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EDITAL Nº 01/2017 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DE ALUNO ESPECIAL DE DISCIPLINAS 

OPTATIVAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA NO SEMESTRE 
2017.1 

 

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 2017.1 em conformidade com as exigências do 

Regimento deste Programa, disponível no link <https://pospsi.ufba.br/regimento>, e do Regulamento 

de Ensino de Graduação e PósGraduação da UFBA, disponível no link  

<https://www.ufba.br/sites/devportal.ufba.br/files/REGPG_Completo_Revisado_em_16-042015.pdf>. 

1.2. As vagas foram aprovadas pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em reunião realizada 

em 06 de março de 2017.  

1.3. Informações sobre o PPGPSI e sobre o presente processo seletivo podem ser obtidas na página 

eletrônica http://www.pospsi.ufba.br e na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Psicologia, 

Rua Aristides Novis, 197, Federação, Salvador – BA. CEP 40.210-630.   

2. DAS VAGAS 

2.1. Serão ofertadas 48 vagas, distribuídas entre as 5 disciplinas ofertadas, de acordo com o quadro 

no ANEXO 1.  

2.2. A critério do professor responsável por cada disciplina, poderão ser selecionados mais 

candidatos que o especificado neste edital, caso o professor julgue que tenham mérito. 

2.3. Na categoria de aluno especial de pós-graduação da UFBA, podem ser cursadas no máximo 4 

(quatro) disciplinas, com limite de 2 (duas) por semestre. Uma mesma disciplina cursada duas vezes 

será contada como duas disciplinas. A não conclusão do curso de alguma delas não diminui a soma. 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

3.1. As inscrições para o processo seletivo de candidatos às vagas de aluno especial do Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia para o semestre letivo 2017.1 deverão ser efetuadas única e 

exclusivamente no período de 03 a 06 de abril de 2017, até às 00h00, através do envio dos 

documentos solicitados para o seguinte correio eletrônico: 

alunoespecial.ppgpsi@gmail.com 

3.2. 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 2.3 deste 

edital. Havendo dúvida, o candidato pode consultar a secretaria deste Programa, antes de realizar a 

inscrição. 

3.3. À mensagem enviada para o e-mail acima especificado, o candidato deve anexar em formato 

PDF os documentos pedidos nos critérios de seleção da(s) respectiva(s) disciplina(s), presentes no 

ANEXO 1, e o comprovante de pagamento da GRU de inscrição. No corpo da mensagem devem 

constar o nome completo do candidato, a(s) disciplina(s) à(s) qual(is) deseja concorrer e o nome do(s) 

professor(es) responsável(is) pela(s) mesma(s). 

https://pospsi.ufba.br/regimento
https://www.ufba.br/sites/devportal.ufba.br/files/REGPG_Completo_Revisado_em_16-042015.pdf
http://www.pospsi.ufba.br/
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3.6. A GRU de inscrição, no valor de R$ 55 deve ser gerada no link 

<https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=>. Deve ser 

selecionado 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).   

3.7. O candidato receberá um e-mail de confirmação da inscrição até o dia 07 de abril. 

4. DO RESULTADO E DA MATRÍCULA 

4.1. O resultado da seleção será divulgado na página <www.pospsi.ufba.br>, no dia 17 de abril de 

2017. 

4.2. O candidato aprovado deverá entregar na secretaria do PPGPSI, de 18 a 21/04, ou enviar por 

serviço rápido dos Correios (postagem até 20/04) a seguinte documentação para cadastro: 

a) Formulário de cadastro de aluno especial, preenchido e assinado, disponível em 

<https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/aluno_especial_-_pos-graduacao.doc>; 

b) 1 (uma) foto 3x4 atual; 

c) Comprovante de pagamento da inscrição (R$ 55); 

d) Certificado de quitação eleitoral, disponível em  

<http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral> 

e) Cópia do RG e do CPF (caso o número não conste na identidade); 

f) Cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação; 

g) Cópia do certificado de reservista (candidatos do sexo masculino); 

h) Cópia do passaporte (candidatos estrangeiros); 

 

Os itens e, f, g e h deverão estar acompanhadas do original, para autenticação pela secretaria. 

Candidatos estrangeiros deverão apresentar o diploma traduzido oficialmente.  

