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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA CLÍNICA E 

CULTURA EDITAL Nº 02/2020 

 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS(AS) ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA CLÍNICA E CULTURA, PARA OS 

CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO PARA O 

SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2020 

 

1. PREÂMBULO 

 

A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, no uso 

de suas atribuições legais, torna público e estabelece o Edital Nº 02/2020 de retificação ao 

Edital Nº 01/2020, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do 

edital. 

 

Item 3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

Onde se lê: 

 

3.4.3.1.A entrega da cópia de certificação de proficiência na língua inglesa ou francesa 

poderá ser realizada no ato da inscrição neste processo seletivo ou na Secretaria 

do PPG-PsiCC no ato da confirmação de ingresso no curso de Mestrado, até as 

datas estabelecidas no item 7.1. deste edital. O(a) candidato(a) que não entregar 

o comprovante até as datas estabelecidas será desclassificado(a) e 

automaticamente excluído(a) do processo seletivo. 

 

Leia-se: 

3.4.3.1. A entrega da cópia de certificação de proficiência na língua inglesa ou francesa 

poderá ser realizada no ato da inscrição neste processo seletivo ou na Secretaria 

do PPG-PsiCC no ato da matrícula no curso de Mestrado, quando do início do 

segundo semestre acadêmico de 2020. Caberá ao candidato acompanhar o site 

da Universidade de Brasília para ciência do calendário acadêmico do segundo 

semestre de 2020. O(a) candidato(a) que não entregar o comprovante até a data 

de matrícula será desclassificado(a) e automaticamente excluído(a) do 

processo seletivo. 
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Onde se lê: 

3.5.4.1. A entrega da cópia de certificação de proficiência na Língua Inglesa ou Francesa 

poderá ser realizada no ato da inscrição neste processo seletivo ou na Secretaria 

do PPG-PsiCC, no ato da confirmação de ingresso no curso de Doutorado, até as 

datas estabelecidas no item 7. deste edital. O(a) candidato(a) que não entregar o 

comprovante até as datas estabelecidas será desclassificado(a) e automaticamente 

excluído(a) do processo seletivo. 

 

Leia-se: 

3.5.4.1.A entrega da cópia de certificação de proficiência na Língua Inglesa ou Francesa 

poderá ser realizada no ato da inscrição neste processo seletivo ou na Secretaria 

do PPG-PsiCC, no ato da matrícula no curso de Doutorado, quando do início do 

segundo semestre acadêmico de 2020. Caberá ao candidato acompanhar o site da 

Universidade de Brasília para ciência do calendário acadêmico do segundo 

semestre de 2020. O(a) candidato(a) que não entregar o comprovante até a data 

de matrícula será desclassificado(a) e automaticamente excluído(a) do processo 

seletivo. 

 

 

Brasília, DF, 15 de maio de 2020. 

 

Profª Drª Valeska Maria Zanello de Loyola 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 

Cultura Instituto de Psicologia 

Universidade de Brasília 

 
 

 


