PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP
Programa de Estudos Pós-Graduados em
Psicologia: Psicologia Clínica

EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO 2º/2020
Coordenadora: Profa. Dra. Marlise A. Bassani
Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Ida Kublikowski

Estarão abertas, no período de 25/05/2020 a 12/06/2020, as inscrições para o
processo seletivo destinado ao Mestrado e Doutorado em Psicologia: Psicologia Clínica da
PUC-SP.
A inscrição de candidatos aos cursos de Mestrado e Doutorado será aberta aos
portadores de diplomas de cursos de Graduação ou títulos de Mestre, ambos
reconhecidos pelo MEC, observadas as normas e exigências da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB) e as exigências prescritas no Regulamento de Pós-Graduação da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP.
1. CORPO DOCENTE E ESTRUTURA CURRICULAR
A estrutura curricular, as linhas de pesquisa e o corpo docente do Programa estão
https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-edisponíveis
na
página
doutorado/psicologia-psicologia-clinica.
2. INSCRIÇÃO
As inscrições serão encerradas no dia 12 de junho às 16 horas (horário de
Brasília), impreterivelmente.
O candidato deverá obedecer aos prazos estabelecidos neste Edital.
A inscrição será feita apenas por meio eletrônico. Para realizá-la, o candidato deverá
acessar o site http://www.pucsp.br/pos.
O navegador padrão é o Google Chrome, portanto é necessário verificar navegadores
homologados e desativar bloqueador de janelas POPUP.
No portal de inscrições, estão listados todos os cursos de pós-graduação Stricto Sensu
com processo seletivo aberto.
O candidato escolherá o curso no portal, preencherá os dados solicitados e anexará
(eletronicamente) os documentos exigidos.
Completadas as informações, o candidato deverá “finalizar a inscrição”.
Ao completar a inscrição, será gerado um boleto. Somente o pagamento da taxa NÃO
configura a efetivação da inscrição. É necessário também anexar eletronicamente os
documentos exigidos.
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Após a checagem dos documentos, a Secretaria Acadêmica validará as inscrições que
tiverem todos os documentos exigidos e cujo pagamento tenha sido efetivado. Após isso,
o candidato receberá uma mensagem por e-mail confirmando sua inscrição.
As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo a Instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que
não preencher o formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados
comprovadamente inverídicos.
O candidato que tenha qualquer necessidade especial deverá informar no campo
específico da ficha de inscrição.
3. CANDIDATO ESTRANGEIRO
O candidato estrangeiro deverá, obrigatoriamente, ter o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e
o “visto de estudante” (visto IV). Não serão aceitos candidatos com “visto de turista”.
Sendo aprovado no processo de seleção, o candidato deverá, obrigatoriamente,
apresentar no ato da matricula acadêmica o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) ou
protocolo emitido pela Polícia Federal, que deverá ser renovável até a finalização do
curso.
Todos os documentos acadêmicos deverão ser traduzidos por tradutor juramentado e
autenticados pelo Consulado Brasileiro no país de origem.
Os Diplomas de Graduação e Mestre, obtidos no exterior, somente poderão ser aceitos
com a autenticação feita pela Embaixada Brasileira, no País de origem com o devido
reconhecimento oficial e deverão ter sido revalidados, segundo a legislação vigente.
O candidato estrangeiro, além de cumprir os demais itens do processo de seleção e
admissão, deve demonstrar suficiência em língua portuguesa e deverá apresentar o
certificado do CELP-BRAS <http://portal.mec.gov.br>. Inicialmente será aceito o
protocolo de inscrição no exame, para posterior apresentação do resultado.
A seleção será efetuada de forma idêntica à dos candidatos brasileiros, ressalvados os
casos de convênios e acordos internacionais.
Candidatos com diplomas emitidos em países com os quais o Brasil mantém Tratado de
Cooperação devem atender as exigências definidas nesse Tratado.
Em qualquer outra situação não contemplada nos itens anteriores, deverá ser consultada
a Consultoria Jurídica da PUC-SP.
4. TAXA DE INSCRIÇÃO
O valor da taxa de inscrição no processo seletivo para a Pós-Graduação é R$ 279,00
(duzentos e setenta e nove reais).
O Boleto Bancário para pagamento da taxa será impresso somente após o preenchimento
da ficha.

