
1 
 

 

                         
               -                                          

EDITAL Nº 03/2017 – RETIFICAÇÃO 
 

                                                 -             
                            , PARA O CURSO DE DOUTORADO,  

DO SEG                       2017 
 

PREÂMBULO  
 

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

atribuições legais, torna público e estabelece as retificações no Edital 1/2017, nos itens a seguir descritos, 

mantendo inalterados os demais itens. 

 

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 3.5.10 da seguinte forma: 
 

Onde se lê: 

 

3.5.10. Cópia, na íntegra de, pelo menos, 01 (um) artigo e/ou capítulo de livro, feita a partir do livro ou 

periódico no qual os mesmos foram editados; ou a inclusão da respectiva cópia da carta de aceitação para 

publicação, como primeiro ou segundo autor, de 01 (um) trabalho completo, produto do curso de 

mestrado, da dissertação de mestrado e/ou de suas atividades profissionais e/ou acadêmicas, devidamente 

acompanhada do texto. Só será aceita publicação em livro, com corpo editorial, ISBN e revisão por pares. 

No caso de artigo, o mesmo deverá estar aceito ou publicado, em periódico indexado, no Qualis Capes de 

Psicologia, vigente na data de inscrição, com nível de A1, A2, B1, B2 ou B3. 

 

Leia-se: 

 

3.5.10. Cópia, na íntegra de, pelo menos, 01 (um) artigo e/ou capítulo de livro, feita a partir do livro ou 

periódico no qual os mesmos foram editados; ou a inclusão da respectiva cópia da carta de aceitação 

para publicação de 01 (um) trabalho completo, produto do curso de mestrado, da dissertação de 
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mestrado e/ou de suas atividades profissionais e/ou acadêmicas, devidamente acompanhada do 

texto. Só será aceita publicação em livro, com corpo editorial, ISBN e revisão por pares. No caso de 

artigo, o mesmo deverá estar aceito ou publicado, em periódico indexado, no Qualis Capes de Psicologia, 

vigente na data de inscrição, com nível de A1, A2, B1, B2 ou B3. 

 

RETIFICAR o item 3.5.17 da seguinte forma: 
 

Onde se lê:  

 

3.5.17.          inscrições homologadas pela Comissão de Seleção do Doutorado apenas os candidatos 

que enviarem, por via postal, toda a documentação exigida, e na respectiva ordem, referida no item 3.5 

deste Edital, dentro do prazo previsto no item 3.1 do presente Edital. 

 

Leia-se:  

 

                                                                                                   

que enviarem, por via postal, toda a documentação exigida, e na respectiva ordem, referida no item 3.5 

deste Edital, dentro do prazo previsto no item 3.1 do presente Edital. A cópia autenticada de 

certificação de proficiência na língua inglesa ou francesa, poderá ser entregue conforme 

especificado no item 3.5.3.  
 

RETIFICAR o item 7 da seguinte forma: 

 

Onde se lê: 
 
7. DO CRONOGRAMA 
 
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         

13/03/2017 

a 

31/03/2017 

Período de Inscrições pelos Correios  

Horário de 

funcionamento dos 

Correios 

A partir de  

07/04/2017 
Divulgação da Homologação das Inscrições  

A partir de  

12:00 horas 

A partir de  

19/04/2017 

Divulgação dos resultados da Avaliação de Viabilidade 

Técnica do Anteprojeto de Pesquisa de Doutorado 

A partir de  

12:00 horas 

27/04/2017  
Prova de Compreensão, Interpretação e Expressão de 

Conhecimento de Psicologia em Língua Portuguesa 

8:00 horas às  

11:00 horas 

A partir de 

11/05/2017 
 

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 

11/05/2017 
 

Divulgação dos resultados da Avaliação da Documentação 

Comprobatória e da Carta de Justificativa (no caso de 

candidatos residentes permanentes no exterior) 

