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

EDITAL Nº 03/2018
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DE ALUNO ESPECIAL DE DISCIPLINAS
OPTATIVAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA NO SEMESTRE
2018.2

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 2018.2, 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/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 90 vagas, distribuídas entre as 10 (dez) disciplinas ofertadas, de acordo com o
quadro no ANEXO 1.
2.2. A critério do(a) professor(a) responsável por cada disciplina, poderão ser selecionados mais
candidatos que o especificado neste edital, caso o docente 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 2018.2 deverão ser efetuadas no período de 23
a 26 de julho, em duas partes:
3.2.1. Enviar os arquivos (formato PDF)/ informações solicitados no critério de seleção da(s)
respectiva(s) disciplina(s), presentes no Anexo 01, para o seguinte correio eletrônico:
alunoespecial.ppgpsi@gmail.com
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3.2.2. Entregar na secretaria do PPGPSI, no horário das 9h30 às 13h, ou enviar por serviço
rápido dos Correios (postar até 26/07) 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-eeleicoes/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. Candidatos anteriormente matriculados como aluno especial da pós-graduação da UFBA
precisam entregar, como documento de inscrição, apenas os itens a, b e c.
4. DO RESULTADO E DA MATRÍCULA
4.1. O resultado da seleção será divulgado na página <www.pospsi.ufba.br>, no dia 06 de agosto de
2018, até 15h.
4.2. A efetivação da matrícula ocorrerá no dia 30 de agosto, 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) ou 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 e fim
do semestre constam na tabela a seguir:
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DATA

ATIVIDADE

HORÁRIO

23 a 26/07/2018

Envio dos arquivos/ informações referentes ao
critério de seleção por e-mail

Até 23:59

23 a 26/07/2018

Entrega/ postagem de documentos de inscrição

9h30 às 13h

30 a 03/08/2018

Seleção (consultar disciplinas com seleção
presencial)

(ver por disciplina)

06/08/2018

Divulgação do resultado da seleção

30/08/2018

Efetivação da matrícula

Até 15h00
9h às 15h

21/08/2018

Início do semestre 2018.2

--

21/12/2018

Fim do semestre 2018.2

--

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.
6.3. O não comparecimento do candidato na data prevista para efetivação da matrícula caracterizará
desistência. Aqueles que passarem por imprevistos deverão comunicar com brevidade à secretaria.
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 987071083, 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, 17 de julho 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)
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ANEXO 1
QUADRO DE DISCIPLINAS OFERTADAS, EMENTAS E CRITÉRIOS DE
SELEÇÃO

QUADRO DE DISCIPLINAS OFERTADAS
DISCIPLINA
DOCENTE

HORÁRIO

VAGAS

GESTÃO DE PESSOAS: DIMENSÕES
PSICOSSOCIAIS

Adriano Peixoto

Quinta-feira
09:00 – 12:00

10

IPSA96

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS: BASES
PSICOSSOCIAIS

Virgílio Bastos

Sexta-Feira
08:50h-12:30h

05

IPSA97

PSICOLOGIA SOCIAL DOS ESTEREÓTIPOS

Elza Techio

Quarta-Feira
10:00h–13:00h

10

IPSB51

BRINCADEIRAS E CONTEXTOS CULTURAIS

Ilka Bichara

Quarta-Feira
14:00– 17:00 h

11

IPSB53

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA II

Rodrigo Nejm

Segunda-Feira
08:50 – 11:30h

15

IPSB55

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA IV

Marilena Ristum

Quinta-Feira
09:00 -12:00h

10

IPSB56

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA V

Andrea Fernandes

Quarta-Feira
08:50-11:30h

15

Virgínia Danazzi

Terça-Feira
14:00-18:00h*

05

Giuseppina Marsico

Terça-Feira**

03

CÓD. DISC.