Rua Ministro Godói, 969 – 4º andar – 4E-05 – Perdizes – São Paulo – SP – CEP 05015-000
Fone: (11) 3670- 8521 – E-mail: psiclini@pucsp.br – www.pucsp.br/pos

2

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP
Programa de Estudos Pós-Graduados em
Psicologia: Psicologia Clínica
A informação do pagamento será feita automaticamente à Universidade, após o
pagamento nos prazos estabelecidos, pelo sistema bancário.
Não haverá devolução da taxa de inscrição.
5. ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EX-ALUNOS
Os ex-alunos que concluíram Graduação, Especialização ou Mestrado na PUC-SP e os que
concluirão seus cursos no 1º semestre de 2020 estão isentos da taxa de inscrição e
deverão desconsiderar o boleto gerado. Nesses casos deverão anexar:
- ex-aluno/aluno de Graduação: cópia do Diploma ou Certificado de Colação de
Grau/Atestado emitido pela SAE com data de previsão de Colação de Grau;
- ex-aluno/aluno de Especialização: cópia do Certificado de Conclusão do Curso ou
Declaração de Conclusão do Curso emitida pela COGEAE/Declaração com data de
previsão de finalização do curso emitida pela COGEAE;
- ex-aluno/aluno de Mestrado: Ata de Defesa/Declaração emitida pela Secretaria
Acadêmica com data de previsão de Defesa.
Se o documento não for anexado a inscrição será invalidada.
Os candidatos com isenção que, eventualmente, pagarem a taxa poderão requerer a
devolução do dinheiro junto à Secretaria Acadêmica depois de encerrado o período de
inscrições, de 24 a 26 de junho de 2020.
6. MESTRADO – 16 (dezesseis) VAGAS
6.1. Número de Vagas por Núcleo
Núcleos
Nº de Vagas
Configurações Contemporâneas da Clínica Psicológica _______________01
Estudos Junguianos __________________________________________ 02
Família e Comunidade ________________________________________ 04
Método Psicanalítico e Formações da Cultura ______________________ 05
Estudos Avançados em Psicossomática ___________________________ 02
Subjetividade ______________________________________________ 02
Total _______________________________________________ 16
Obs.: somente será permitida ao candidato a inscrição em 01 (um) Núcleo.
6.2. DOCUMENTAÇÃO
O candidato deve anexar eletronicamente toda documentação no ato de sua inscrição
ou até o dia 12 de junho de 2020 às 15 horas e 59 minutos (final do período de
inscrição).
Obs.: por questões técnicas, não é possível reaproveitar os documentos
anexados que foram utilizados em inscrições anteriores. Portanto, deverão ser
excluídos.
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A inscrição só será validada quando todos os documentos exigidos tiverem sido anexados
eletronicamente.
A documentação para
obrigatoriamente, conter:

