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1. PREÂMBULO
1.1. O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI), no uso de
suas atribuições legais, torna público e estabelece as normas do processo seletivo para o
preenchimento das vagas de aluno especial do PPGPSI, semestre 2021.2, em conformidade
com  as  exigências  do Regimento  deste  Programa,  disponível  no  link
<https://pospsi.ufba.br/regimento>, do Regulamento de Ensino   de   Graduação   e   Pós-
Graduação   (stricto   sensu)   da   UFBA,   disponível   no   link
<http://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/REGPG_Revisado_Resolucao_03_2017.pdf>, e
da Instrução Normativa CAE – UFBA n. 02, de 19/10/2016, disponível em
<http://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/INSTRU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20-
%20CAE%20n%C2%BA%2002%2C%20de%2019%20de%20outubro%20de%202016..pdf>.
1.2. Informações sobre o PPGPSI e sobre o presente processo seletivo podem ser obtidas 
na página eletrônica http://www.pospsi.ufba.br

1.3. Na categoria  de aluno  especial  de  pós-graduação  da UFBA,  cada pessoa  pode  se
matricular em no máximo 4 (quatro) disciplinas, com limite de 2 (duas) por semestre. Caso
já tenha realizado matrícula em 4 disciplinas nesta categoria, em qualquer período, mesmo
que não tenha concluído, não poderá cursar nenhuma outra disciplina.

2. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
2.1. Poderão se inscrever graduados em qualquer área, desde que possuam certificado de
conclusão ou diploma do respectivo curso, respeitando o limite de matrículas especificado
no item 1.3 deste edital.
2.2. Cada candidato poderá tentar vaga, na presente seleção, em no máximo 2 disciplinas.
2.3. Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição:
2.3.1 Servidores técnico-administrativos e docentes da universidade, desde que atendam ao 
disposto na Portaria UFBA 130/2019, disponível em 
https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/portaria_130_2019_-_gab._reitor.pdf
2.3.2 Candidatos que comprovem vulnerabilidade socioeconômica, de acordo com os dois
critérios  dispostos  na  Portaria  003/2020  da  PROPG  –  UFBA,  disponível  em
https://pospsi.ufba.br/sites/pospsi.ufba.br/files/portaria_003-2020.pdf 

https://pospsi.ufba.br/sites/pospsi.ufba.br/files/portaria_003-2020.pdf
https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/portaria_130_2019_-_gab._reitor.pdf
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2.4. As inscrições para  o  processo seletivo de candidatos às vagas de aluno especial do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia deverão ser efetuadas no período de 1º a 07 de
julho de 2021, com os seguintes procedimentos:
2.4.1 Geração e pagamento da GRU de inscrição, no valor de R$ 62,64. A GRU deve ser
gerada no endereço 
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=,
selecionando-se o serviço “INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO (ALUNO ESPECIAL DE PÓS-
GRADUAÇÃO)”. O pagamento deve ser realizado no Banco do Brasil através dos guichês,
caixas eletrônicos e internet (na guia Pagamento/GRU Simples).
2.4.2 Envio  da  documentação através  do  formulário  eletrônico
https://tinyurl.com/alunoespecialppgpsi20212   Os  documentos  só  serão  analisados  se
enviados em arquivo PDF único. A lista de documentos obrigatórios a serem enviados se
constitui por:
a) Formulário para cadastro, disponível em: 
https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/aluno_especial_-_pos-graduacao_0.doc
b) Diploma de graduação (frente e verso) ou Certificado de conclusão de curso; ou ainda
histórico escolar com forma de saída (para alunos da UFBA);
c) Documento de identificação com foto;

d) CPF;

e) RNE (apenas para candidatos estrangeiros)

f) Passaporte com visto atualizado (apenas para candidatos estrangeiros)

g) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral

h) Documento de quitação com o Serviço Militar (apenas candidatos do sexo masculino); 
i ) GRU de inscrição + comprovante de pagamento da taxa ou comprovação de isenção, de 

acordo com os itens 2.3.1 / 2.3.2.

j) Documento(s) solicitado(s) no critério de seleção da(s) respectiva(s) disciplina(s), 
presente no Anexo 01.
k) Adicionalmente para aluno especial de doutotado: Documento comprobatório de 
conclusão do mestrado.
2.4.2.1. Diplomas emitidos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de cópia da 
tradução oficial.
2.4.2.2. O arquivo da carta intenção (para as disciplinas que exigem), deve ser nomeado
como “Código da disciplina – Nome do(a) Candidato(a)”, por exemplo “IPSB52 – Maria dos
Santos”. No cabeçalho da carta deve constar o código da disciplina, nome da disciplina e o
nome do(a) professor(a). 
2.4.2.3. O  arquivo  do  Currículo  Lattes  deve  ser  nomeado  como  “Currículo  –  Nome  do
candidato”.
2.5. Havendo  mais  de  uma  inscrição  por  candidato,  apenas  a  última  realizada  será

https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/aluno_especial_-_pos-graduacao_0.doc
https://tinyurl.com/alunoespecialppgpsi20212
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considerada.