NOME DA DISCIPLINA

IPSA91

IPSC76
(34h/02cr)
IPSC79

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA VI
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA IX

A CONDIÇÃO JUVENIL NO BRASIL
Segunda-Feira
CONTEMPORÂNEO: UMA ABORDAGEM
Sônia Sampaio
06
09:00-13:00h
COM FOCO NA EDUCACÃO
* Disciplina ministrada em 8 sessões, das 14h às 18h, no Programa de Pós-Graduação em Família na Sociedade
Contemporânea da UCSal.
IPSD86

** Disciplina será ministrada nos seguintes horários: Dias 21 e 28 de agosto - 08:30 às 13.00h e dia 04 de
Setembro - 08:30 às 13:00h e 14:00 às 18:00h.
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EMENTAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO (por disciplina)
IPSA91- GESTÃO DE PESSOAS: DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS
Docente: Adriano Peixoto
Ementa: Evolução histórica e transformações conceituais. Gestão Estratégica das
organizações. A Teoria dos Recursos da Firma. A nova gestão de pessoas e os sistemas de
trabalho de alto desempenho. Implicações para a organização do trabalho e para as
relações de emprego. A gestão de pessoas e o setor de serviços. Impactos no trabalhador e
a crítica da Teoria dos Processos de Trabalho. Implicações éticas dos modelos
contemporâneos de gestão de pessoas. Gestão de pessoas e organização do trabalho no
Brasil: limites e possibilidades.
Critério(s) de seleção: Avaliação de inglês (eliminatória) e entrevisa individual. Enviar por
e-mail no prazo da inscrição seu nome completo e o comprovante de pagamento,
indicando a candidatura a essa disciplina.
Data e horário da seleção: 31.07.2018, às 9h.
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).
IPSA96– PROCESSOS ORGANIZACIONAIS: BASES PSICOSOCIAIS
Docente: 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. Redes sociais e
seu uso no campo organizacional. Conceitos centrais e níveis de análise. Redes sociais
informais e redes interorganizacionais. Temas emergentes nos estudos organizacionais sob
o olhar cognitivista: Vínculos individuo-organização, Comportamentos de Cidadania
Organizacional, Voz e Silêncio nas organizações, Engajamento no Trabalho.
Critério(s) de seleção: Domínio do inglês e análise do currículo. Enviar por e-mail no
prazo da inscrição seu nome completo e o comprovante de pagamento, indicando a
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candidatura a essa disciplina.
Data e horário da seleção: 03.08.2018, às 10h.
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: Elza Techio
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: Texto de uma lauda, a ser elaborado no dia da seleção / tradução
de texto em inglês. Enviar por e-mail no prazo da inscrição seu nome completo e o
comprovante de pagamento, indicando a candidatura a essa disciplina.
Data e horário da seleção: 02.08.2018, às 10h.
Local: Sala 02 da Pós-graduação em Psicologia. Campus São Lázaro (FFCH) – Rua
Aristides Novis, 197, Federação.