inscrição

no

processo

seletivo

do

Mestrado

deverá,

a) cópia da Cédula de Identidade (RG);
- de acordo com a legislação vigente, os seguintes documentos podem substituir a
Cédula de Identidade: Carteira de Identidade Militar; Carteira Nacional de Habilitação;
Carteira de Trabalho; Passaporte; Carteiras de Identidades Profissionais (somente de
órgão de classe com representação federal).
b) cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), no caso de candidato estrangeiro
(vide item 3 deste Edital);
c) cópia do Diploma de Graduação registrado, quando expedido por instituição brasileira,
ou reconhecido legalmente por instituição brasileira, quando expedido por instituição
estrangeira;
- na falta do Diploma de Graduação, a inscrição pode ser feita com cópia do Certificado
de Colação de Grau acompanhada do atestado de reconhecimento do curso pelo MEC.
- alunos concluintes devem encaminhar Declaração emitida pela autoridade competente
da instituição de origem (Secretaria) com data de previsão de Colação de Grau.
Nesses casos, será concedido o prazo de no máximo um semestre para a apresentação
do diploma, sob pena de cancelamento retroativo da matrícula e desligamento do curso.
d) cópia do Histórico Escolar da Graduação;
e) declaração expondo as razões de escolha do Programa e do Núcleo; expectativas
quanto a possível/s professor/s a orientar o desenvolvimento de seu tema de trabalho no
mestrado;
f) curriculum plataforma lattes CNPq.
6.3. INSCRIÇÃO
Serão candidatos os interessados que
a) completarem sua inscrição no prazo previsto neste Edital;
b) anexarem toda a documentação prevista;
c) efetuarem o pagamento da Taxa de Inscrição.
Perderá o direito de concorrer à vaga o candidato que
a) não anexar todos os documentos exigidos neste Edital até a data final do período de
inscrição (12/06/2020 às 15h59min) e não efetuar o pagamento da taxa de inscrição
até a data de vencimento;
b) não participar do processo seletivo nas datas estabelecidas neste Edital.
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Caso o número de inscritos seja inferior ao estabelecido pela PUC-SP, não haverá o
processo seletivo. A universidade se compromete a devolver o valor pago pela inscrição
nessas situações.
6.4. PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção envolverá as seguintes etapas:
6.4.1. Análise da documentação apresentada
6.4.2. Exame de Proficiência em Língua Estrangeira
- Optar por Inglês, Francês ou Alemão.
- Prova escrita, consistindo de tradução de um texto.
O exame foi postergado para realização concomitante ao processo seletivo 1/2021,
devido às condições extraordinárias, consequentes das medidas governamentais e do
Atos da Reitora em conjunto com a Fundação São Paulo, para controle da disseminação
do Novo Coronavírus – COVID 19.
6.4.3. Projeto
- A bibliografia básica segue abaixo, por Núcleo:
Elaborar uma dissertação de no máximo três páginas (Arial 12, espaço 1,5). O texto deve
articular seu tema de interesse com a bibliografia recomendada pelo Núcleo de sua
escolha no Edital Seleção 2/2020 e ser desenvolvido em torno dos seguintes tópicos:
1- Introdução:
1.1 – Tema que você pretende pesquisar durante o seu Mestrado.
1.2 – Como esse tema se insere em seu percurso acadêmico e na sua atuação
profissional?
1.3 Como você justificaria a relevância de pesquisas sobre o tema proposto?
1.4 Há questões mais específicas que o tema em tela suscita para a realização de
pesquisa?
2- Que expectativas você tem em relação ao Mestrado em sua atuação acadêmica e
profissional?
3- Há aspectos não contemplados pelas perguntas acima sobre os quais você
gostaria de discorrer?
Na avaliação da dissertação será considerada a articulação de raciocínio do candidato,
clareza na apresentação, coerência aos temas do Núcleo, correção gramatical e
aproveitamento da bibliografia.
Entrega:
- Data: 22/06/2020
- Horário: 09h00 às 17h00
- Enviar para o e-mail: psiclini@pucsp.br, com o assunto: Processo Seletivo PEPG em
Psicologia Clínica: Núcleo [nome do Núcleo a que se candidata]. Arquivo em pdf.
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6.5. INFORMAÇÕES SOBRE OS EXAMES DE CADA NÚCLEO
6.5.1. NÚCLEO CONFIGURAÇÕES CONTEMPORÂNEAS DA CLÍNICA PSICOLÓGICA
Coordenação: Profa. Dra. Marlise A. Bassani
BIBLIOGRAFIA:
• ANCONA LOPEZ, M.; BASSANI, M. A. O Espaço Sagrado: espiritualidade e meio
ambiente. Santo André: ESETec, 2010.
• BASSANI, M. A. Psicologia Ambiental. In HAMMES, V. S. (Org) Educação ambiental
para o desenvolvimento sustentável - Proposta metodológica de macroeducação. 3ª Ed.
Brasília, DF: Embrapa, 2012, v.02.
• ________. Psicologia ambiental para educação ambiental. In HAMMES V. S. (Org)
Educação ambiental para o desenvolvimento sustentável - Proposta metodológica de
macroeducação. 3ª Ed. Brasília, DF: Embrapa, 2012, v.02.
• BASSANI, M. A.; FERNANDES, F. C. Psicologia Clínica Ambiental em comunidades
terapêuticas: intervenção por meio de capacitação profissional. Rev. Nufen: Phenom.
Interd. | Belém, 9(1), 77-88, jan. – ago., 2017.

