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EDITAL Nº 07/2022
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DE ALUNO ESPECIAL DE

DISCIPLINAS  OPTATIVAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
PSICOLOGIA NO SEMESTRE 2023.1

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 2023.1, em conformidade
com  as  exigências  do Regimento  deste  Programa,  disponível  no  link
<https://pospsi.ufba.br/sites/pospsi.ufba.br/files/regimento_0_0.pdf>  e  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_com_alteracoes_res_03_2017_e_05_202  
2.pdf>.

1.2. Informações sobre o PPGPSI e sobre o presente processo seletivo podem ser obtidas 
na página eletrônica http://www.pospsi.ufba.br

1.3. Na categoria  de aluno  especial  de  pós-graduação da UFBA,  cada pessoa pode  se
matricular em no máximo 4 (quatro) disciplinas, com limite de 2 (duas) por semestre. Caso
já tenha realizado matrícula em 4 disciplinas nesta categoria, em qualquer período, mesmo
que não tenha concluído, não poderá cursar nenhuma outra disciplina.

2. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
2.1. 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 1.3 deste edital.
2.2. Cada candidato poderá tentar vaga, na presente seleção, em no máximo 2 disciplinas.
2.3. Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição:
2.3.1 Servidores técnico-administrativos e docentes da universidade, desde que atendam ao 
disposto na Portaria UFBA 130/202, disponível em 
https://pospsi.ufba.br/sites/pospsi.ufba.br/files/portaria_130_2019_-_gab._reitor.pdf
2.3.2  Candidatos que comprovem vulnerabilidade socioeconômica, de acordo com os dois
critérios  dispostos  na  Portaria  003/2020  da  PROPG  –  UFBA,  disponível  em

https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/regpg_com_alteracoes_res_03_2017_e_05_2022.pdf
https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/regpg_com_alteracoes_res_03_2017_e_05_2022.pdf


https://pospsi.ufba.br/sites/pospsi.ufba.br/files/portaria_003-2020.pdf 

2.4. As inscrições para o processo seletivo de candidatos às vagas de aluno especial do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia deverão ser efetuadas no período de 02 a 06
de janeiro de 2023, com os seguintes procedimentos:
2.4.1 Geração e pagamento da GRU de inscrição, no valor de R$ 72,24. A GRU deve ser
gerada no endereço 
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=gS4ChBCzGFk=,
selecionando-se o serviço “INSCRIÇÃO  ALUNO  ESPECIAL  -  PROGRAMA  DE  PÓS
GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA”. 
2.4.2 Envio  da  documentação através  do  formulário  eletrônico
https://forms.gle/k95UGW6ifzRzoA619   A lista de documentos obrigatórios a serem enviados
se constitui por:
a) Formulário para cadastro, disponível em 
https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/aluno_especial_-_pos-graduacao_0.doc 
b) Diploma de graduação (frente e verso) ou Certificado de conclusão de curso; ou ainda
histórico escolar com forma de saída (para alunos da UFBA);
c) Documento de identidade com foto;

d) CPF (caso não conste no documento de identidade);

e) RNE (apenas candidatos estrangeiros);

f) Passaporte com visto atualizado (apenas candidatos estrangeiros);

g) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral; 

h) Documento de quitação com o Serviço Militar (apenas candidatos do sexo masculino); 
i ) GRU de inscrição + comprovante de pagamento da taxa ou comprovação de isenção, de 

acordo com os itens 2.3.1 / 2.3.;

j) Documento de conclusão do  mestrado (apenas aluno especial Doutorado);
k) Documento(s) solicitado(s) no critério de seleção da(s) respectiva(s) disciplina(s), 
presente no Anexo 01.
2.4.2.1. Os itens da letra a até j deverão ser reunidos em um único PDF; os itens da letra k 
devem ser enviados separados, a partir do campo específico para eles no formulário.
2.4.2.2. Diplomas emitidos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de cópia da 
tradução oficial.
2.4.2.3. O arquivo da carta intenção (para as disciplinas que exigem), deve ser nomeado
como “Código da disciplina – Nome do(a) Candidato(a)”, por exemplo “IPSB52 – Maria dos
Santos”. No cabeçalho da carta deve constar o código da disciplina, nome da disciplina e o
nome do(a) professor(a). 
2.4.2.4. O  arquivo  do  Currículo  Lattes  deve  ser  nomeado  como  “Currículo  –  Nome  do
candidato”.
2.5. Havendo  mais  de  uma  inscrição  por  candidato,  apenas  a  última  realizada  será
considerada.

3. DO RESULTADO E DA MATRÍCULA
3.1. O resultado da seleção será divulgado na página <www.pospsi.ufba.br> no dia 17 de
janeiro, até as 16h.
3.2. Para que sua matrícula na(s) disciplina(s) seja efetivada, o candidato selecionado deve
enviar  o comprovante  de  pagamento  da  GRU de  matrícula,  no  valor  de  R$ 2 2 3 , 3 0

https://forms.gle/k95UGW6ifzRzoA619
http://www.pospsi.ufba.br/
https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/aluno_especial_-_pos-graduacao_0.doc
https://pospsi.ufba.br/sites/pospsi.ufba.br/files/portaria_003-2020.pdf


(MESTRADO) ou R$ 302,12 (DOUTORADO), no período de 18 a 31 de janeiro, para o e-
mail alunoespecial.ppgpsi@gmail.com
3.3. Não há isenção para a taxa de matrícula. 
3.4.  A  GRU  deve  ser  gerada  no  link
<https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=gUQZHyAsQEg=>.
Deve ser selecionado o serviço “MATRÍCULA  ALUNO  ESPECIAL  -  MESTRADO  DO
PROGRAMA  DE  PÓS  GRADUAÇÃO  EM  PSICOLOGIA” ou  “MATRÍCULA  ALUNO
ESPECIAL - DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA”.
3.5. Até o dia 1º de março, os alunos matriculados receberão por e-mail seus comprovantes
de matrícula e serão publicadas no site do Programa as instruções para o autocadastro no
portal acadêmico SIGAA.
3.6. As  aulas  do  semestre  2023.1  da  UFBA serão  presenciais.  Os  locais  de  aulas  do
PPGPSI serão divulgados em breve no site do Programa. 