A partir de  

12:00 horas 
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22/05/2017 

a 

26/05/2017 

Prova Oral de Defesa do Anteprojeto de Pesquisa de 

Doutorado 

A partir de 

8:00 horas 

A partir de 

12/06/2017  

Divulgação dos resultados da Prova Oral de Defesa do 

Anteprojeto de Pesquisa de Doutorado 

A partir de 

12:00 horas 

A partir de 

19/06/2017 
Divulgação do resultado final 

A partir de 

12:00 horas 

Até 
23/06/2017 

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. DO CRONOGRAMA 
 
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         

13/03/2017 

a 

31/03/2017 

Período de Inscrições pelos Correios  

Horário de 

funcionamento dos 

Correios 

A partir de  

07/04/2017 
Divulgação da Homologação das Inscrições  

A partir de  

12:00 horas 

A partir de  

19/04/2017 

Divulgação dos resultados da Avaliação de Viabilidade 

Técnica do Anteprojeto de Pesquisa de Doutorado 

A partir de  

12:00 horas 

27/04/2017  
Prova de Compreensão, Interpretação e Expressão de 

Conhecimento de Psicologia em Língua Portuguesa 

8:00 horas às  

11:00 horas 

A partir de 

11/05/2017 
 

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 

11/05/2017 
 

Divulgação dos resultados da Avaliação da Documentação 

Comprobatória e da Carta de Justificativa (no caso de 

candidatos residentes permanentes no exterior) 

A partir de  

12:00 horas 

22/05/2017 

a 

26/05/2017 

Prova Oral de Defesa do Anteprojeto de Pesquisa de 

Doutorado 

A partir de 

8:00 horas 

A partir de 

12/06/2017  

Divulgação dos resultados da Prova Oral de Defesa do 

Anteprojeto de Pesquisa de Doutorado 

A partir de 

12:00 horas 

A partir de 

19/06/2017 
Divulgação do resultado final 

A partir de 

12:00 horas 
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Até 
23/06/2017 

Período de confirmação de ingresso, via e-mail, ou por 

escrito, no Curso de Doutorado, por parte do(a) 

candidato(a) selecionado(a). Data limite de apresentação 

da cópia autenticada de certificação de proficiência na 

língua inglesa ou francesa 

Horário de Funcio-

namento da Secre-

taria do PPG-PsiCC 

 

 
RETIFICAR o item 9.1.2 da seguinte forma: 

 

Onde se lê: 
 

9.1.2. Não postar, em envelope único, toda a documentação requerida e na ordem determinada, nos 

prazos e condições estipuladas neste Edital.  

 

Leia-se: 

 

9.1.2. Não postar, em envelope único, toda a documentação requerida e na ordem determinada, nos 

prazos e condições estipuladas neste Edital, nem apresentar, no prazo estipulado, a cópia autenticada 

de certificação de proficiência na língua inglesa ou francesa. 

 

 

RETIFICAR o GRUPO II do ANEXO II ao Edital 01/2017 seguinte forma: 

 

Onde se lê: 

 

Grupo II - Produção Científica e Experiência em 
Pesquisa - Grupo Limitado a 50 (cinquenta) pontos. A 
produção de livros, capítulos e artigos e as outras 
formas de comunicação científica deve ser em 
Psicologia ou áreas afins. 

Valor 
de 

cada 
Título 

Quantidade 
de Títulos 

Pontuação 
Total 

2.1 
Livro publicado, como principal autor, com Conselho 
Editorial e ISBN  

15   

2.2 
Livro publicado, como principal autor, sem Conselho 
Editorial  

6,0   

2.3 
Capítulo de livro publicado, como principal autor, com 
Conselho Editorial e ISBN 

6,0   

2.4 
Capítulo de livro publicado, como principal autor, sem 
Conselho Editorial  

3,0   

2.5 Artigo em Periódico - Qualis Capes A1 em Psicologia. 15,0   

2.6 Artigo em Periódico - Qualis Capes A2 em Psicologia. 12,0   

2.7 Artigo em Periódico - Qualis Capes B1 em Psicologia. 10,0   

2.8 Artigo em Periódico - Qualis Capes B2 em Psicologia. 8,0   

2.9 Artigo em Periódico - Qualis Capes B3 em Psicologia.  5,0   

2.10 Artigo em Periódico internacional, sem Qualis. 3,0   

2.11 
Manual didático ou outro instrumento didático reconhecido 
por órgão competente. Pontuação por manual ou 
instrumento. 

2,0   



5 
 

2.12 
Trabalho completo publicado em anais de congressos. 
Pontuação por trabalho (anexar o trabalho publicado). 

3,0   

2.13 
Resumo publicado em anais de congressos e trabalho 
apresentado em congresso (painel ou comunicação oral). 
Pontuação por trabalho (anexar o resumo publicado). 

1,5   

2.14 

Conferência ministrada em congresso nacional ou 
internacional e apresentação em simpósio e/ou mesa 
redonda de congresso nacional ou internacional. 
Pontuação por apresentação. 

1,5   

2.15 
Participação em Comissão Examinadora de trabalho final 
de curso de graduação ou de curso de especialização. 
Pontuação por comissão. 