BASSANI, M. A. - Psicologia Ambiental e Psicologia Clínica: Pesquisa e desafios teóricometodológicos. In Kublikowski, I; Kahhale, E.M.S. P. e Tosta, R.M. (orgs) - Pesquisas
Em Psicologia Clínica: Contexto E Desafios. Sāo Paulo: Educ, 2019, p. 81 -110.
Disponível em https://www.pucsp.br/educ/downloads/Pesquisas_em_Psicologia.pdf
•

• CABESTAN, P.; DASTUR, F. Daseinsanalise: fenomenologia e psicanálise. Rio de
Janeiro: Via Verita, 2015.
• CARDINALLI, I.E. Breve História, da Psiquiatria Fenomenológica.
Associação Brasileira de Daseinsanalyse. São Paulo: ABD, nº 11, 2002.
•

__________ .

Revista

da

Daseinsanalyse e esquizofrenia. São Paulo: Escuta, 2002.

• __________ .
Heidegger: os estudos dos fenômenos humanos baseados na
existência humana como ser-aí (Dasein). Psicologia USP. Volume 26, número 2 I, pp.
249-258, 2015. http://dx.doi.org/10.1590/0103-656420135013.
•
__________ . Transtorno do estresse pós-traumático: uma
fenomelógico-existencial da violência urbana. São Paulo: Escuta, 2016.

compreensão

CARDINALLI, I.E. - A pesquisa em fenomenologia: uma introdução. In Kublikowski, I;
Kahhale, E.M.S. P. e Tosta, R.M. (orgs) - Pesquisas Em Psicologia Clínica: Contexto E
Desafios.
Sāo
Paulo:
Educ,
2019,
p.
81
-110.
Disponível
em
https://www.pucsp.br/educ/downloads/Pesquisas_em_Psicologia.pdf
•

6.5.2. NÚCLEO DE ESTUDOS JUNGUIANOS
Coordenação: Profa. Dra. Denise Gimenez Ramos
BIBLIOGRAFIA:
FARIA, D.L. - Aspectos do método junguiano de pesquisa. Uma reflexão. In Kublikowski,
I; Kahhale, E.M.S. P. e Tosta, R.M. (orgs) - Pesquisas Em Psicologia Clínica: Contexto E
•
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Desafios.
Sāo
Paulo:
Educ,
2019,
p.
81
-110.
https://www.pucsp.br/educ/downloads/Pesquisas_em_Psicologia.pdf

Disponível

em

WAHBA, L. L. - Entre o universal e o particular: a subjetivação simbólica no método
junguiano. In Kublikowski, I; Kahhale, E.M.S. P. e Tosta, R.M. (orgs) - Pesquisas Em

•

Psicologia Clínica: Contexto E Desafios. Sāo Paulo: Educ, 2019, p. 81 -110. Disponível
em https://www.pucsp.br/educ/downloads/Pesquisas_em_Psicologia.pdf
•

JUNG, C. G. Obras Completas. Editora Vozes.

• YOUNG-Eisendrath P.; DAWSON T. Manual Cambridge para Estudos Junguianos. São
Paulo: Artmed, 1997.

6.5.3. NÚCLEO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
Coordenação: Profa. Dra. Rosa Maria S. Macedo
BIBLIOGRAFIA:
• BOWLBY, J. Formação e Rompimento de Vínculos Afetivos. São Paulo, Ed. Martins
Fontes.
•

CERVENY, C. (Orgs). Intergeracionalidade. São Paulo. Roca.

CERVENY, C.M.O.; BERTHOUD,C.M.,” Família e Ciclo Vital – nossa realidade em
pesquisa” ED. CASA DO PSICOLOGO, 1997- (atual Ed. Pearson).

