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SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PPGPSI – 2016.2 

 

Cronograma e procedimentos para inscrição 

 

 INSCRIÇÕES: 19 a 21.10.2016, exclusivamente via e-mail. 

 SELEÇÃO: consultar por disciplina.  

 RESULTADOS: 07.11.2016 

 MATRÍCULA: 28 e 29.11.2016 

 PROCEDIMENTOS: As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do 

e-mail alunoespecial.ppgpsi@gmail.com O candidato deve enviar neste momento 

apenas comprovante legível de pagamento da GRU de inscrição, no valor de R$ 

55 (cinquenta e cinco reais), além dos documentos constantes no critério de 

seleção da respectiva disciplina, quando for o caso. No campo do assunto do e-

mail deve constar o nome da(s) disciplina(s) pleiteada(s). O candidato deve se 

identificar com nome completo no e-mail. 

A GRU de inscrição deve ser gerada no link: 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc= 

 

Obs.: Não serão aceitas inscrições que estiverem com data anterior e posterior ao 

período estipulado. 

 

Entrega de documentos (08 a 11.11.2016) 

 

  Caso seja aprovado, o candidato deve providenciar os seguintes documentos: 

 

 Ficha de Inscrição preenchida e assinada (disponível em: 

https://pospsi.ufba.br/sites/pospsi.ufba.br/files/aluno_especial_posgrad.doc); 

  GRU de inscrição paga; 

  1 foto 3 x 4; 

  Cópia autenticada do R. G; 

  Cópia autenticada do C. P. F; 

 Certificado de quitação eleitoral (disponível em: 

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

 Cópia autenticada do certificado de reservista (candidatos do sexo masculino) 

 Cópia autenticada de Diploma de Graduação ou de Mestrado ou Atestado/Certificado de conclusão 

de curso ou de provável concluinte (com data atualizada - 2016); 

 

Os documentos devem ser entregues ou enviados via Correios, dentro do período supracitado, 

neste endereço: 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA - PPGPSI 

Rua Aristides Novis, Estrada de São Lázaro, 197 – Federação 

CEP 40210-730 – Salvador – Bahia – Brasil 

mailto:alunoespecial.ppgpsi@gmail.com
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc
https://pospsi.ufba.br/sites/pospsi.ufba.br/files/aluno_especial_posgrad.doc
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

1) A GRU de inscrição deve ser paga UMA ÚNICA VEZ (R$ 55,00), INDEPENDENTEMENTE DO 

NÚMERO DE DISCIPLINAS PLEITEADAS, devendo, apenas, o/a candidato inserir em cada 

documentação, uma cópia do pagamento. 

2) É de responsabilidade do candidato ficar atento aos prazos e ao resultado da seleção. A 

documentação recolhida depois do resultado será enviada para registro pela Coordenação de 

Admissão e Registros Estudantis (CARE), ficando o candidato apto a efetivar sua matrícula 

na data prevista no cronograma. 

3) Para efetivar a matrícula, o aluno deve comparecer à secretaria do Programa de Pós-

graduação em Psicologia na data prevista, munido de documento de identificação e da GRU 

paga referente à taxa da matrícula. Os valores atuais desta matrícula são R$ 170 (mestrado) e 

R$ 230. 

4) O candidato que não puder comparecer para efetivar a matrícula pode enviar pessoa munida 

de procuração. Há um modelo de procuração disponível em  

      https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/modelo_pocuracao.doc 

5) Dúvidas podem ser tiradas através do telefone 71 3283-6442 ou enviadas para o e-mail: 

aline.pospsi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/modelo_pocuracao.doc
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PPGPSI/IPS/UFBA | ALUNO ESPECIAL 2016.2 

 

QUADRO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS 2016.2 

DISCIPLINA 
DOCENTE DIA HORÁRIO Nº VAGAS 

CÓD. DISC. NOME DA DISCIPLINA 

IPSA96 

(68h/04cr) 