4.3. A efetivação da matrícula ocorrerá impreterivelmente nos dias 08 e 09 de maio; para tal, o aluno 

deverá comparecer à secretaria do Programa com documento de identificação e comprovante de 

pagamento da GRU de matrícula, nos valores de R$ 170 (MESTRADO) E R$ 230 (DOUTORADO). A 

GRU pode 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). 

5. DO CRONOGRAMA  

5.1. As datas de realização das inscrições, de sua confirmação, dos resultados e da efetivação da 

matrícula constam na tabela a seguir: 

DATA ATIVIDADE HORÁRIO 

03 a 06/04/2017 Inscrições Via e-mail 

17/04/2017 Divulgação do resultado 15h00 

18 a 21/04/2017 Entrega da documentação para cadastro 9h00 às 13h00 

08 e 09/05/2017 Efetivação da matrícula 10h00 às 14h00 

../Downloads/www.pospsi.ufba.br
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. 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.  

6.2. O não comparecimento do candidato nas datas previstas para entrega/envio de documentos ou 

efetivação da matrícula caracterizará desistência. 

6.3. Outros comunicados que se façam necessários acerca deste processo serão divulgados na 

página eletrônica <http://www.pospsi.ufba.br>. 

6.4. Quaisquer dúvidas e esclarecimentos que se façam necessários após a leitura integral deste 

edital podem ser obtidos através de contato pelos telefones 71 3283-6442/ 71 98707-1083, no horário 

das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira. 

6.5. Ao inscrever-se neste processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste edital e no Regulamento de Ensino da universidade. 

 

Salvador, 27 de março de 2017. 
 
 
 
 
 

Profª Drª Patrícia Alvarenga 

Coordenadora 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 

 

 

 

EMENTAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO (por disciplina) 
 

IPSB52 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA I 
(Tema em 2017.1: Interações sociais e dilemas da privacidade em contextos digitais)  

Docente: Rodrigo Nejm 
Ementa: Massificação da mediação tecnológica nos relacionamentos interpessoais 

cotidianos: implicações nas relações indivíduo-sociedade. Aspectos psicossociais nos 

dilemas contemporâneos sobre a privacidade. Regulação dos acessos ao self nas 

interações sociais mediadas pelas tecnologias digitais. Diluição dos limites entre dimensões 

privadas e públicas nos contextos digitais. A exposição de si (self-diclosure) e a 

apresentação de si (self-presentation) nas mídias digitais: entre a superexposição e a 

QUADRO DE DISCIPLINAS OFERTADAS 

DISCIPLINA 
DOCENTE HORÁRIO VAGAS 

CÓD. DISC. NOME DA DISCIPLINA 

IPSB52 

(51h/03cr) 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA I Rodrigo Nejm 

Segunda 

9h às 12h 
10 

IPSB53 

(51h/03cr) 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA II Andréa Fernandes 

Quarta 
9h às 12h 

15 

IPSB55 

(51h/03cr) 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA IV 

Elsa de Mattos  

Vivian Volkmer 

Patrícia Zucoloto 

Segunda 
9h às 12h 

8 

IPSB56 

(51h/03cr) 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA V Janice Janissek 

Quinta 
9h às 12h 

5 

IPSC76 
(34h/02cr) 

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA VI Cristiane Oliveira 
Terça 

8h50 às 
10h40 

10 
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invisibilidade social. Rastros digitais, vigilância e a agência dos algoritmos como novos 

vetores dos comportamentos sociais na era digital. 

Critério(s) de seleção: Carta de intenção, máx. 2 laudas com fonte Arial 11, com: 

motivações, expectativas e relação com pesquisa / projetos em andamento; tradução de 

texto em inglês. 

Local do teste de inglês: Sala 02 do PPGPSI - Programa de Pós-graduação em 

Psicologia. Campus S. Lázaro. Rua Aristides Novis, 197, Federação (Depois da Rede 

Bahia).  

Data e hora: 10 de abril, 9h00. 

 
IPSB53 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA II 

(Tema em 2017.1: O conceito de sintoma na sua interface entre psicanálise e literatura)  
Docente: Andréa Fernandes 

 

Ementa: Evolução do conceito de sintoma na psicanálise em sua articulação com a 

literatura. Exame da interlocução entre a literatura e psicanálise na despatologização dos 

processos estruturais do desenvolvimento. Exame do fenômeno da linguagem como veículo 

pelo qual a criança ou adulto pode expressar as dificuldades no seu desenvolvimento e 

inerentes à sua estrutura. O sofrimento psíquico à luz dos quatro discursos da teoria de 

Jacques Lacan. 