•

• CERVENY, C.M.O.; BERTHOUD C.M., “Visitando a Família ao Longo do Ciclo Vital” Ed.
Casa Do Psicólogo 200- ( atual Ed. Pearson)
•

CERVENY, C.M.O. (org) “Manual de Longevidade” Ed. Juruá , 2015

• CERVENY, C.M.O. " FAMÍLIA E INTERGERACIONALIDADE" in Família e....." Ed. Casa
do Psicólogo, 2012- (atual Ed. Pearson)

CERVENY, C.M.O.; O genograma e a linha de tempo na pesquisa qualitativa.
In Kublikowski, I; Kahhale, E.M.S. P. e Tosta, R.M. (orgs) - Pesquisas Em Psicologia
Clínica: Contexto E Desafios. Sāo Paulo: Educ, 2019, p. 81 -110. Disponível em
https://www.pucsp.br/educ/downloads/Pesquisas_em_Psicologia.pdf
•

• BOWLBY, J. Formação e Rompimento de Vínculos Afetivos. São Paulo, Ed. Martins
Fontes.
• FRANCO, M.H.P.; Polido, K.K. Atendimento psicoterapêutico no luto. 1.ed. São Paulo:
Zagodoni Editora, 2014. v. 1. 96p.
• KUBLIKOWSKI, I; RODRIGUES, C. M. " Kangaroo generations": New contexts, new
experiences. Estudos de Psicologia (Campinas), v. 33, n. 3, p. 535-542, 2016.

KUBLIKOWSKI; I. MACEDO, R. M. S.- A perspectiva sistêmica em psicologia clínica e as
abordagens narrativas. In Kublikowski, I; Kahhale, E.M.S. P. e Tosta, R.M. (orgs) Pesquisas Em Psicologia Clínica: Contexto E Desafios. Sāo Paulo: Educ, 2019, p. 81 110. Disponível em https://www.pucsp.br/educ/downloads/Pesquisas_em_Psicologia.pdf
•

• MACEDO, R. M. S., Terapia Familiar no Brasil na Última Década. 1. ed., São Paulo:
Roca Ltda., 2008.
• MINUCHIN, S. Famílias, Funcionamento e Tratamento. Porto Alegre, Artes Médicas
Editora.
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RODRIGUES, C. M.; KUBLIKOWSKI, I. Os Pais e a Transição do Jovem para a Vida
Adulta. Psico, v. 45, n. 4, p. 524-534, 2014.

•

• SOUZA, R. M.; RAMIREZ, V., Amor, casamento, família, divórcio... e depois, segundo
as crianças. 1. ed. São Paulo: Summus, 2006.
• SOUZA, R. M. A pesquisa por meio da internet na psicologia clínica. In Kublikowski, I;
Kahhale, E.M.S. P. e Tosta, R.M. (orgs) - Pesquisas Em Psicologia Clínica: Contexto E
Desafios. Sāo Paulo: Educ, 2019, p. 81 -110. Disponível em
https://www.pucsp.br/educ/downloads/Pesquisas_em_Psicologia.pdf

6.5.4. NÚCLEO DE MÉTODO PSICANALÍTICO E FORMAÇÕES DA CULTURA
Coordenação: Prof. Dr. Luis Claudio M. Figueiredo
BIBLIOGRAFIA:
•

FREUD, S. Obras Completas

•

KLEIN, M. Obras Completas

•

Winnicott, D. Explorações psicanalíticas

•

Winnicott, D. A natureza humana

Em acréscimo, sugerem-se como leitura as obras dos professores abaixo relacionados,
em especial as mais recentes (informações sobre esta produção podem ser obtidas no
CNPq, Currículo Lattes).
•

Prof. Dr. Luís Claudio Mendonça FIGUEIREDO

•

Prof. Dr. Renato MEZAN

•

Prof. Dr. Alfredo NAFFAH NETO

•

Profa. Dra. Elisa Maria Ulhoa Cintra

•

Profa. Dra. Rosa Maria Tosta

6.5.5. NÚCLEO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM PSICOSSOMÁTICA
Coordenação: Profa. Dra. Mathilde Neder
BIBLIOGRAFIA:
Garcia, Roberto - Aplicação Dos Métodos Mistos Em Pesquisas De Psicologia.
In Kublikowski, I; Kahhale, E.M.S. P. e Tosta, R.M. (orgs) - Pesquisas Em Psicologia
Clínica: Contexto E Desafios. Sāo Paulo: Educ, 2019, p. 261 -284. Disponível em
https://www.pucsp.br/educ/downloads/Pesquisas_em_Psicologia.pdf
•

