da carteira de identidade e do CPF e, para o caso de estrangeiro, 

RNE; 

g) fotocópia do título de eleitor (autenticado), com comprovante de votação na última 

eleição; 

h) fotocópia autenticada do diploma (frente e verso) do curso de doutorado; 

i) declaração de que o candidato dedicará 40 horas/semana às atividades do PPGP. 

 

3.3. No ato de inscrição o candidato poderá indicar o professor permanente do PPGP que será 

supervisor de suas atividades durante a execução do plano de trabalho. 

3.3.1. O candidato poderá fazer a inscrição sem indicar o supervisor. Neste caso, a 

Coordenadoria do PPGP indicará um supervisor. 

3.4. O período de inscrição será de 19/03/2015 à 30/03/2015 
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3.4.1. As inscrições deverão ser feitas na Faculdade de Educação, na Secretaria do PPGP (sala 

201), Rua 235, s/n, Setor Universitário, CEP 74605-050, telefone (062)3209-6202, de segunda 

a sexta-feira, das 08:00 às 11:30 ou de segunda-feira à quarta-feira, das 14:00 às 19:00, exceto 

recessos da UFG e feriados. 

3.4.2. A apresentação de documentação incompleta por parte dos candidatos ensejará a não 

homologação da inscrição 

3.4.3. O candidato que necessitar de atendimento especial deverá, no ato da inscrição, 

informar e especificar os recursos especiais requeridos. 

 3.4.4. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, por procuração ou pelos Correios via 

SEDEX. Neste último caso, será considerada a data da postagem. Para inscrições 

efetivadas por procurador, o mesmo deve estar munido de documentos pessoais para 

apresentação à Secretaria, bem como da procuração com assinatura reconhecida em 

cartório. No caso de inscrição pelos Correios via SEDEX, o(a) candidato(a) deverá 

enviar a documentação exigida para o seguinte endereço: Faculdade de Educação (A/c 

do Programa de Pós- Graduação em Psicologia - PPGP), Rua 235, s/n, Setor 

Universitário, CEP 74605-050 – Goiânia/Goiás. O interessado deve enviar ao e-mail 

da secretaria do PPGP (ppgpufg@gmail.com) a cópia digital do comprovante de envio, 

explicitando onde consta o número de identificação da encomenda. 

3.4.5. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste Edital e na 

Portaria Nº 086 de 03 de julho de 2013 da CAPES.   

3.4.6. A qualquer tempo e não cabendo recurso, nos casos de documentação incompleta, 

preenchimento parcial ou ilegível do formulário, falsidade de declarações ou 

irregularidade da documentação apresentada, o candidato será excluído do processo 

seletivo.  

3.4.7 Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste 

edital. 

3.5. Após a conferência da documentação constante deste Edital, a lista dos candidatos cujas 

inscrições forem homologadas, será publicada preliminarmente, em ordem alfabética, na página da 

FE (www.fe.ufg.br), no dia 30/03/2015 (segunda-feira).  

IV - DA SELEÇÃO 

4. A seleção constará de:  

a) avaliação de relevância e mérito do plano de trabalho e proposta de disciplina eletiva; 

b) avaliação de relevância, mérito, qualidade e potencial de contribuição do projeto de 

pesquisa para uma das linhas de pesquisa do PPGP; 

mailto:ppgpufg@gmail.com
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c) análise da produção comprovada do Currículo Lattes entre 2012 e 2014 (nota 03);  

d) exame oral: entrevista tendo por base o Currículo Lattes e defesa do pré-projeto de 

pesquisa (nota 04). 

 

4.1. À avaliação dos itens “a”, “b”, “c” e “d” será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez).  

4.2. O resultado preliminar da avaliação dos itens “a”, “b” e “c” será divulgado no dia 01/04/2015 

(terça-feira) na página do PPGP (www.ppgp.fe.ufg.br). A lista com as notas dos candidatos será 

publicada em ordem alfabética.  

4.3. Concluída a avaliação da relevância e mérito do plano de trabalho e proposta de disciplina, do 

projeto de pesquisa e da produção comprovada do Currículo Lattes, serão convocados para exame 

oral, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) em cada uma das avaliações. 