Critério(s) de seleção: Dissertar sobre a conceitualização do sintoma pela psicanálise na 

sua interlocução com a literatura a partir da bibliografia fornecida para a seleção. Máx. 2 

laudas, fonte Arial 11. 

Bibliografia: 

Fernandes, A. H. “O desejo do analista e o autismo” in : Revista Stylus, nº 29. Rio de 

Janeiro: AFCL/ EPFCL-Brasil, 2014. 

( http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-157X2014000200012) 

Fernandes, A. H. “O real do sintoma sua política na clínica” in: Revista Stylus, nº 22. Rio de 

Janeiro: AFCL/ EPFCL-Brasil, 2011. (https://issuu.com/epfclbrasil/docs/stylus_22) 

Freud, S. “Escritores Criativos e Devaneios” (1908), vol. IX. Rio de Janeiro: Imago, 1974. 

Freud, S “O estranho” (1919) in: Edição Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, 

vol. XVI. Rio de Janeiro: Imago, 1974. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-157X2014000200012
https://issuu.com/epfclbrasil/docs/stylus_22
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Lacan, J. “Televisão” in: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

 

IPSB55 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA IV 
(Tema em 2017.1: Novas abordagens sobre o self e a subjetividade)  

Docentes: Elsa de Mattos, Patrícia Zucoloto e Vivian Volkmer 
Ementa: A disciplina visa explorar novas abordagens do self e da subjetividade emergentes 

a partir da virada linguística nas ciências sociais, sobretudo a partir das décadas de 

1980/90. Nos últimos anos, as perspectivas socioculturais e narrativistas vêm se tornando 

cada vez mais influentes na Psicologia. Pretendemos analisar formas de conceber a 

subjetividade que substituem concepções autorreferenciadas e autônomas de "si" por 

noções que compreendem a subjetividade como narrativas, construções sociais, processos 

relacionais e dialógicos. Serão analisadas algumas das produções teóricas de autores como 

Jerome Bruner, Kenneth Gergen, Dan McAdams, Michael Bamberg, Rom Harré, Humbert 

Hermans, Alex Gillespie, Tania Zittoun, Jaan Valsiner, entre outros, como pontos de partida 

para orientar as reflexões sobre os "processos subjetivos". A proposta consiste em fazer 

uma análise crítica de concepções que enfatizam os processos intrasubjetivos como 

percepções autorreferenciadas para dar lugar a concepções que enfatizam os processos 

intersubjetivos na construção de concepções dinâmicas de si. 

Critério (s) de seleção: Carta de interesse (máx. 2 laudas, fonte Arial 11), currículo Lattes e 

comprovação/declaração de compreensão da língua inglesa. 

 
IPB56 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA V 

(Tema em 2017.1: Inovação gerencial)  
Docente: Janice Janissek 

Ementa da Disciplina: Inovação organizacional: conceitos, abordagens e tipologias. A 

investigação da inovação organizacional: constructos, métodos, instrumentos e 

procedimentos. O processo de inovação organizacional: aspectos estruturais, fatores 

organizacionais, grupais e individuais. O papel do líder nos processos de inovação: estilos e 

características de liderança e inovação, o pensamento gerencial e a inovação. 

Critério (s) de seleção: Carta de intenções (máx. 2 laudas, fonte Arial 11) e currículo 

Lattes.  
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IPSC76 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA VI 
(Tema em 2017.1: Corpo, juventude e contemporaneidade)  

Docentes: Cristiane Oliveira 
Ementa: Estatuto de corpo em psicanálise. Adolescência e reconstrução de referentes. 

Juventude, laços sociais e segregações na atualidade. Experiências de corporeidade, 

identidades e identificações.  Corpo e patologias do ato na adolescência. Violências, trauma 

e estados-limite. Juventude, corpo e sexuação. 

Critério (s) de seleção: Carta de intenção (máx. 2 laudas, fonte Arial 11), na qual o 

candidato defenda sua candidatura tendo em vista seu percurso acadêmico-profissional e 

perspectivas futuras. 


