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EDITAL Nº 01/2018 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DE ALUNO ESPECIAL DE DISCIPLINAS 

OPTATIVAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA NO SEMESTRE 
2018.1 

 

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 2018.1, 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  

<https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/REGPG_Completo_Revisado_em_16-04-2015.pdf>, e da 

Instrução Normativa CAE – UFBA n. 02, de 19/10/2016, disponível em 

<https://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> e na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Psicologia 

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

  

2. DAS VAGAS 

2.1. Serão ofertadas 31 vagas, distribuídas entre as 4 (quatro) disciplinas ofertadas, de acordo com o 

quadro no ANEXO 1.  

2.2. A critério da professora responsável por cada disciplina, poderão ser selecionados mais 

candidatos que o especificado neste edital, caso a professora 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. Mesmo se houver abandono da disciplina, 

ela será considerada nesse cálculo. Não há trancamento para alunos especiais. 

 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

3.1. 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 2.3 deste 

edital. Havendo dúvida quanto ao número de matrículas anteriores, o candidato deve consultar a 

secretaria deste Programa, através dos telefones e e-mails disponíveis no site, antes de realizar a 

inscrição. 

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

Pós-Graduação em Psicologia para o semestre letivo 2018.1 deverão ser efetuadas no período de 20 

a 23 de fevereiro, em duas partes: 

3.2.1. Enviar os arquivos (formato PDF) solicitados no critério de seleção da(s) respectiva(s) 

disciplina(s), presentes no Anexo 01, para o seguinte correio eletrônico: 

https://pospsi.ufba.br/regimento
https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/REGPG_Completo_Revisado_em_16-04-2015.pdf
https://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
https://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
http://www.pospsi.ufba.br/
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alunoespecial.ppgpsi@gmail.com 

3.2.2.  Entregar na secretaria do PPGPSI, no horário das 13h às 15h30, ou enviar por serviço 

rápido dos Correios (postar até 23/02) a seguinte documentação: 

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_0.doc>; 

b) 1 (uma) foto 3x4 atual; 

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

d) Certificado de quitação eleitoral, disponível em  <http://www.tse.jus.br/eleitor-e-

eleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral> 

e) Cópia do RG e do CPF; 

f) Cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação (declarações não serão 

aceitas); 

g) Cópia do respectivo histórico escolar; 

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

i) Cópia do passaporte (candidatos estrangeiros); 

 

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

Candidatos estrangeiros deverão apresentar o diploma e o histórico traduzidos oficialmente. 

3.3. Se enviada pelos Correios, a documentação deve estar com as cópias (itens e, f, g, h e i) 

autenticadas. O endereço para envio consta no item 1.2. O candidato deve enviar o código de 

rastreamento por e-mail. 

3.4. 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).  A GRU de inscrição deve ser paga uma única vez por semestre, 

independentemente do número de disciplinas pleiteadas no período. 

3.5. Atenção: devem ser enviados por e-mail apenas o que foi pedido no critério de seleção da 

respectiva disciplina (carta de intenção, currículo, etc.), não os documentos de inscrição (formulário, 

foto, comprovante de pagamento, etc.).  

4. DO RESULTADO E DA MATRÍCULA 

4.1. O resultado da seleção será divulgado na página <www.pospsi.ufba.br>, no dia 05 de março de 

2018, até 15h. 

4.2. A efetivação da matrícula ocorrerá impreterivelmente no dia 22 de março, das 9h30 às 15h; para 

tal, o aluno deverá comparecer à secretaria do PPGPSI 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). 

https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/aluno_especial_-_pos-graduacao_0.doc
http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=
../../../Downloads/www.pospsi.ufba.br
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=
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5. DO CRONOGRAMA  

5.1. 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 

20 a 23/02/2018 

Envio dos arquivos referentes ao critério de 

seleção por e-mail Até 23:59 

20 a 23/02/2018 

Entrega de documentos de inscrição na 

secretaria do PPGPSI 13h às 15h30 

 05/03/2018 Divulgação do resultado da seleção Até 15h00 

22/03/2018 Efetivação da matrícula 9h30 às 15h 

02/04/2018 Início do semestre 2018.1 -- 

1º/08/2018 Fim do semestre 2018.1 -- 

 

 

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. Não serão aceitos comprovantes de agendamento do pagamento das taxas, assim como não 
haverá prorrogação de recebimento de documentos ou do prazo para matrícula. 
6.3. O não comparecimento do candidato na data prevista para efetivação da matrícula caracterizará 
desistência. 
6.4. A documentação dos candidatos não selecionados poderá ser resgatada junto à Secretaria do 
PPGPSI, até 90 dias após a divulgação do resultado. Após esse período, os documentos não 
resgatados serão devidamente descartados. 
6.5. Outros comunicados que se façam necessários acerca deste processo serão divulgados na 
página eletrônica <http://www.pospsi.ufba.br>. 
6.6. Quaisquer dúvidas e esclarecimentos que se façam necessários após a leitura integral deste 
edital e seu anexo 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. 
6.7. 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, 15 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 

Prof. Dr. José Carlos Santos Ribeiro 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Instituto de 

Psicologia (IPS), Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

 

http://www.pospsi.ufba.br/
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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 2018.1: Construção de testes psicológicos) 

Docente: Thatiana Lima 

Ementa: O processo de construção de instrumentos para avaliação psicológica. Elaboração 

e análise de itens. Medidas escalares: escalas de medidas e técnicas de escalonamento. 

