UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação

EDITAL
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE DOUTORADO
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
PERÍODO LETIVO DE 2019/1
Dinter – Convênio com o Centro Universitário Facvest
Doutorado homologado pelo CNE (Port. MEC 188, de 06/03/2015, DOU 09/03/2015, seç.1, p.12)

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia estrito senso comunica a abertura de inscrições para a
seleção de candidatos ao curso de Doutorado, no período de 17 de outubro a 09 de novembro de
2018.
Condições exigidas para inscrição:
 Disponibilidade de tempo para acompanhar o regime didático estabelecido no convênio entre o
Centro Universitário Facvest - UNIFACVEST e UNISINOS, incluindo a participação nas
atividades acadêmicas presenciais que serão desenvolvidas na sede da UNIFACVEST em
Lages/SC, bem como com estágio a ser desenvolvido na sede da UNISINOS em São
Leopoldo/RS, arcando integralmente com os respectivos gastos e despesas.
 Entrega de toda a documentação exigida no item II deste edital.
 Participar do convênio firmado entre UNISINOS e UNIFACVEST. Caberá única e exclusivamente
a UNIFACVEST determinar e indicar os candidatos inscritos que preenchem ou não este
requisito.
I – VAGAS
Doutorado: 10 (vagas) vagas
II – INSCRIÇÕES
ONLINE - Período de 17/10 a 09/11/2018.
Acesse o site www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/psicologia/presencial/sao-leopoldo/processoseletivo e leia atentamente as instruções antes de iniciar sua inscrição e fazer o upload dos
documentos, através do botão.
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 70,00
Observação: para os egressos da Unisinos é concedido um desconto de 50% na taxa de inscrição.
Documentação necessária para a inscrição no Doutorado:
Documentos administrativos acadêmicos


Diploma do curso de graduação registrado* (frente e verso);



Histórico escolar do curso de graduação* (frente e verso);



Diploma do curso de mestrado registrado* (frente e verso);



Histórico escolar do curso de mestrado* (frente e verso);



Cópia da Carteira de Identidade, CPF e Registro Civil (certidão de nascimento ou casamento);



Cópia do passaporte (em caso de candidato estrangeiro);

Documentos específicos:
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Currículo modelo Lattes/CNPq (disponível em: http://lattes.cnpq.br/).



Documentação comprobatória do Currículo Lattes: deve ser apresentada somente no dia da prova,

de forma impressa, e organizada conforme modelo do anexo II.


Carta de intenções em um máximo de 5 (cinco) páginas, justificando os motivos para fazer
doutorado e apresentando uma síntese da experiência prévia em pesquisa. O candidato deverá
apresentar também uma temática de interesse para a proposta de tese e justificativa para a
realização do estudo, além de escolher uma das linhas do programa com a qual mais se identifica.