• Kahhale, Edna MSP e Montrezol, Jeferson – A clínica na Psicologia Socio-Historica. In
Toassa,GL.; Souza, T.M.C; Rodrigues, D.J.S (orgs) – Psicologia Socio Historica e
desigualdade social: do pensamento a praxis. Goiania: Editora da Imprensa Universitaria,
2019, p.191 -211. Disponível em http://www4.pucsp.br/nexin/livros/psicologia-sociohistorica.pdf

Kahhale , Edna M.S.P. - Método Quali-Quanti Na Coleta E Análise De Dados Em
Pesquisa Clínica Materialista Histórica E Dialética . In Kublikowski, I; Kahhale, E.M.S. P.

•
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e Tosta, R.M. (orgs) - Pesquisas Em Psicologia Clínica: Contexto E Desafios. Sāo Paulo:
Educ,
2019,
p.
81
-110.
Disponível
em
https://www.pucsp.br/educ/downloads/Pesquisas_em_Psicologia.pdf
•

Ramos, Denise G., A Psique do Coração, São Paulo, Cultrix, 1990.

•

Ramos, Denise G., A Psique do Corpo, São Paulo, Summus, 2006.

• Ramos, Denise G., O Fenômeno psicossomático e os transtornos de sintomas
somáticos in Payá, R. Intercâmbio das Psicoterapias, São Paulo. Ed. Roca, 2018.
• Ramos, Denise G.- Efetividade Versus Eficácia: Questões Desafiadoras Na Avaliação
De Técnicas Psicoterapêuticas. In Kublikowski, I; Kahhale, E.M.S. P. e Tosta, R.M. (orgs)
- Pesquisas Em Psicologia Clínica: Contexto E Desafios. Sāo Paulo: Educ, 2019, p. 47 64. Disponível em https://www.pucsp.br/educ/downloads/Pesquisas_em_Psicologia.pdf
• Souza, Flávia B.C.;Drezett, Jefferson; Meirelles, Alcinade C.; Ramos, Denise G. Aspectos psicológicos de mulheres que sofrem violência sexual. Reproduçāo e
em
Climatério, 2013,
27(3)98-103. Disponível
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S141320871300006X?token=7B7A50A30184C
8BEDBF6A6B630C2325CDA78A8656E29390B2042E35074864EAEAE9D9B5B0E334547FD
B24768A3FE3AC4

6.5.6. NÚCLEO DE SUBJETIVIDADE
Coordenação: Prof. Dr. Peter Pál Pelbart
BIBLIOGRAFIA:
• DELEUZE, G. Crítica e Clínica. Ed. 34, São Paulo (no prelo). Textos: “A literatura e a
vida” e “O que dizem as crianças”.
• ___________. Conversações. Ed. 34, Rio de Janeiro, 1996. Textos: “Entrevista
sobre o Anti-Édipo” (pp.23-36); “Um retrato de Foucault” (pp.127-147) e “Os
intercessores” (pp.151-168).
• GUATTARI, F. “Práticas analíticas e práticas sociais”, in Caosmose, um novo
pradigma estético. Ed. 34, Rio de Janeiro, 1992; pp.182-203.

7. DOUTORADO – 07 (sete) VAGAS
7.1. Número de vagas por Núcleo
Núcleos
Nº de Vagas
Configurações Contemporâneas da Clínica Psicológica _______________ 01
Estudos Junguianos __________________________________________ 01
Família e Comunidade ________________________________________ 01
Método Psicanalítico e Formações da Cultura ______________________ 02
Estudos Avançados em Psicossomática ___________________________ 01
Subjetividade ______________________________________________ 01
Total _______________________________________________ 07
Obs.: somente será permitida ao candidato a inscrição em 01 (um) Núcleo.