4. DO CRONOGRAMA
4.1. 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

02 a 06/01/2023 Inscrições Até 23:59

17/01/2023 Resultado da seleção Até 16:00

18 a 31/01/2023
Envio do comprovante de pagamento para 
efetivação da matrícula Até 23:59

06/03/2023 Início do semestre 2023.1 --

07/07/2023 Fim do semestre 2023.1 --

5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. O candidato deve ficar atento aos procedimentos, sendo responsável por apresentar
documentos verídicos e legíveis, efetuar os pagamentos de forma correta e cumprir os
prazos especificados.
5.2. Não serão aceitos comprovantes de agendamento do pagamento das taxas nem serão
devolvidos valores pagos erroneamente pelo candidato.
5.3. Quaisquer dúvidas e esclarecimentos que se façam necessários após a leitura integral
deste edital e seu anexo podem ser obtidos através do telefone 71 3283-6433.
5.4. 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, 19 de dezembro de 2022.

Prof.ª Dr.ª 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

PPGPSI0024 – BRINCADEIRA E CONTEXTOS CULTURAIS
Critério de seleção: Currículo Lattes e carta sobre motivações para cursar a disciplina.

EMENTA HORÁRIO CH CRÉDITOS DOCENTE VAGAS

Introdução aos principais conceitos e teorias sobre brincadeira e sua relação
com o desenvolvimento infantil  em diversos contextos; metodologias para o
estudo do brincar; culturas lúdicas: transmissão de cultura, cultura de pares e
brincadeiras tradicionais. Espaço e tempo para brincar. Classe, gênero, etnia,
faixa  etária  e  outras  variáveis  envolvidas  no  brincar.  Uso  de  tecnologias
digitais e outras questões atuais.

Quarta-feira

13h55 - 16h40
45 3 Ilka Bichara 20

PPGPSI0025 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA I 
Tema em 2023.1: The Cultural Psychology of Ordinary Life
Critério de seleção: Currículo Lattes e carta explicitando as motivações para cursar a disciplina (a carta deve ser redigida em inglês).

EMENTA HORÁRIO CH CRÉDITOS DOCENTES VAGAS

The goal of this intellectual encounter is to give the participants an in-depth
perspective of cultural psychology, its intimate ties with real life phenomena,
and guide the participants towards inventing new methods for  the study of
everyday life phenomena of living in circumstances ranging between poverty
and  affluence.  The  general  framework  concentrates  on  conceptual  insights
from  the  Global  South  as  cultural  psychology  has  developed  in  context-
dependent ways in new versions using the situations of joint family structures,
impending climate change under constant negotiation in international politics,
and Amerindian perspectives as innovation in the social sciences.

Segunda-feira

13h55 - 16h40
45 3

Jaan Valsiner
e Nandita

Chaudhary
15
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PPGPSI0026 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA II 
Tema em 2023.1: Cognição humana sob a concepção da Neuropsicologia Cognitiva

Critério de seleção: Currículo Lattes e carta de intenção

EMENTA HORÁRIO CH CRÉDITOS DOCENTE VAGAS

A disciplina abordará os domínios cognitivos como atenção, memória, entre
outros  (conceitos,  definições  e  desenvolvimento);  os  fundamentos  da
neuropsicologia  e  suas  subdisciplinas;  ênfase  nos  princípios  e  práticas  da
neuropsicologia  cognitiva:  conceitos  de  modularidade,  universalidade,  etc.;
compreensão  dos  distúrbios  ou  disfunções  cognitivas  em  quadros  de
demências, distúrbios e síndromes neurológicas; entendimento da interação
contínua das experiências ambientais e sociais no desenvolvimento cognitivo
do ser humano.

Quinta-feira

13h55 - 16h40
45 3

Mônica
Miranda

10

PPGPSI0045 - TOPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA VI (disciplina remota)
Tema em 2022.2: Global Perspective in Psychology
Critério de seleção: Carta de intenções e Currículo Lattes.

EMENTA HORÁRIO CH CRÉDITOS DOCENTE(S) VAGAS

The COVID pandemic and the technologies (e.g., Zoom, Microsoft Teams,
Meet etc) greatly accelerated our connections with each other worldwide,
and  has  offered  us  insight  into  numerous countries,  how psychology  is
understood and practiced, and a window into “the day to day” existence
and contexts of diverse groups of individuals. These worldwide connections
and  opportunities  will  only  increase  and  deepen  even  after  COVID  is
“tamed”. The course will provide intellectual tools to identify, preserve, and
strengthen the academic international  relationships and projects that have
emerged during the pandemic, and strategize to ascertain what additional
actions we can pursue to expand and sustain our  network of  members
globally.

Quarta-feira

08h50 - 12h30
30 2

Giuseppina
Marsico

Jaan Valsiner e
Luca Tateo

15
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