Observações:
 (*) Dispensado para candidatos diplomados pela Unisinos na Graduação ou Mestrado.
 A inscrição só será homologada mediante a entrega da documentação exigida até a data limite de
inscrição. Em caso de desistência ou não cumprimento dos requisitos de inscrição, não haverá
devolução do valor da taxa de inscrição.
 Candidatos com previsão de conclusão de curso em 2018/2:
- Para realização da inscrição, os candidatos deverão entregar Comprovante de Provável
Conclusão de Curso. Para homologação da inscrição, o documento deve conter a data de Colação de
Grau ou data da defesa da dissertação com previsão de realização até 10/12/2018. Os Alunos
concluintes (nível Graduação e Mestrado) da Unisinos estão dispensados da entrega do documento.
- Para a matrícula, os candidatos selecionados no processo seletivo deverão apresentar a
comprovação da obtenção do título de graduação (para o mestrado) e de título de mestre (para o
doutorado), conforme documentação exigida nesse edital.
 Em caso de candidato estrangeiro:
- O candidato que for selecionado para ingressar no Programa de Pós-Graduação, deverá entregar,
no ato da matrícula vínculo o Registro Nacional de Estrangeiro - RNE e o Visto de regularidade no País,
fornecido pela Polícia Federal.
 Em caso de diploma de Instituição estrangeira:
- Os documentos devem ser traduzidos por tradutor juramentado (exceto o obtido em países do
MERCOSUL e os versados em língua espanhola).
- O diploma e histórico escolar deverão ser apostilados no caso de sua origem ser de um país
signatário da Convenção de Haia, conforme Resolução CNJ no 228, de 2016, do Conselho Nacional de
Justiça (disponível em: http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-daapostila-da-haia/atos-normativos), ou autenticados por autoridade consular competente, no caso de país
não signatário.
 O CD ou Pen drive entregue (inscrição presencial) será descartado 30 dias após a divulgação dos
aprovados.
III - PROCESSO SELETIVO
SELEÇÃO - Período: de 26/11 a 30/11/2018.
O processo de seleção ocorrerá em três etapas independentes:
a) análise e avaliação da documentação;
b) prova a ser agendada entre os dias 26/11 a 30/11/2018.
Local: Sala a definir – na UNIFACVEST, em Lages/SC.
c) entrevista: as entrevistas ocorrerão no período de 26/11 a 30/11/2018.
Local: Sala a definir – na UNIFACVEST, em Lages/SC.
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Importante: Os candidatos serão avisados, por e-mail, acerca da data da prova e entrevista a partir do
dia 21/11/2018 pela Secretaria do PPG.
- Bibliografia para a prova de Doutorado: não há.
IV - DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS
Os
candidatos
deverão
consultar
o
site
www.unisinos.br/mestrado-edoutorado/psicologia/presencial/sao-leopoldo/processo-seletivo a partir do dia 10/12/2018.
V - MATRÍCULA
17/12/2018
VI - INÍCIO DAS AULAS
07/01/2019
VII - HORÁRIO DAS AULAS
As disciplinas obrigatórias e optativas ocorrerão de forma intensiva, nos meses de janeiro e julho, no
campus da UNIFACVEST em Lages/SC. Quatro disciplinas obrigatórias, de um crédito cada, ocorrerão
quinzenalmente, nas sextas-feiras pela manhã (10h30min às 12h10min), com participação à distância
(via videoconferência).
VIII - DURAÇÃO DO CURSO
Doutorado – 48 meses
IX – INFORMAÇÕES
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Fone: (51)3590.8145 ou (51)3591.1100 Ramal 1205
Fax: (51)3590.8122
E-mail: ppgpsicologia@unisinos.br
Site: www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/psicologia
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 21h.
Campus São Leopoldo
Av. Unisinos, 950
Bairro Cristo Rei
CEP 93022-750 – São Leopoldo/RS
Fone: (51)3591.1122

Campus Porto Alegre
Av. Doutor Nilo Peçanha, 1600
Bairro: Boa Vista
CEP: 91330-002 – Porto Alegre
Fone: (51)3591.1122

São Leopoldo, 17 de outubro de 2018
Profa. Elisa Kern de Castro
Coordenadora do PPG em Psicologia
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ANEXO I

Ficha de Inscrição Presencial
Processo Seletivo 2019/1
(preencher em letra de forma)

CURSO
Nome do curso

Curso

Programa de Pós-Graduação em Psicologia

Doutorado

Mestrado

Linha de Pesquisa
Estados Psicopatológicos e Abordagens Psicoterápicas
Processos Saúde-Doença em Contextos Institucionais
DADOS PESSOAIS
Nome do candidato

Nacionalidade

Sexo

Naturalidade

Passaporte (em caso de aluno estrangeiro)

RG

CPF

Data de Emissão

Endereço

Data de Validade

Nº

Bairro
Telefone ( DDD – Número)

Data de nascimento

Cidade

Ramal

Apto

CEP

UF

Celular (DDD + número)

E-mail pessoal

Guardador de sábado por convicção religiosa?
Sim
Não
Indique abaixo, caso haja necessidade de alguma adaptação para a realização do processo seletivo:
Nenhuma
Física
Auditiva
Múltipla
Visual
Observações
DADOS PROFISSIONAIS