3. DO RESULTADO E DA MATRÍCULA
3.1. O resultado da seleção será divulgado na página <www.pospsi.ufba.br> no dia 15 de
julho, até as 14h.
3.2. Para que sua matrícula na(s) disciplina(s) seja efetivada, o candidato selecionado deve
enviar  o comprovante  de  pagamento  da  GRU  de  matrícula,  no  valor  de  R$ 193,64
(MESTRADO) ou R$ 261,98 (DOUTORADO), no período de 15 a 19 de julho, para o e-mail
alunoespecial.ppgpsi@gmail.com
3.3  A  GRU  deve  ser  gerada  no  link
<https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=>. Deve ser
selecionado o serviço MATRÍCULAS ALUNO ESPECIAL (MESTRADO) ou MATRÍCULAS
ALUNO ESPECIAL (DOUTORADO).
3.4.  Até  o  dia  13  de  agosto,  os  candidatos  matriculados  receberão  por  e-mail  seus
comprovantes de matrícula e serão publicadas no site do Programa as instruções para o
autocadastro no portal SIGAA, onde os discentes podem  acompanhar informações sobre
a(s) disciplina(s).

4. DO CRONOGRAMA
4.1. As datas de realização das inscrições, dos resultados e da efetivação da matrícula e
início e fim do semestre constam na tabela a seguir:

DATA ATIVIDADE HORÁRIO

1º a 07.07.2021 Inscrições Até 23:59

15.07.2021 Resultado da seleção Até 14:00

15 a 19.07.2021
Envio do comprovante de pagamento da 
taxa de matrícula Até 23:59

09.08.2021 Início do semestre 2021.2 --

06.12.2021 Fim do semestre 2021.2 --

5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. O candidato deve ficar atento aos procedimentos, sendo responsável por apresentar
documentos verídicos e legíveis, efetuar os pagamentos de forma correta e por cumprir os
prazos especificados.
5.2. Não serão  aceitos  comprovantes  de  agendamento  do  pagamento  das taxas,  assim
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como não haverá prorrogação de recebimento de documentos ou devolução de valores
pagos erroneamente pelo candidato.
5.3. Quaisquer dúvidas e esclarecimentos que se façam necessários após a leitura integral
deste edital e seu anexo podem ser obtidos através de mensagem para
alunoespecial.ppgpsi@gmail.com
5.4. Ao inscrever-se neste processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas
estabelecidas neste edital e na legislação na qual o mesmo se baseia.

Salvador, 22 de junho de 2021.

Prof. Dr. José Neander Silva Abreu
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em

Psicologia Instituto de Psicologia (IPS)
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
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ANEXO 1

QUADRO DE DISCIPLINAS OFERTADAS, EMENTAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

IPSA96 – PROCESSOS ORGANIZACIONAIS: BASES PSICOSSOCIAIS
Critério de seleção: Carta de intenção indicando interesse e Currículo Lattes (mostrando aderência ao tema)

EMENTA HORÁRIO CH CRÉDITOS DOCENTES VAGAS

Cognição e Organizações: trajetória e configuração do campo. Bases conceituais
de  uma  abordagem  cognitivista  do  comportamento  organizacional:  arquiteturas
cognitivas; processos de organização do conhecimento; schemas, teorias implícitas
e mapas cognitivos. Implicações para a compreensão dos processos organizativos.
Fundamentos de cognição social: percepção social, teorias de atribuição, teoria dos
schemas  cognitivos  e  sua  aplicação  ao  entendimento  dos  fenômenos
organizacionais. Redes sociais em contextos organizacionais. Temas emergentes
nos  estudos  organizacionais  sob  o  olhar  cognitivista:  Mudança  e  Inovação
Organizacional,  Aprendizagem  Organizacional,  Motivação  e  Comprometimento,
Significado do Trabalho e do Emprego, e Diversidade e Identidade.

Quinta-feira
08:50 - 12:30

68 4
Antônio Virgílio

Bastos e
Adriano Peixoto

30

IPSA97 – PSICOLOGIA SOCIAL DOS ESTEREÓTIPOS
Critério de seleção: Texto justificando o interesse pelo curso.

EMENTA HORÁRIO CH CRÉDITOS DOCENTES VAGAS

Estereótipos,  definição,  métodos  de  pesquisa  e  perspectivas  teóricas.
Preconceitos. Discriminação. Racismos e sexismos.

Terça-feira 

13:55 - 16:40 51 3

Marcos
Emanoel
Pereira e 

Elza Techio
10

IPSB52 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA I
O sentido e o tratamento dado ao sintoma
Critério de seleção: Texto com 2 páginas sobre “O sentido e o tratamento dado ao sintoma pela psicanálise”.

EMENTA HORÁRIO CH CRÉDITOS DOCENTE VAGAS

O sentido e o tratamento dado ao sintoma pela psicanálise. O enodamento
dos três registros:  R.S.I  e  a ex-sistência  do sintoma.  A interpretação ou a
intervenção  do analista nos gozos. A construção de caso clínico e o estudo de
caso em psicanálise.

