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

EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO 2º/2018
Coordenadora: Profa. Dra. Liliana Liviano Wahba
Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Ida Kublikowski

Estarão abertas, no período de 09/04/2018 a 27/04/2018, 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 dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu estão disponíveis na página da internet www.pucsp.br/pos.
2. INSCRIÇÃO
As inscrições serão encerradas no dia 27 de abril 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 “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$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais).
O Boleto Bancário para pagamento da taxa será impresso somente após o preenchimento
da ficha.
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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 2018 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 30 de abril a 04 de maio de 2018.
6. MESTRADO – 38 (trinta e oito) VAGAS
6.1. Número de Vagas por Núcleo
Núcleos
Nº de Vagas
Configurações Contemporâneas da Clínica Psicológica _______________03
Estudos Junguianos __________________________________________ 03
Família e Comunidade ________________________________________ 09
Método Psicanalítico e Formações da Cultura ______________________ 12
Psicossomática e Psicologia Hospitalar ___________________________ 08
Subjetividade ______________________________________________ 03
Total _______________________________________________ 38
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 27 de abril de 2018 às 15 horas e 59 minutos (final do período de
inscrição).
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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 estiverem 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;
f) curriculum vitae.
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
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a) não anexar todos os documentos exigidos neste Edital até a data final do período de
inscrição (27/04/2018 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.
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 ou Francês.
- Prova escrita, consistindo de tradução de um texto.
- Data: 14/05/2018
- Horário: 09h00 às 12h00
- Local: Rua Ministro Godói, 969.
- Será permitido o uso de dicionário
- O candidato deverá se apresentar no local onde será realizado o Exame com 10
minutos de antecedência, ou seja, às 08h50.
6.4.3. Prova de Conhecimentos
- Data: 14/05/2018
- Horário: 14h00 às 17h00
- Local: Rua Ministro Godói, 969.
- A bibliografia básica segue abaixo, por Núcleo
- O candidato deverá se apresentar no local onde será realizado o Exame com 10
minutos de antecedência, ou seja, às 13h50.
6.4.4. Entrevista
- Facultada a cada Núcleo
- Agendada após a avaliação das respectivas Provas de Conhecimento
6.5. INFORMAÇÕES SOBRE OS EXAMES DE CADA NÚCLEO
6.5.1. NÚCLEO CONFIGURAÇÕES CONTEMPORÂNEAS DA CLÍNICA PSICOLÓGICA
Coordenação: Profa. Dra. Marlise A. Bassani
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O exame constará de dissertação enfocando a articulação entre a bibliografia básica e
sua proposta de trabalho no Núcleo. A avaliação levará em conta a articulação do
raciocínio, clareza na apresentação, correção gramatical, coerência interna e pertinência
da discussão aos temas do Núcleo.
BIBLIOGRAFIA:
•

ANCONA LOPEZ, Marília e BASSANI, Marlise A. O Espaço Sagrado: espiritualidade e
meio ambiente. Santo André: ESETec, 2009.

•

BASSANI, Marlise A. Psicologia Ambiental. In: HAMMES, Valéria S. (Org) Educação
ambiental para o desenvolvimento sustentável - Proposta metodológica de
macroeducação. 3ª Ed. Brasília, DF: Embrapa, 2012, v.02. pp 125 a 131.

•

BASSANI, Marlise A.; FERNANDES, F. C. . Psicologia clínica ambiental em
comunidades terapêuticas: intervenção por meio de capacitação profissional. Revista
do NUFEN, v. 09, p. 77-88, 2017.

•

CARDINALLI, Ida E. Daseinsanalyse e esquizofrenia. São Paulo: Escuta, 2012.

•

CARDINALLI, Ida E. Transtorno do estresse pós-traumático: uma compreensão
fenomelógico-existencial da violência urbana. São Paulo: Escuta, 2016.

•

CORREA, D. A; BASSANI, Marlise A.. Cuidado ambiental e responsabilidade: Possível
diálogo entre Psicologia Ambiental e Logoterapia. Psicologia em Estudo (Online), v.
20, p. 1, 2016.

• PARAMO, P. ; BASSANI, Marlise A.; ESCOBAR, M. S. ; JAKOVCEVIC, A. ; FERREIRO, J.
; MUSTACA, A. ; JENGICH, A. ; BRENES, J. ; ANDEANE, P. O. ; VIVAS, F. ; MOROS, O.
; MENDEZ, C. ; PASQUALI, C. ; GOMEZ, J. A. ; CASTILLO, B. . Assessment of
environmental quality, degree of optimism, and the assignment of responsibility
regarding the state of the environment in Latin America*. Universitas Psychologica, v.
14, p. 15-28, 2015.
6.5.2. NÚCLEO DE ESTUDOS JUNGUIANOS
Coordenação: Profa. Dra. Denise Gimenez Ramos
•

O exame será articulado como uma Prova de Conhecimento.

Serão feitas 4 (quatro) questões nas quais o candidato deve demonstrar domínio
básico da abordagem Junguiana; capacidade de articulação, clareza e elaboração própria.

•

BIBLIOGRAFIA:
•

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

6.5.3. NÚCLEO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
Coordenação: Profa. Dra. Rosa Maria S. Macedo
•

O exame será articulado como uma Prova de Conhecimento.
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Serão feitas 4 (quatro) questões nas quais o candidato deve demonstrar domínio
básico de uma concepção sistêmica aplicada a intervenções profiláticas e terapêuticas,
capacidade de articulação, clareza e elaboração própria.

