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EDITAL Nº 02/2017 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DE ALUNO ESPECIAL DE DISCIPLINAS 

OPTATIVAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA NO SEMESTRE 
2017.2 

 

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 2017.2, 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  

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

Instrução Normativa CAE – UFBA n. 02, de 19/10/2016, disponível em <https://www.ufba.br/instrucoes-

normativas>. 

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 72 vagas, distribuídas entre as 7 (sete) 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. 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 2017.2 deverão ser efetuadas no dias de 24, 25 

28 e 29 de agosto de 2017, em duas partes: 

3.2.1. Enviar os arquivos (formato PDF) ou informações solicitadas no critério de seleção da(s) 

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

alunoespecial.ppgpsi@gmail.com 

https://pospsi.ufba.br/regimento
https://www.ufba.br/sites/devportal.ufba.br/files/REGPG_Completo_Revisado_em_16-042015.pdf
https://www.ufba.br/instrucoes-normativas
https://www.ufba.br/instrucoes-normativas
http://www.pospsi.ufba.br/
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3.2.2.  Entregar na secretaria do PPGPSI, no horário das 10h às 13h, ou enviar por serviço rápido 

dos Correios 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.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/servicos/certidoes/certidao-de-

quitacao-eleitoral> 

e) Cópia do RG e do CPF; 

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. 

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

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.). Os documentos de inscrição devem ser 

entregues ou enviados conforme o item 3.2.2 

4. DO RESULTADO E DA MATRÍCULA 

4.1. O resultado da seleção será divulgado na página <www.pospsi.ufba.br>, no dia 11 de setembro 

de 2017, até 15h. 

4.2. A efetivação da matrícula ocorrerá impreterivelmente no dia 03 de outubro, das 9h30 às 14h; 

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). 

5. DO CRONOGRAMA  

5.1. As datas de realização das inscrições, dos resultados e da efetivação da matrícula e início do 

semestre constam na tabela a seguir: 

https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/aluno_especial_-_pos-graduacao.doc
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=
file:///C:/Users/Administrador/Google%20Drive/Selecoes/Downloads/www.pospsi.ufba.br
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=
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DATA ATIVIDADE HORÁRIO 

24 a 29/08/2017 Envio dos arquivos/informações referentes ao 

critério de seleção por e-mail  
Até 0h00 

24, 25, 28 e 29/08/2017 Entrega de documentos de inscrição 10h às 13h 

1º a 05/09/2017 Seleção 
Ver disciplinas com 

seleção presencial 

 11/09/2017 Divulgação do resultado da seleção Até 15h00 

02/10/2017 Início do semestre 2017.2 --- 

03/10/2017 Efetivação da matrícula 09h30 às 14h00 

 

 

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, 16 agosto de 2017. 
 
 
 
 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO DE DISCIPLINAS OFERTADAS 

DISCIPLINA 
DOCENTE HORÁRIO VAGAS 

CÓD. DISC. NOME DA DISCIPLINA 

IPSA96 

(68h/04cr) 

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS: BASES 
PSICOSSOCIAIS 

Antônio Virgílio 
Bastos 

Sexta  
08h50 às 

12h30 
05 

IPSA97 

(51h/03cr) 

PSICOLOGIA SOCIAL DOS 
ESTEREÓTIPOS 

Marcos Emanoel 
Pereira 

Quarta 
9h45 às 
12h30 

10 

IPSB52 

(51h/03cr) 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA I Dóris Rabelo 

Sexta 
7h55 às 
10h40 

10 

IPSB53 

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

Quarta 
8h50 às 
11h35 

20 

IPSB54 

(51h/03cr) 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA III Cristiane Oliveira 

Terça 
7h55 às 
10h40 

10 

IPSB56 

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

Ilka Bichara e 
Juliana Prates 

Quarta 
13h55 às 

16h40 

10 mest. 

02 dout. 

IPSD86 
(68h/04cr) 

T. E.: A CONDIÇÃO JUVENIL NO BRASIL 
CONTEMPORÂNEO: UMA ABORDAGEM 

COM FOCO NA EDUCAÇÃO 
Sônia Sampaio 

Segunda 
8h50 às 
12h30 

05 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 
Instituto de Psicologia - IPS 

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

 

EMENTAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO (por disciplina) 
 

IPSA96 – PROCESSOS ORGANIZACIONAIS: BASES PSICOSSOCIAIS  
Docente: Antônio Virgílio Bastos 

Ementa: 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. 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. 

Critério(s) de seleção (presencial): Tradução de texto em inglês e justificativa acerca do 

interesse em cursar a disciplina (máximo de 20 linhas). Enviar por e-mail no prazo da 

inscrição apenas seu nome completo, indicando a candidatura a essa disciplina. 