Terça-feira 
08:50 – 11:35 51 3 Andréa

Fernandes
15
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IPSB54 - TOPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA III
Introdução à Psicologia Semiótico-Cultural
Critério de seleção: Texto com justificativa relacionada ao interesse pelo curso e Currículo Lattes.

EMENTA HORÁRIO CH CRÉDITOS DOCENTE VAGAS

Essa disciplina presente apresentar conceitos fundamentais da psicologia
semiótico-cultural  a  partir  do  livro  intitulado  An  Invitation  to  Cultural
Psychology,  de Jaan Valsiner.  Pretende-se explorar  algumas das suas
principais  ideias  sobre  cultura,  processos  de  co-construção  da  mente,
internalização  e  externalização,   signo,   mitos  e  resistências,  signos
hierárquicos,  cultura  pessoal  e  cultura  coletiva,  dentre  outros.
Estudaremos  autores  como  Charles  Sanders  ‘Peirce”  e  Floyd  Merrell.
como pontos de partida para orientar nossas reflexões sobre os principais
conceitos que serão apresentados e discutidos durantes as aulas. A ideia
é  fazer  uma  crítica  de  concepções  que  enfatizam  os  processos
intrasubjetivos  como  percepções  auto-referenciadas  para  dar  lugar  a
concepções que enfatizam os processos intersubjetivos na construção de
concepções dinâmicas de si e do mundo.

Segunda-feira

8:50 – 11:35
 51 3

Maria Virgínia
Dazzani e 

Vivian Volkmer
10

IPSB56 - TOPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA V
Processos Evolutivos e Interação Social na Adolescência
Critério de seleção: Carta de intenção explicando o interesse pelo conteúdo da disciplina.e Currículo Lattes.

EMENTA HORÁRIO CH CRÉDITOS DOCENTE VAGAS

Princípios de Etologia  Humana (Human Ethology,  de Eibl-Eibesfeldt),
Psicologia  Evolucionista  do  Desenvolvimento  e  Estudo  da  Interação
Social entre Adolescentes.

  Terça-feira 

13:00 - 15:45
51 3 Fabrício de Souza 03

PGPSI000000005 - TOPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA VI
Global Perspective in Psychology
Critério de seleção: Carta de intenções e Currículo Lattes.

EMENTA HORÁRIO CH CRÉDITOS DOCENTE(S) VAGAS

The course offers the basic methodological stategies and procedures to
trasform ideas in publishable results. The course will lead the students
to  explore  the  relations  between  ideas’  development  and  publishing
formats  in  the  future  The  main  obejct  will  be  to  work  of  the  crucial
aspect that allow a resercher in getting her work scholarly ready and
internationally distributed.

 Quarta-feira

08:50 – 12:30

(condensada)

34 2 Giuseppina
Marsico e 
Luca Tateo

15
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IPSC77 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA VII
Familia, interseccionalidades e saúde em diálogo com a psicanálise vincular
Critério de seleção: Carta de intenção justificando o interesse por cursar a disciplina.e Currículo Lattes.

EMENTA HORÁRIO CH CRÉDITOS DOCENTE VAGAS

A  família  como  objeto  transdisciplinar.  A  importância  do  olhar
interseccional nas pesquisas e práticas  junto a famílias no âmbito da
saúde e áreas afins. Contribuições da psicanálise vincular.

Quinta-feira

08:50 – 10:40
34 2

Vania
Bustamante

10

PPGPSI000000003 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA X
Psicossociologia do Trabalho

Critério de seleção: Carta de intenção explicando o interesse pelo conteúdo da disciplina e Currículo Lattes.

EMENTA HORÁRIO CH CRÉDITOS DOCENTE VAGAS

El presente seminario se fundamente en una revisión extensa y crítica
que parte de la importancia social  y ontológica del  trabajo en nuestra
sociedad. Discute, desde la Psicología Social del Trabajo y la Psicología
Organizacional,  la  coexistencia  de  realidades  del  trabajo  explorando
concepciones  históricas  sobre  el  trabajo,  modalidades,  aspectos  e
implicaciones  psicosociales  en  la  relación  personas-trabajo-Contextos
Organizacionales;  así  como  cuestiones  como  la  empleabilidad  como
exigencia  y  condición  de  inclusión-  exclusión  social  por  el  trabajo,  la
paradojas y potencialidades de la gestión de recursos humanos, formas
de intervención posibles; y finalmente retos y desafíos para la Psicología
Organizacional y del Trabajo en las realidades discutidas.

Terça-feira

13:55 – 16:40
51 3

Erico
Rentería

5

PPGPSI000000010 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA XI
Psicologia social construcionista, clÍnica e saúde

Critério de seleção: Carta de duas páginas (máximo) justificando a intenção de cursar a disciplina com este foco teórico-metodológico, do ponto de
vista do interesse pelo estudos na pós-graduação.

EMENTA HORÁRIO CH CRÉDITOS DOCENTE VAGAS

Aspectos teórico-metodológicos para pesquisa qualitativa em psicologia
social construcionista, saúde e clínica, articulada a áreas afins.

Quarta-feira

13:55 – 17:35
68 4

Mônica Lima e
Rafael Patiño
(colaborador)

20
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