
Universidade De São Paulo 

Faculdade De Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

 

COMUNICADO 

   Encontram-se abertas, no Serviço de Pós-Graduação da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, na Avenida Bandeirantes, 

3900, as inscrições para o processo seletivo de mestrado com ingresso para o 1º semestre de 

2017 do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, sendo 15 vagas para Mestrado. 

   Poderão inscrever-se os portadores de diploma de curso superior em Psicologia ou 

cursos afins. 

   As inscrições serão recebidas até o dia 09 de setembro de 2016, das 8h30 às 11h30 e 

das 14h00 às 17h00 no Serviço de Pós-graduação da Faculdade. 

 

1. Inscrição no Mestrado 

1.1. Primeira etapa: 

As inscrições serão feitas pessoalmente pelo candidato, por procuração, ou via Correios, no 

Serviço de Pós-Graduação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

(Endereço: Avenida Bandeirantes, 3900 – Campus da USP – Ribeirão Preto – SP, CEP: 14040-

901, Rua Clóvis Vieira, casa 37). 

No ato da inscrição o candidato deverá entregar: 

- Requerimento de inscrição (disponível no site: www.ffclrp.usp.br – Pós-Graduação – 

formulários); 

- Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 

- Cópia da Cédula de Identidade – RG (não é aceita a carteira de habilitação para fins 

acadêmicos); 

- Cópia do CPF; 

- Cópia do Título de Eleitor; 

- Cópia do Certificado de Reservista; 

- Cópia do passaporte para os candidatos estrangeiros; 

 - Cópia frente e verso do diploma de curso superior, certificado de conclusão com colação de 

grau ou declaração da Instituição de Ensino de que o candidato cursa o último semestre; 

- Cópia do histórico escolar do curso superior; 

 - Certificado de proficiência em inglês, espanhol ou em francês, dentro do prazo de validade de 

02 anos, conforme as especificações a saber: a) Inglês: TEAP (Test of English for Academic 

Purposes) avaliada pela “Tese Prime – Sistema de Avaliação Linguística” ou Cultura inglesa, na 

área de Ciências Humanas, com nota mínima igual a 70 pontos; b) Espanhol: TEPLE (test de 

Proficiencia em la Lengua Española), com nota mínima igual a 70 pontos; c) Francês: ELFA 

(Examen de Lecture em Français pour des Buts Académiques), com nota mínima igual a 70 

pontos, avaliado pela Aliança Francesa. Outros exames de proficiência poderão ser aceitos para 

este nível mediante solicitação do candidato e análise da comissão de seleção; 

- Formulário Padrão de Justificativa – modelo obrigatório – disponível no site (documento 

original); 

- Termo de Compromisso do Orientador – modelo obrigatório – disponível no site, a ser 

preenchido com declaração do orientador sobre aceite de orientação (documento original). 

 

   A documentação entregue no ato da inscrição permanecerá no Serviço de Pós-

Graduação da Unidade, por 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação do resultado final. 

Findo o prazo acima e não havendo manifestação para retirada por parte dos inscritos e não 

aprovados, a documentação será descartada para reciclagem. 

 

1.2 Segunda etapa:  



   O candidato que na prova escrita obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis), ou seu 

procurador, deverá complementar a documentação e entregar na Secretaria do Programa de 

Pós-graduação em Psicologia (Endereço: Avenida Bandeirantes, 3900 – Campus da USP – 

Ribeirão Preto – SP, CEP: 14040-901, Bloco 5, sala 32) os documentos obrigatórios no prazo 

máximo de até 16 de novembro de 2016, das 13 às 17 horas, a saber: 

- "Curriculum Vitae" documentado, com comprovantes em anexo obrigatoriamente numerados na 

ordem de apresentação (confeccionado de acordo com as normas estabelecidas pelo programa – 

disponível no site -  e impresso, obrigatoriamente, frente/verso); 

- "Curriculum Vitae" em formato PDF, CD-ROM/DVD (arquivo único sem anexos); 

- Três (3) cópias do Projeto de Pesquisa confeccionado, obrigatoriamente, de acordo com as 

seguintes normas: ter no máximo 20 páginas incluindo as referências bibliográficas, digitado em 

fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, impressão frente/verso em papel A4 e 

endossado pelo orientador. No caso de o projeto conter anexos, os mesmos deverão ser digitados 

em fonte Times New Roman, tamanho 11, impresso ou fotocopiado frente/verso; 

- Versão do Projeto de Pesquisa em formato PDF, CD-ROM/DVD (arquivo único em CD/DVD 

separado do Curriculum Vitae). 

