
 

                          

                -GRADUAÇ                                     

EDITAL Nº 03/2016 (RETIFICAÇÃO) 

 

                                                    -GRADUAÇ       
                             , PARA O CURSO DE DOUTORADO, 

DO SEGUNDO                    2016 

 

PREÂMBULO 

A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, no uso 
de suas atribuições legais, torna público e estabelece a retificação do Edital Nº 01/2016, 
nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital. 

RETIFICAR o Item 3.5.3. da seguinte forma: 

Onde se lê: 

3.5.3. Cópia autenticada de certificação de proficiência na língua inglesa ou francesa, emitida 

por uma das seguintes Instituições especificadas nos itens de 3.5.3.1 a 3.5.3.11, com as 

respectivas exigências. 

Leia-se: 

3.5.3. Cópia autenticada de certificação de proficiência na língua inglesa ou francesa, 

emitida por uma das seguintes Instituições especificadas nos itens de 3.5.3.1 a 3.5.3.11, com 

as respectivas exigências. A entrega da cópia autenticada de certificação de proficiência 

na língua inglesa ou francesa poderá ocorrer no ato da inscrição ou até a data 

estabelecida no Item 7.1 deste edital. O(a) candidato(a) que não entregar o comprovante 

até a data estabelecida será desclassificado(a) e automaticamente excluído(a) do 

processo de seleção. 

 

RETIFICAR o Item 7.1 da seguinte forma: 

Onde se lê: 

7.1. As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do Processo 

Seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam da Tabela abaixo: 

DATA ETAPA         

14/03/2016 a 
15/04/2016 

Período de Inscrições pelos Correios 

Horário de 
funcionamento dos 
Correios 



A partir de 
02/05/2016 

Divulgação da Homologação das Inscrições 
A partir de 12:00 
horas 

A partir de 
18/05/2016 

Divulgação dos resultados da Avaliação de 
Viabilidade Técnica do Anteprojeto de Pesquisa de 
Doutorado 

A partir de 12:00 
horas 

23/05/2016  
Prova de Compreensão, Interpretação e Expressão de 
Conhecimento de Psicologia em Língua Portuguesa 

8:00 horas às 
12:00 horas 

A partir de 
06/06/2016 

Divulgação dos resultados da Prova de Compreensão, 
Interpretação e Expressão de Conhecimento de 
Psicologia em Língua Portuguesa 

A partir de 12:00 
horas 

A partir de 
10/06/2016 

Divulgação dos resultados da Avaliação da 
Documentação Comprobatória e da Carta de 
Justificativa (no caso de candidatos(as) residentes 
permanentes no exterior) 

A partir de 12:00 

horas 

13/06/2016 a 
24/06/2016 

Prova Oral de Defesa do Anteprojeto de Pesquisa de 
Doutorado 

A partir de 8:00 
horas 

A partir de 
28/06/2016 

Divulgação dos resultados da Prova Oral de Defesa do 
Anteprojeto de Pesquisa de Doutorado 

A partir de 12:00 
horas 

A partir de 
01/07/2016 

Divulgação do resultado final 
A partir de 12:00 
horas 

Até 
08/07/2016 

Período de confirmação de ingresso, via e-mail, ou 
por escrito, no Curso de Doutorado, por parte do(a) 
candidato(a) selecionado(a). 

Horário de Funcio-
namento da Secre-
taria do PPG-PsiCC 

 

Leia-se: 

7.1. As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do Processo 

Seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam da Tabela abaixo: 

DATA ETAPA         

14/03/2016 a 
15/04/2016 

Período de Inscrições pelos Correios 

Horário de 
funcionamento dos 
Correios 

A partir de 
02/05/2016 

Divulgação da Homologação das Inscrições 
A partir de 12:00 
horas 

A partir de 
18/05/2016 

Divulgação dos resultados da Avaliação de 
Viabilidade Técnica do Anteprojeto de Pesquisa de 
Doutorado 

A partir de 12:00 
horas 

23/05/2016  
Prova de Compreensão, Interpretação e Expressão de 
Conhecimento de Psicologia em Língua Portuguesa 

8:00 horas às 
12:00 horas 

A partir de 
06/06/2016 

Divulgação dos resultados da Prova de Compreensão, 
Interpretação e Expressão de Conhecimento de 
Psicologia em Língua Portuguesa 

A partir de 12:00 
horas 



A partir de 
10/06/2016 

Divulgação dos resultados da Avaliação da 
Documentação Comprobatória e da Carta de 
Justificativa (no caso de candidatos(as) residentes 
permanentes no exterior) 

A partir de 12:00 

horas 

13/06/2016 a 
24/06/2016 

Prova Oral de Defesa do Anteprojeto de Pesquisa de 
Doutorado 

A partir de 8:00 
horas 

A partir de 
28/06/2016 

Divulgação dos resultados da Prova Oral de Defesa do 
Anteprojeto de Pesquisa de Doutorado 

A partir de 12:00 
horas 

Até 
01/07/2016 

Período de entrega, por escrito, da cópia 
autenticada de certificação de proficiência na 
língua inglesa ou francesa, por parte do(a) 
candidato(a) 

Horário de 
Funcionamento 
da Secretaria do 
PPG-PsiCC 

Até 
08/07/2016 

Divulgação do Resultado Final A partir de 12:00 
horas 

Até 
15/07/2016 

Período de confirmação de ingresso, via e-mail, 
ou por escrito, no Curso de Doutorado, por parte 
do(a) candidato(a) selecionado(a) 

Horário de 
Funcionamento 
da Secretaria do 
PPG-PsiCC 

 

Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2016 
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Profª Maria Inês Gandolfo Conceição, Coordenadora 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura 

Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília 

 