Análise e interpretação de medidas psicométricas. A utilização de softwares estatísticos em 

Psicometria. Análise dos dados para a busca de evidências de validade e consistência 

interna. 

QUADRO DE DISCIPLINAS OFERTADAS 

DISCIPLINA 
DOCENTE HORÁRIO VAGAS 

CÓD. DISC. NOME DA DISCIPLINA 

IPSB52 

(51h/03cr) 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA I Thatiana Lima 

Quarta   
13h55 às 

16h40 
10 

IPSB55 

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

Terça   
13h55 às 

16h40 
03 

IPSB56 

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

Quarta 
9h45 às 
12h30 

15 

IPSC76 

(34h/02cr) 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA VI 

Vírginia Dazzani, 
Giuseppina Marsico 

e Ana Cecília 
Bastos 

Terça-feira 

14h às 18h* 
03 

* Disciplina ministrada em 9 sessões, a partir de 17 de abril. 
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Critério(s) de seleção: Carta de intenção, indicando as razões pelas quais deseja cursar a 

disciplina. Máximo 2 laudas, fonte Arial, tamanho 11, espaçamento 1,5. 

IPSB55 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA IV 
(Tema em 2018.1: Educação e Artes: leituras psicanalíticas)  

Docente: Denise Coutinho 
Ementa: Incidências do pensamento de Sigmund Freud e de Jacques Lacan sobre a arte e 

sobre processos educacionais. Psicanalisar, educar e governar como três artes ou ofícios 

impossíveis. Autoridade e alteridade. Arte e educação como partilha do comum. O sistema 

quaternário de pensamento aristotélico: possível, impossível, necessário e contingente. A 

teoria dos discursos de Lacan. O lugar da universidade na formação de psicanalistas, 

artistas e educadores. Escola como lugar de vida. 

Critério(s) de seleção: Análise do currículo Lattes e carta de intenção de, no máximo, uma 

lauda, indicando os motivos pelas quais deseja cursar a disciplina. 

 

IPSB56 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA V 
(Tema em 2018.1: Psicanálise e Arte: despatologização do sintoma)  

Docente: Andréa Fernandes 
Ementa: A evolução do conceito de sintoma através da articulação entre psicanálise e 

literatura. A associação livre e a histoerização em psicanálise. A arte e as oficinas 

terapêuticas. A arte e o saber fazer com o inconsciente. A teoria dos discursos e a 

despatologização do sintoma. 

Critério(s) de seleção: Dissertar em duas laudas sobre o tema a partir da bibliografia 

abaixo.  

Bibliografia: 

FINGERMANN, D. "Psicanálise e literatura em Lacan" lacanempdf.blogspot.com Revista 

Cult, n°8, 2017. 

FREUD, S. "Escritores criativos e devaneios" (1908) in: Edição Standard Brasileira das 

Obras Completas de Sigmund Freud.  

FERNANDES, A. H. & CRUZ, K. S. Dispositivos clínicos dos psicólogos em CAPS de 

Salvador: entre tutela e clínica das psicoses" 

BORGES,  S. Psicanálise entre artes. Rio de Janeiro: Beco do Açougue, 2017. 

LACAN, J. "O lugar da psicanálise na medicina" in: Opção Lacaniana, n°23. 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 
Instituto de Psicologia - IPS 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PPGPSI 
MESTRADO ACADEMICO E DOUTORADO  

 

LACAN, J, "Joyce, o sintoma" in: Outros Escritos. 

SOLER, C. "A literatura como sintoma" in: Psicanálise na civilização. Rio de Janeiro, 1999, 

p. 13-20. wwwscribd.com/mobile/document/359368619/A-Literatura-Como-Sintoma-Soler 

 

IPSC76 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA VI 
(Tema em 2018.1: Seminários avançados em Psicologia Cultural)  

Docentes: Virgínia Dazzani, Giuseppina Marsico e Ana Cecília Bastos 
 

Ementa: Conceitos básicos e conceitos emergentes na área. Principais vertentes. Self e 

cultura. Semiose e emergência semiótica. Modelos teóricos do curso de vida individual e 

familiar: transições-rupturas, abordagem de equifinalidade de trajetórias. Modelos 

metodológicos na perspectiva da ciência idiográfica e da psicologia cultural. Narrativas como 

recurso para elaborar e comunicar a experiência. Narrativas: dimensão histórica, dinâmica 

desenvolvimental e de construção de sentidos. 

Critério(s) de seleção: Análise do currículo Lattes e uma carta de intenção, indicando as 

razões pelas quais deseja cursar a disciplina. Máximo 2 laudas, fonte Arial, tamanho 11, 

espaçamento 1,5. 