4.4. O exame oral será realizado no dia 03/04/2015 (sexta-feira) e versará sobre o conteúdo 

acadêmico/científico do currículo Lattes e do projeto de pesquisa.  

4.4.1. O exame oral será realizado por uma banca examinadora constituída por 03 (três) 

professores preferencialmente vinculados à linha na qual o candidato se inscreveu.  

4.4.2. A nota final do exame oral será a média aritmética das notas atribuídas por cada 

examinador e variará de 0 (zero) a 10 (dez).  

4.4.3. A nota de cada candidato no exame oral será divulgada no dia 04/04/2015 (sábado) na 

página do PPGP (www.ppgp.fe.ufg.br) em ordem alfabética. 

V – DA CLASSIFICAÇÃO 

5.1 - A classificação dos candidatos selecionados no presente processo seletivo se dará com base no 

cálculo da Média Geral individual.  

5.2- A Média Geral (MG) consiste na média aritmética das notas obtidas na Avaliação de Plano de 

Trabalho e Disciplina Eletiva (PT), Análise do Projeto (AP), Pontuação do Currículo Lattes (CV) e 

Exame Oral (EO).  

MG = PT + AP + CV + EO 

_______________ 

4 

 

5.2.1- Em caso de empate na média geral dos candidatos aprovados, far-se-á o desempate 

considerando, sucessivamente, os seguintes critérios: 1º.) A maior nota na pontuação do 

Currículo Lattes; e 2º) Maior nota no exame oral. 

5.2.2- A classificação será publicada no dia 07/04/2015 (terça-feira). 

 

http://www.ppgp.fe.ufg.br/
http://www.ppgp.fe.ufg.br/


 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – Faculdade de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Rua 235, s/n. Setor Leste Universitário – Goiânia/GO – CEP: 74605-050  

Fones: 3209-6215 / www.ppgp.fe.ufg.br / Email ppgpufg@gmail.com 

 

VI – DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 - Os candidatos cuja inscrição foi indeferida ou aqueles reprovados em qualquer etapa do presente 

processo seletivo terão prazo de 24 horas após a divulgação de cada etapa para a interposição de 

recurso. Os recursos deverão ser interpostos por escrito e entregues pessoalmente, ou pelo(a) 

procurador(a), na recepção da secretaria do PPGP entre as 08h00min e 11h00min ou 14h:00min e 

18h:00min.  

6.2 - Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de qualquer das normas definidas neste Edital.  

6.3 - Os candidatos não selecionados deverão retirar os documentos apresentados no ato da inscrição, 

pessoalmente ou por procuração, na Secretaria do Programa após a proclamação dos resultados 

definitivos. No prazo de 60 dias, após a divulgação do resultado da seleção, o material será descartado.  

VII – DA CONCESSÃO DE BOLSA 

7.1. O candidato aprovado em primeiro lugar será convocado para apresentar a documentação 

necessária para a concessão de bolsa no dia 09/04/2015 (quinta-feira).  

7.2. No caso de não apresentação do candidato aprovado em primeiro lugar na data definida, será 

convocado o candidato aprovado em segundo lugar e assim sucessivamente até o preenchimento da 

vaga.  

7.3 – A documentação poderá ser apresentada por procurador.  

7.4 – A bolsa não será concedida no caso de apresentação de documentação incompleta.  

VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

8 - Os casos omissos serão dirimidos pela Coordenadoria do Programa. 

 

 Goiânia, 18 de março de 2015.  

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Fernando Lacerda Júnior 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
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Cronograma da Seleção 

Atividade Datas 

Publicação do Edital 19/03 

Inscrições 19/03 à 30/03 

Homologação 30/03 

Divulgação de notas PT, AP e CV (preliminar) 01/04 

Divulgação de notas PT, AP e CV (recursos) 

 

02/04 

Publicação da relação dos candidatos com o cronograma (dia 

e horário) do exame oral  

02/04 

Realização do exame oral 03/04 

Resultado Final 07/04 

Convocação de candidata(o) aprovada(o) 09/04 

 

 