1,0   

2.16 
Coordenação de projeto de pesquisa e/ou de extensão, 
reconhecido por órgão competente. Pontuação por 
programa/projeto.  

2,0   

2.17 
Participação em projeto, como auxiliar de pesquisa, 
aprovado por Comitê de Ética. Pontuação por projeto. 

1,0   

Total do Grupo II =>   

 

Leia-se: 

 

 

Grupo II - Produção Científica e Experiência em 
Pesquisa - Grupo Limitado a 50 (cinquenta) pontos. A 
produção de livros, capítulos e artigos e as outras 
formas de comunicação científica deve ser em 
Psicologia ou áreas afins. 

Valor 
de 

cada 
Título 

Quantidade 
de Títulos 

Pontuação 
Total 

2.1 Livro publicado com Conselho Editorial e ISBN  15   

2.2 Livro publicado sem Conselho Editorial  6,0   

2.3 
Capítulo de livro publicado com Conselho Editorial e 
ISBN 

6,0   

2.4 Capítulo de livro publicado sem Conselho Editorial  3,0   

2.5 Artigo em Periódico - Qualis Capes A1 em Psicologia. 15,0   

2.6 Artigo em Periódico - Qualis Capes A2 em Psicologia. 12,0   

2.7 Artigo em Periódico - Qualis Capes B1 em Psicologia. 10,0   

2.8 Artigo em Periódico - Qualis Capes B2 em Psicologia. 8,0   

2.9 Artigo em Periódico - Qualis Capes B3 em Psicologia.  5,0   

2.10 Artigo em Periódico internacional, sem Qualis. 3,0   

2.11 
Manual didático ou outro instrumento didático reconhecido 
por órgão competente. Pontuação por manual ou 
instrumento. 

2,0   

2.12 
Trabalho completo publicado em anais de congressos. 
Pontuação por trabalho (anexar o trabalho publicado). 

3,0   
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2.13 
Resumo publicado em anais de congressos e trabalho 
apresentado em congresso (painel ou comunicação oral). 
Pontuação por trabalho (anexar o resumo publicado). 

1,5   

2.14 

Conferência ministrada em congresso nacional ou 
internacional e apresentação em simpósio e/ou mesa 
redonda de congresso nacional ou internacional. 
Pontuação por apresentação. 

1,5   

2.15 
Participação em Comissão Examinadora de trabalho final 
de curso de graduação ou de curso de especialização. 
Pontuação por comissão. 

1,0   

2.16 
Coordenação de projeto de pesquisa e/ou de extensão, 
reconhecido por órgão competente. Pontuação por 
programa/projeto.  

2,0   

2.17 
Participação em projeto, como auxiliar de pesquisa, 
aprovado por Comitê de Ética. Pontuação por projeto. 

1,0   

Total do Grupo II =>   

 

 

RETIFICAR o ANEXO V ao Edital 01/2017 seguinte forma: 

 

Onde se lê:  
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Anexo V ao Edital No 01/2017 

 

Seleção para o Curso de Doutorado 

 

PROFESSORES ORIENTADORES 

 

 

1.                           

2. Daniela Chatelard  

3. Eliana Rigotto Lazzarini 

4. Eliane Maria Fleury Seidl 

5.                       

6. Jorge Ponciano Ribeiro 

7. Liana Fortunato Costa 

8.                                  

9. M                             

10. Maria Izabel Tafuri 

11. Sheila Giardini Murta 

12. Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira de Araujo 

13. Terezinha de Camargo Viana 

14. Valeska Maria Zanello de Loyola 
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Leia-se: 

 

Anexo V ao Edital No 01/2017 

 

Seleção para o Curso de Doutorado 

 

PROFESSORES ORIENTADORES 

 

1.                           

2. Daniela Chatelard 

3. Deise de Matos Amparo  

4. Eliana Rigotto Lazzarini 

5. Eliane Maria Fleury Seidl 

6. Francisco Moacir de Melo Catunda Martins 

7.                       

8. Jorge Ponciano Ribeiro 

9. Liana Fortunato Costa 

10.                                  
11. M                             

12. Maria Izabel Tafuri 

13. Sheila Giardini Murta 

14. Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira de Araujo 

15. Terezinha de Camargo Viana 

16. Valeska Maria Zanello de Loyola 

 

 

Brasília, DF, 09 de fevereiro de 2017. 
 

 

 

 

______________________________________________ 

 

Maria Inês Gandolfo Conceição, Coordenadora 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura (PPG/PsiCC) 

Instituto de Psicologia (IP) 

Universidade de Brasília (UnB) 