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS: BASES 
PSICOSSOCIAIS 

Antônio Virgílio Bastos Sexta 8h50 às 12h30 5 

IPSB51 

(51h/03cr) 
BRINCADEIRAS E CONTEXTOS CULTURAIS Ilka Bichara Quarta 14h às 17h 15 

IPSB52 

(51h/03cr) 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA I Dóris Rabelo Terça 9h às 12h 5 

IPSB53 

(51h/03cr) 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA II Andréa Fernandes Quarta 9h às 12h 15 

IPSB55 

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

Mônica Lima e  

L. Augusto Vasconcelos 
Quinta 14h às 17h 4 

IPSB56 

(51h/03cr) 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA V Elsa de Mattos Quinta 9h às 12h 5 

IPSC76 
(34h/02cr) 

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA VI Vania Bustamante Terça 13h às 15h 10 

INSCRIÇÃO: 19 a 21.10.2016 
SELEÇÃO: (consultar por disciplina - 

páginas a seguir) 
RESULTADOS: 07.11.2016 MATRÍCULA: 28 e 29.11.2016 

 

 

LEGENDA: M = Mestrado D = Doutorado 
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO (por disciplina) 
 

IPSA96 – PROCESSOS ORGANIZACIONAIS: BASES PSICOSSOCIAIS  
Docente: Prof. 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. 

Data da seleção: 26.10.2016 | Hora: das 14h às 15h30 

Local: Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional (SUPAD/UFBA – antigo ISP | End.: Av. Ademar de Barros, s/n, Pav. 04 – 

Campus UFBA Ondina) 

Número de vagas: 05  

Critério(s) de seleção: Tradução de texto em inglês e justificativa acerca do interesse em cursar a disciplina (máximo de 20 linhas).    

 
IPSB51 – BRINCADEIRAS E CONTEXTOS CULTURAIS  

Docente: Prof.ª 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. 

Data da seleção: 04.11.2016 | Hora: 10h 

Local: Sala de aula 01 do PPGPSI 

Número de vagas: 15 
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Critério(s) de seleção: tradução de texto do inglês para o português e questionário sobre interesses e motivações relacionados a disciplina. 

Adicionalmente se utilizará a análise do currículo Lattes para desempate. 

 

 

IPSB52 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA I 
Tema em 2016.2: Psicologia do envelhecimento: avanços e novas abordagens 

Docente: Prof.ª Doris 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. 

Número de vagas: 05 

Critério(s) de seleção: Carta de intenção com até 2 laudas, enviada por e-mail no período de 19 a 21.10.2016. 

 
IPB53 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA II 

Tema em 2016.2: A Psicanálise e o método de construção do caso clínico 
Docente: Prof.ª Andréa Fernandes 

 

Ementa da Disciplina: Apresentação da construção do caso clínico em psicanálise em paralelo a elaboração da teoria psicanalítica. A 

conjunção entre teoria e clínica em psicanálise examinada através do método de construção de caso clínico. A construção de caso clínico e a 

direção do tratamento em psicanálise. A matematização do caso clínico em psicanálise. 

Número de vagas: 15 

Critério (s) de seleção: Dissertar, em duas laudas, sobre a construção do caso clínico em Freud e Lacan a partir da bibliografia fornecida para a 

seleção. A dissertação deve ser enviada por e-mail no período de 19 a 21.10.2016. 

BIBLIOGRAFIA: 

FERNANDES, A. H. “Psicanálise: interpretação?” in: A lógica da interpretação. Salvador: Campo Psicanalítico, 2012. 
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FREUD, S. “Observações sobre a teoria e a prática dos sonhos” (1923) in: Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud. 

Vol. 19. 

FREUD, S. “Construções em análise” (1937) in: Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud. Vol. 23. 