IPSB51– BRINCADEIRAS E CONTEXTOS CULTURAIS
Docente: Ilka Bichara
Ementa: Introdução aos principais conceitos e teorias sobre brincadeira e sua relação com
o desenvolvimento infantil em diversos contextos culturais. Metodologias para o estudo do
brincar. Brincadeira como cultura. Transmissão de cultura e brincadeiras tradicionais.
Espaço e tempo para brincar. Classe, gênero, faixa etária e outras variáveis envolvidas no
brincar. Brincadeira e sociabilidade. Brinquedos e brincadeiras.
Critério(s) de seleção: 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 seu nome completo e o comprovante de pagamento, indicando a
candidatura a essa disciplina.
Data e horário da seleção: 30.07.2018, às 10h.
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Local: Sala 02 do Pavilhão Raul Seixas. Campus São Lázaro (FFCH) – Rua Aristides Novis,
197, Federação.
IPSB53–TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA II
(Tema em 2018.2: Apresentação e exposição de si nos ambientes digitais)
Docente: Rodrigo Nejm
Ementa: Massificação da mediação tecnológica nos relacionamentos interpessoais
cotidianos: implicações nas relações indivíduo-sociedade. Discussão sobre o self nas
interações mediadas por tecnologias digitais. A apresentação de si (self-presentation) e
exposição de si (self-diclosure) nos contextos digitais: entre a superexposisão e a
invisibilidade social. Gerenciamento de impressão (impression management) e automonitoramento (self-monitoring) nas interações mediadas. Rastros digitais, vigilância e a
agência dos algoritmos como novos vetores dos comportamentos sociais na era digital.
Regulação dos acessos ao self e os aspectos psicossociais nos dilemas contemporâneos
sobre a privacidade.
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. Enviar por e-mail no prazo da inscrição seu nome completo e o
comprovante de pagamento, indicando a candidatura a essa disciplina.
Data e horário da seleção: 03.08.2018, às 9h.
Local: Sala 02 da Pós-graduação em Psicologia. Campus São Lázaro (FFCH) – Rua
Aristides Novis, 197, Federação.
IPSB55– TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA IV
(Tema em 2018.2: - Violência e instituições – Escola, família e medidas socioeducativas)
Docente: Marilena Ristum
Ementa: Questões Conceituais da Violência. Violência e a instituição escolar: violência na
escola, da escola e contra a escola. Violência e a Instituição socioeducativa: medidas
socioeducativas. Violência e a instituição familiar: violência doméstica intra e extrafamiliar.
Questões metodológicas no estudo da violência. O enfrentamento da violência nas
instituições.
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Critério(s) de seleção: Elaboração de um texto de uma lauda apontando os interesses pela
disciplina e pelo curso de pós-graduação.
IPSB56 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA V
(Tema em 2018.2: - A construção do caso clínico e a despatologização do sintoma em
Psicanálise)
Docente: Andréa Fernandes
Ementa: O sintoma para a psicanálise e para a medicina. Atenção flutuante e associação
livre na clínica psicanalítica. Transferência como motor do tratamento analítico. O início e a
direção do tratamento em psicanálise. A teoria dos discursos na construção do caso clínico
e a clínica dos nós.
Critério(s) de seleção: Dissertar em uma lauda (frente e verso) sobre o tema da disciplina.
IPSC76– TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA VI
(Tema em 2018.2: Psicologia Cultural e Educação: Comunicação, atores e processos nas
fronteiras família-escola-comunidade)
Docentes: Virginia Danazzi/ Giuseppina Marsico/ Vívian Volkmer/ Patrícia Zucoloto
Ementa: Cultura e Educação. Abordagem cultural na psicologia educacional. Modelos
teóricos da Psicologia Cultural da Educação. Escola, família, comunidade: uma poética das
fronteiras A pesquisa em curso no Brasil.
Critério(s) de seleção: Currículo Lattes (pdf) e carta de intenção, explicitando o interesse
em participar da disciplina (máximo 2 laudas, fonte Arial, tamanho 11, espaçamento 1,5).
IPSC79– TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA IX
(Tema em 2018.2: Cultural psychology of education - Psicologia cultural da educação)
Docente: Giuseppina Marsico
Ementa: Baseando-se nos conceitos da Psicologia Cultural, este curso oferecerá um
espaço de discussão com o objetivo de compreender como as pessoas interagem em zonas
de fronteiras espaço-temporal em contextos educacionais. O problema das formas
qualitativas das fronteiras é central na Psicologia Cultural, de modo que se encontra
diretamente envolvido na representação e organização do mundo social e material que
circunda o sujeito. Tal abordagem considera preponderantemente o contexto, a organização
do espaço e a posição que os sujeitos-organismos ocupam nesses espaços – donde a
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importância da noção de fronteiras. O tópico principal a ser tratado no curso será sobre
como os processos educativos e desenvolvimentais ocorrem nas fronteiras – que envolvem
o espaço da escola, da família, os lugares públicos e privados, físicos e digitais e como
estabelecer, teórica e metodologicamente, o estudo das fronteiras nas ciências do
desenvolvimento e da educação.
Critério(s) de seleção: Currículo Lattes (pdf) e uma página com explicações sobre a
motivação para cursar a disciplina.

IPSD86 – T.E.: A condição juvenil no brasil contemporâneo - uma abordagem com
foco na educacão
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: Currículo Lattes (pdf) e carta de motivação (máximo 2 laudas, fonte
Arial, tamanho 11, espaçamento 1,5).
.