Rua Ministro Godói, 969 – 4º andar – 4E-05 – Perdizes – São Paulo – SP – CEP 05015-000
Fone: (11) 3670- 8521 – E-mail: psiclini@pucsp.br – www.pucsp.br/pos

9

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP
Programa de Estudos Pós-Graduados em
Psicologia: Psicologia Clínica
7.2. DOCUMENTAÇÃO
O candidato deve anexar eletronicamente toda documentação no ato de sua inscrição
ou até o dia 12 de junho de 2020 às 15 horas e 59 minutos (final do período de
inscrição).
Obs.: por questões técnicas, não é possível reaproveitar os documentos
anexados que foram utilizados em inscrições anteriores. Portanto, deverão ser
excluídos.
A inscrição só será validada quando todos os documentos exigidos tiverem sido anexados
eletronicamente.
A documentação para inscrição
obrigatoriamente, conter:

no

processo

seletivo

do

doutorado

deverá,

a) cópia da Cédula de Identidade (RG);
- de acordo com a legislação vigente, os seguintes documentos podem substituir a
Cédula de Identidade: Carteira de Identidade Militar; Carteira Nacional de Habilitação;
Carteira de Trabalho; Passaporte; Carteiras de Identidades Profissionais (somente de
órgão de classe com representação federal).
b) cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), no caso de candidato estrangeiro
(vide item 3 deste Edital);
c) cópia do Diploma de Graduação registrado, quando expedido por instituição brasileira,
ou reconhecido legalmente por instituição brasileira, quando expedido por instituição
estrangeira;
d) cópia do Histórico Escolar da Graduação;
e) cópia do Diploma do Mestrado, expedido por Programa reconhecido pela CAPES;
- na falta do Diploma de Mestrado, a inscrição pode ser feita com cópia da Ata de Defesa
da Dissertação de Mestrado, acompanhada do Certificado de Reconhecimento do Curso
pelo MEC/CAPES, ou Declaração oficial da instituição com data de previsão de Defesa
Pública, acompanhada do Certificado de Reconhecimento do Curso pelo MEC/CAPES.
Nesses casos, será concedido o prazo de no máximo um semestre para a apresentação
do diploma, sob pena de cancelamento retroativo da matrícula e desligamento do curso.
f) cópia do Histórico Escolar do Mestrado;
g) projeto de tese;
h) declaração expondo as razões de escolha do Programa, do Núcleo e expectativas
quanto a possível/s professor/s a orientar o desenvolvimento de seu tema de trabalho no
mestrado;
i) currículo lattes;
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j) cópia da dissertação do mestrado.
7.3. INSCRIÇÃO
Serão candidatos os interessados que
a) completarem sua inscrição no prazo previsto neste Edital;
b) anexarem toda a documentação prevista;
c) efetuarem o pagamento da Taxa de Inscrição.
Perderá o direito de concorrer à vaga o candidato que
a) não anexar todos os documentos exigidos neste Edital até a data final do período de
inscrição (12/06/2020 às 15h59min) e não efetuar o pagamento da taxa de inscrição
até a data de vencimento;
b) não participar do processo seletivo nas datas estabelecidas neste Edital.
Caso o número de inscritos seja inferior ao estabelecido pela PUC-SP, não haverá o
processo seletivo. A universidade se compromete a devolver o valor pago pela inscrição
nessas situações.
7.4. PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção envolverá as seguintes etapas:
7.4.1. Análise do Currículo Lattes, do Projeto de Tese e da Declaração, expondo
as razões de escolha do Programa e do Núcleo.
7.4.2. Exame de Proficiência em Língua Estrangeira
- Optar por Inglês, Francês ou Alemão.
- Prova escrita, consistindo de tradução de um texto.
O exame foi postergado para realização concomitante ao processo seletivo 1/2021,
devido às condições extraordinárias, consequentes das medidas governamentais e do
Atos da Reitora em conjunto com a Fundação São Paulo, para controle da disseminação
do Novo Coronavírus – COVID 19.
8. RESULTADO
O resultado será divulgado no dia 06/07/2020 a partir das 17 horas no site
http://www.pucsp.br/pos.
As chamadas posteriores ficam a critério de cada Programa, de acordo com a lista de
classificação.
Caso o número mínimo de vagas definido pela PUC-SP para o ingresso de alunos não
seja preenchido, não haverá abertura da turma.
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9. MATRÍCULA
Caso o candidato aprovado não possa comparecer no período de matrícula, poderá
autorizar um procurador mediante procuração devidamente registrada em cartório.
O candidato aprovado que não efetuar a matrícula acadêmica ou não realizar o
pagamento do boleto no período estipulado ou não assinar o Contrato de Prestação de
Serviço Educacional da Instituição perderá o direito à vaga.
A matrícula nos Programas de Pós-Graduação será semestral e o pagamento ocorrerá na
forma de mensalidades.
O valor da mensalidade estará vinculado ao Programa escolhido e independe da
quantidade de créditos a serem cursados em cada semestre.
Os valores serão reajustados conforme determinações legais vigentes.
O aluno estará regularmente matriculado após a confirmação do pagamento da sua
matrícula pelo setor financeiro da Universidade.
Nos Termos do Artigo 5º, da Lei 9.870/99, não será aceita matrícula de candidato que
tem débito junto à Universidade.
10. DATA E LOCAL DA MATRÍCULA
As matrículas dos candidatos aprovados para o Programa de Estudos Pós-Graduados em
Psicologia: Psicologia Clínica ocorrerão nos dias 07 e 08 de julho de 2020, das 15h00
às 17h00. Reunião com a Coordenadora dia 07 e 08 de julho às 14:00.
LOCAL: Rua Ministro Godói, 969 - 4º andar – sala 4E-05 – Perdizes – São Paulo.
Para realização da matrícula acadêmica, que deve ser feita pessoalmente1 pelo
candidato ou seu procurador, é necessário apresentar os originais (exceto diplomas) e
uma cópia dos documentos a seguir relacionados (para serem confrontados):
•