•

BIBLIOGRAFIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

BOWLBY, J. Formação e Rompimento de Vínculos Afetivos. São Paulo, Ed. Martins
Fontes.
CARTER, B. & MCGOLDRICK, M. (Orgs.). As mudanças no ciclo de vida familiar: uma
estrutura para a terapia familiar. Porto Alegre: Artes Médicas.
CERVENY, Ceneide. (Orgs). Intergeracionalidade. São Paulo. Roca.
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.
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.
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.
6.5.4. NÚCLEO DE MÉTODO PSICANALÍTICO E FORMAÇÕES DA CULTURA
Coordenação: Prof. Dr. Luis Claudio M. Figueiredo
Baseado na bibliografia indicada abaixo o candidato elaborará dissertação, sobre
questões propostas na prova e; 2) o candidato deverá entregar no dia do exame uma
página com apresentação sumária do projeto a ser desenvolvida e justificativa da escolha
de orientador.
Na avaliação das dissertações será considerada basicamente a capacidade de pensar e de
posicionar-se criativamente frente às questões, a fluência na escrita e a correção
gramatical, bem como o aproveitamento da bibliografia.
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).
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•

Prof. Dr. Luís Claudio Mendonça FIGUEIREDO

•

Prof. Dr. Renato MEZAN

•

Prof. Dr. Alfredo NAFFAH NETO

6.5.5. NÚCLEO DE PSICOSSOMÁTICA E PSICOLOGIA HOSPITALAR
Coordenação: Profa. Dra. Mathilde Neder
O exame constará de questões teóricas e clínicas sobre psicossomática e psicologia
hospitalar. A avaliação levará em conta principalmente a capacidade de síntese, clareza,
coerência e correção gramatical do candidato, assim como seu nível de aprofundamento
na elaboração das respostas.
BIBLIOGRAFIA:
•

Alexander, F. Medicina Psicossomática, Porto Alegre, Artes Médicas, 1923-1989.

•

Hayna, A. & Pasini, W., Medicina Psicossomática, São Paulo, Masson, 1983.

•

Mc Dougall, Joyce, Teatros do Corpo, São Paulo, Martins Fontes, 1991.

•

Marty Pierre, A Psicossomática do adulto, Porto Alegre, Artes Médicas Sul, 1990.

•

Mello, S. Júlio, Concepção Psicossomática: visão atual, Tempo Brasileiro, RJ, 1991.

•

Onnio, Luigi, Terapia Familiar: transtornos psicossomáticos, Paidós, Barcelona, 1990.

•

Ramos, Denise G., A Psique do Corpo, São Paulo, Summus, 1994.

•

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

6.5.6. NÚCLEO DE SUBJETIVIDADE
Coordenação: Prof. Dr. Peter Pál Pelbart
• Baseado na bibliografia indicada abaixo o candidato elaborará dissertação livre, sobre
uma das questões propostas na prova.
• Na avaliação das dissertações será considerada basicamente a capacidade de pensar e
de posicionar-se criativamente frente às questões, a fluência na escrita e a correção
gramatical, bem como o aproveitamento da bibliografia.
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.
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7. DOUTORADO – 17 (dezessete) VAGAS
7.1. Número de vagas por Núcleo
Núcleos
Nº de Vagas
Configurações Contemporâneas da Clínica Psicológica _______________ 04
Estudos Junguianos __________________________________________ 01
Família e Comunidade ________________________________________ 04
Método Psicanalítico e Formações da Cultura ______________________ 04
Psicossomática e Psicologia Hospitalar ___________________________ 02
Subjetividade ______________________________________________ 02
Total _______________________________________________ 17
Obs.: somente será permitida ao candidato a inscrição em 01 (um) Núcleo.
7.2. DOCUMENTAÇÃO
O candidato deve anexar eletronicamente toda documentação no ato de sua inscrição
ou até o dia 27 de abril de 2018 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 estiverem 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;

9
Rua Ministro Godói, 969 – 4º andar – 4E-05 – Perdizes – São Paulo – SP – CEP 05014-000
Fone: (11) 3670- 8521 – E-mail: psiclini@pucsp.br

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

- 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 e do Núcleo;
i) curriculum vitae e lattes;
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 (27/04/2018 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 Curriculum Vitae, 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 ou Francês. O idioma escolhido deve ser diferente do realizado no
mestrado.
- Prova escrita, consistindo de tradução de um texto.
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- Data: 14/05/2018
- Horário: 09h00 às 12h00
- Local: Rua Ministro Godói, 969.
- Será permitido o uso de dicionário.
- O candidato deverá se apresentar no local onde será realizado o Exame com 10
minutos de antecedência, ou seja, às 08h50.
8. RESULTADO
Os resultados serão divulgados no dia 14/06/2018 a partir das 15 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.
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 DA MATRÍCULA
As matrículas dos candidatos aprovados para o Programa de Estudos Pós-Graduados em
Psicologia: Psicologia Clínica ocorrerão no período de 18 a 19 de junho de 2018, das
14h00 às 17h00.
LOCAL: Rua Ministro Godói, 969 - 4º andar – sala 4E-05 – Perdizes – São Paulo.
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Para realização da matrícula acadêmica, que deve ser feita pessoalmente pelo
candidato ou seu procurador, é necessário apresentar os originais 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 Diploma de Graduação registrado, quando expedido por instituição brasileira,
ou reconhecido legalmente por instituição brasileira, quando expedido por instituição
estrangeira*;

•

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

•

cópia do Histórico Escolar da Graduação;

•

cópia do Histórico Escolar do Mestrado (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.
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 ou Doutorado que terá início no segundo semestre de 2018.
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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, 5 de abril de 2018

Profa. Dra. Liliana Liviano Wahba
Coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em
Psicologia: Psicologia Clínica
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