Instituição/Empresa
Cidade

Telefone Comercial ( DDD – Número)

Função

Área

Disponibilidade de dedicação ao curso
Menos de 10 horas
De 10 a 20 horas
20 horas ou mais
OBS.: Informamos que caso você já possua cadastro na Universidade, os dados fornecidos a seguir serão atualizados em nosso sistema,
excluindo os dados fornecidos anteriormente. Todos os contatos necessários por parte da Universidade serão realizados através destes.
Salientamos que essa atualização é de responsabilidade do próprio aluno/candidato.
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DOCUMENTOS ANEXOS:
DOUTORADO
Ficha de Inscrição Presencial;
CD com toda documentação salva em PDF;
Diploma do curso de graduação registrado* (frente e verso);
Histórico escolar do curso de graduação* (frente e verso);
Diploma do curso de mestrado registrado* (frente e verso);
Histórico escolar do curso de mestrado* (frente e verso);
Cópia do Registro Civil (Certidão de Nascimento ou de Casamento);
Cópia da Carteira de Identidade;
Cópia do CPF;
Cópia do passaporte (em caso de candidato estrangeiro);
Currículo modelo Lattes/CNPq (disponível em: http://lattes.cnpq.br/);
Anteprojeto de Pesquisa;
Carta de intenções.

Solicito inscrição de acordo com o edital de seleção do Programa de Pós-Graduação em Psicologia.
Data: _____/_____/_____
_____________________________________
Assinatura do candidato
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Anexo II
Programa de Pós-Graduação Psicologia
Processo Seletivo de Doutorado
Documentação Currículo Lattes
Os itens listados, a seguir, orientam a documentação das informações declaradas no currículo. A
numeração para cada item especificado deve ser utilizada para organizar a documentação (currículo
documentado). Para que a produção referenciada no Lattes seja pontuada, deverá ser entregue a
comprovação impressa de cada item no dia da prova.
CANDIDATOS A DOUTORADO
1. Formação Acadêmica
1.1 – Diploma de mestrado.
1.2 – Especialização e/ou formação na área de psicologia.
1.3 – Participação em cursos de extensão na área – nos últimos cinco anos, especificar carga horária.
2. Produção intelectual
2.1 – Livro ou capítulo de livro publicado. Imprimir apenas a capa do capítulo/livro e a página com as
informações catalográficas do livro (autores, título da obra, editora, cidade, ISBN, etc).
2.2 - Artigos publicados ou aceitos em revistas científicas. Imprimir apenas a primeira página do artigo
(em que conste nome dos autores, título do artigo, nome da revista, volume, número, ano e páginas da
publicação) ou a carta de aceite do artigo.
2.3 – Resumos ou trabalhos completos publicados em anais de congressos. Imprimir apenas as páginas
do trabalho e a capa dos anais.
Obs.: Certificados e comprovações de participações em eventos científicos em que não houve
publicação em anais NÃO serão pontuados para candidatos a doutorado.
3. Atividades profissionais, de pesquisa e produção técnica
3.1 – Certificação de experiência como bolsista de iniciação científica ou voluntário em grupo de
pesquisa, especificando o período da atividade.
3.2 –Certificação de experiência profissional na área, especificando o período da atividade.
3.3 – Certificação de atuação em cargos de gestão ou participação em órgãos de classe.
3.4 – Certificação de experiência docente no ensino superior (graduação ou pós-graduação lato sensu).
3.5 – Certificação de docência no ensino superior através de estágio docência durante o mestrado.
3.6 - Certificação de docência em cursos de extensão – especificar carga horária.
3.7 – Certificação de orientação de trabalho de conclusão de graduação, residência, especialização.
3.8 – Certificação de atividade como supervisor de estágio ou de iniciação científica.
3.9 – Certificação de conferências, palestras, seminários ou outros cursos ministrados.
3.10 – Certificação de trabalho como consultor ou parecerista ad hoc.
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