cópia da Cédula de Identidade (RG);

•

cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), no caso de candidato estrangeiro;

•

cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;

•

cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física);

•

cópia de comprovante de residência;

•

cópia do Histórico Escolar da Graduação;

•

cópia do Histórico Escolar do Mestrado (somente para candidatos aprovados para o
doutorado);

•

cópia autenticada do Diploma de Graduação registrado, quando expedido por
instituição brasileira, ou reconhecido legalmente por instituição brasileira, quando
expedido por instituição estrangeira*;

ATENÇÃO: caso as atividades presenciais na universidade permaneçam suspensas, devido à pandemia
de COVID-19, as informações sobre a matrícula online serão dadas no momento da publicação do
resultado do processo seletivo.
1
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•

cópia autenticada do Diploma do Mestrado, expedido por Programa reconhecido pela
CAPES (somente para candidatos aprovados para o doutorado)**.

* Na falta do Diploma de Graduação, a matrícula pode ser feita com cópia do Certificado
de Colação de Grau acompanhada do atestado de reconhecimento do curso pelo MEC. Os
alunos concluintes devem apresentar declaração original emitida pela sua Faculdade de
origem com data de previsão de colação de grau (mesma declaração apresentada na
inscrição). Nesses casos, será concedido o prazo de um semestre para a apresentação do
diploma, sob pena de cancelamento retroativo da matrícula e desligamento do curso.
** Na falta do Diploma de Mestrado, a matrícula pode ser feita com cópia da Ata de
Defesa da Dissertação de Mestrado, acompanhada do Certificado de Reconhecimento do
Curso pelo MEC/CAPES. Nesses casos, será concedido o prazo de um semestre para a
apresentação do diploma, sob pena de cancelamento retroativo da matrícula e
desligamento do curso.
A apresentação de todos os documentos exigidos, bem como a autenticidade dos
mesmos são de inteira responsabilidade do candidato, sob pena de ter sua matrícula
recusada.
Ainda para a matrícula
documentos originais:

acadêmica

deverão

ser entregues os

seguintes

•

duas vias do contrato de prestação de serviços educacionais preenchidas e assinadas,
que estará disponível no site da Pós-Graduação, na página de Resultado do Processo
Seletivo;

•

requerimento de matrícula que estará disponível no site da Pós-Graduação;

•

uma foto 3x4 recente.

11. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo, objeto do presente Edital, será válido somente para o ingresso no
Mestrado/Doutorado que terão início no segundo semestre de 2020.
12. OUTRAS INFORMAÇÕES
Para responder a dúvidas relacionadas à documentação e informação específica deste
Edital, o candidato deve contatar o Programa pelo e-mail psiclini@pucsp.br ou pelo
telefone (11) 3670-8521.

São Paulo, 22 de maio de 2020

Profa. Dra. Marlise A. Bassani
Coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em
Psicologia: Psicologia Clínica
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