Data e horário da seleção: 04.09.2017, às 14h. 

Local: Sala de aula grande da SUPAD – Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento 

Institucional. Rua Barão de Jeremoabo, s/n, pavilhão 04, Ondina (próximo às agências 

bancárias do campus). 

IPSA97 – PSICOLOGIA SOCIAL DOS ESTEREÓTIPOS 
Docente: Marcos Emanoel Pereira 

Ementa: Estereótipos. Definição e caracterização. Métodos de investigação. Modelos 

teóricos. Estereótipos e explicação. Estereótipos e justificação. Essencialização. Relações 

intergrupais. Preconceito e discriminação. Exclusão social. 

Critério(s) de seleção (presencial): Texto de uma lauda, a ser elaborado no dia da seleção 

/ tradução de texto em inglês. Enviar por e-mail no prazo da inscrição apenas seu nome 

completo, indicando a candidatura a essa disciplina. 

Data e horário da seleção: 05.09.2017, às 10h. 

Local: Sala 01 da Pós-graduação de Psicologia. Rua Aristides Novis, 197, Federação. 
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Campus S. Lázaro, próximo ao NEIM. 

 

IPSB52 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA I 
Tema em 2017.2: Psicologia do envelhecimento 

Docente: Dóris Rabelo 
Ementa: A disciplina introduz os fundamentos teóricos da Psicologia do Envelhecimento. 

Discute os processos psicológicos e sociais da velhice, especificamente os relacionados 

com a cognição, a motivação e a emoção. Trata dos eventos transicionais no ciclo de vida 

familiar nessa fase da vida e suas repercussões na estrutura e funcionalidade da família e 

na convivência intergeracional. Analisa as tendências da pesquisa nacional e internacional 

em relação a esses tópicos. 

Critério(s) de seleção: Carta de intenção (por que pretende cursar a disciplina) de no 

máximo 1 (uma) página e currículo lattes (link). 

 
IPSB53 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA II 

(Tema em 2017.2: O sentido do sintoma na ótica da psicanálise e da 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 da constituição psíquica a partir das 

noções de: inconsciente, sintoma, linguagem, alíngua, pulsão, gozo e sublimação. Evolução 

dos dispositivos clínicos da psicanálise a partir das formulações da noção de sintoma. O 

sofrimento psíquico à luz dos quadros discurso da teoria de Jacques Lacan. 

Critério(s) de seleção: Dissertar, em uma lauda frente e verso, sobre a conceitualização do 

sintoma pela psicanálise na sua interlocução com a literatura a partir da bibliografia 

fornecida para a seleção. 

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) 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-157X2014000200012
https://issuu.com/epfclbrasil/docs/stylus_22
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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. 

Lacan, J. “Televisão” in: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

 

IPSB54 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA III 
(Tema em 2017.2: Corpo, juventude e contemporaneidade)  

Docente: 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 (1-2 laudas, no máximo), na qual o candidato 

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

futuras. 

 

IPSB56 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA V 
(Tema em 2017.2: Estudos Sociais da infância)  

Docentes: Ilka Bichara e Juliana Prates 
Ementa: O objetivo dessa disciplina será apresentar a área do conhecimento interdisciplinar 

atualmente denominada de estudos sociais da infância, que congrega as mais diversas 

disciplinas e campos do saber que se debruçam sobre a infância e as crianças. 

Critério (s) de seleção (presencial): Prova escrita com verificação de entendimento de 

textos em língua inglesa e aspectos motivacionais para a temática da disciplina. Enviar por 

e-mail no prazo da inscrição apenas seu nome completo, indicando a candidatura a 

essa disciplina. 

Data e horário da seleção: 1º.09.2017, às 10h. 

Local: Sala 01 da Pós-graduação de Psicologia. Endereço: Rua Aristides Novis, 197, 

Federação. Campus S. Lázaro, próximo ao NEIM (prédio rosa salmão). 
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IPSD86 – T.E.: A CONDIÇÃO JUVENIL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: uma 
abordagem com foco na educação  

Docente: Sônia Sampaio 

Ementa: Juventude e condição juvenil. Estatísticas sobre Juventude no Brasil. O ensino 

médio e a educação da juventude. Acesso e permanência no Ensino Superior. A 

Universidade como contexto formativo e porta de ingresso para o mundo adulto. Formação 

de si, sexualidade, gênero, raça e vida universitária. Aspectos políticos da formação da 

juventude. 

Critério(s) de seleção: Carta de intenção (por que pretende cursar a disciplina) de no 

máximo uma página e currículo lattes (link). 

 