LACAN, J. “A psicanálise e seu ensino” (1957) in Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

NOGUEIRA, L. C. “A pesquisa em psicanálise” http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65642004000100013&script=sci_arttext&tlng=es 

FIGUEIREDO, A. C. “A construção do caso clínico: uma contribuição da psicanálise à psicopatologia e à saúde mental”                                                        

( http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v7n1/1415-4714-rlpf-7-1-0075.pdf) 

 

IPSB55 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA IV 
Tema em 2016.2: Introdução às abordagens construcionistas em Psicologia Social 

Docente: Prof.ª Mônica Lima (PPGPSI) e Luís Augusto Vasconcelos (IHAC-UFBA) 
Ementa: Introdução as abordagens construcionistas em psicologia social: antecedentes teóricos, aspectos conceituais e críticas. Introdução aos 

pontos convergentes e divergentes com outras perspectivas da psicologia social. Noções principais: construção social, linguagem, subjetividade, 

pessoalidade, práticas discursivas, discursividade, dialogismo, sentido, significado, sujeitos, narrativa. Aspectos metodológicos: epistemologia 

construcionista, mapas de associações de idéias, arvores de associação, linhas narrativas, entre outros; epistemologia qualitativa, cenário de 

pesquisa, processo de definição de indicadores, construção de informação.  

Número de vagas: 04 

Critério (s) de seleção: Carta de intenção, com até 2 laudas, que explique os motivos e objetivos para cursar o componente curricular e que 

retrate brevemente a trajetória acadêmico-profissional, enviada por e-mail no período de 19 a 21.10.2016. 

 

IPSB56 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA V 
Tema em 2016.2: Introdução à Psicologia Cultural de Orientação Semiótica 

Docente: Prof.ª Elsa de Mattos 
Ementa: Essa disciplina explora a abordagem da Psicologia Cultural, uma nova perspectiva que emerge no início do século XXI com a proposta 

de colocar a cultura no centro da Psicologia. A Psicologia Cultural é vista como uma ciência dos campos de produção de significações que 

tornam possível a existência humana. Seu foco é a experiência humana vivida, entendida como uma realidade humana culturalmente 

http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v7n1/1415-4714-rlpf-7-1-0075.pdf
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organizada e constantemente recriada. As raízes da presente perspectiva encontram-se na obra de Jaan Valsiner, partindo do quadro de 

referência da abordagem personológica do psicólogo alemão William Stern e da tradição sócio-histórica  inaugurada por Lev Vigotski e Alexander 

Luria, buscando integrá-las às perspectivas semiótica de Charles Senders Peirce e dialógica de Mikhail Bakhtin. Tomaremos como texto base da 

disciplina o livro recentemente publicado em língua inglesa por Valsiner: Invitation to Cultural Psychology (2014). A proposta é fazer um 

passeio pelas principais ideias e concepções que fundamentam essa abordagem, especialmente considerando: o que é cultura para a psicologia; 

processos culturais de internalização e externalização; a relevância dos signos; produção, uso e transformações de signos; objetos e espaços 

simbólicos; noções de cultura pessoal e cultura coletiva; processos de regulação semiótica da experiência humana. 

Número de vagas: 05 

Critério (s) de seleção: Análise do currículo Lattes e comprovação de proficiência na Língua Inglesa, enviados por e-mail no período de 19 a 

21.10.2016. 

IPSC76 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA VI 
Tema em 2016.2: Cuidado infantil, família e políticas públicas  

Docente: Prof.ª Vania Bustamante 
Ementa: Relações entre família e políticas públicas e seus impactos no cuidado infantil; serviços de diversos setores que tem como campo de 

práticas o cuidado infantil: atenção básica, saúde mental, assistência social, garantia de direitos; O campo da saúde mental infantil (história, 

políticas e práticas); Questões de gênero na perspectiva dos cuidadores; Diferenças de gênero e sua influência no desenvolvimento e a saúde 

mental infantil. 

Número de vagas: 05 

Critério(s) de seleção: Análise do Currículo Lattes e carta de intenção, enviados por e-mail no período de 19 a 21.10.2016. 

 

 