 

2. Do processo seletivo para o Mestrado 

 Aos candidatos cujas inscrições forem deferidas pela coordenação da área, o exame de seleção 

será realizado em duas etapas, a saber: 

 

2.1 Primeira Etapa:  

- Prova Escrita (de caráter eliminatório) sobre conteúdo da área de Psicologia (Peso 1). Será 

considerado aprovado nesta prova de conhecimentos o candidato que obtiver nota igual ou 

superior a 6,0 (seis); 

- Bibliografia recomendada para a prova escrita (de conhecimentos) do Mestrado: 

Revistas de Psicologia avaliadas pela CAPES com conceito A1 e A2. 

Conselho Federal de Psicologia, Comissão Nacional de Direitos Humanos do. Psicologia, 

Ética e Direitos Humanos. 

Cozby, P.C. (2003) Métodos de pesquisa em Ciências do Comportamento. São Paulo: Editora 

Atlas. 

Pasquali, L. (2015) Delineamento de Pesquisa em Ciência. Volume 1: A lógica da pesquisa 

científica. 1ª Ed. São Paulo: Vetor. 

Pereira, J.C.R. (2001) Análise de dados Qualitativos: Estratégias Metodológicas para as 

Ciências da Saúde, Humanas e Sociais. São Paulo: EDUSP. 

Segre, M. e Cohen, C. (1999) Bioética. São Paulo: EDUSP. 

 

2.2 Segunda Etapa: 

- Análise do "Curriculum Vitae" (Peso 1), levando-se em conta a formação e a experiência 

científica do candidato; 

- Análise do projeto de pesquisa (Peso 2), levando-se em conta a sua qualidade e viabilidade de 

execução. 

   Será considerado aprovado o candidato que obtiver média, nestas três avaliações 

acima descritas, com valor igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

3. Cronograma do processo seletivo de Mestrado  

O processo de seleção dos candidatos será realizado no período de 09 de setembro a 15 de 

dezembro de 2016, das 08 às 12 horas e das 14 às 17 horas, no Bloco 05 do Departamento de 

Psicologia da Faculdade, respeitando-se as especificidades das atividades previstas neste edital, a 

saber: 

 

3.1. Prova Escrita: 



 Será realizada no dia 19 de setembro de 2016, das 08h30 às 12h30, na sala de Seminários 1 

do Bloco 05 do Departamento de Psicologia da Faculdade. Esta prova terá caráter eliminatório e 

só prosseguirão no processo de seleção os candidatos que obtiverem nota final mínima igual a 

6,0 (seis).  

 O resultado desta Prova Escrita será publicado no dia 10 de outubro de 2016 no mural da 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e na página no Programa na internet 

http://sites.usp.br/psicologiarp/, em “Acontece”, “Comunicados”. 

 Os candidatos aprovados nesta etapa deverão complementar a documentação para a segunda 

etapa até o dia 16 de novembro de 2016 (vide item 1.3). Os que não o fizerem serão 

desclassificados do Processo Seletivo. 

 

4. Divulgação final de resultados do Processo Seletivo de Mestrado  

 O resultado final das seleções de Mestrado será divulgado no dia 15 de dezembro de 2016, 

no mural da Secretaria de Pós-graduação em Psicologia e na página do Programa na internet em 

"Acontece", “Comunicados” (http://sites.usp.br/psicologiarp/). 

 O candidato poderá ser aprovado, mas não indicado à matrícula, caso o número de candidatos 

seja maior que o número de vagas atribuído pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia ao 

orientador. 

 

5. Informações adicionais 

 Outras informações poderão ser obtidas no Serviço de Pós-Graduação da FFCLRP/USP, 

onde, se aprovado, o candidato que obtiver aceitação do orientador devidamente credenciado na 

Área, deverá efetuar sua matrícula no período a ser determinado pela Comissão de Pós-

Graduação e disponibilizado no site da Faculdade. 

Documentos para matrícula: 

Os formulários de matrícula estão disponíveis no site www.ffclrp.usp.br, acessando: 

Pós-Graduação – Formulários -  Matrícula - Alunos Ingressantes Mestrado/Doutorado (contém 

todos os formulários). 

- uma foto 3 X 4. 

   O candidato que no ato da inscrição não havia concluído a graduação, deverá apresentar 

no ato da matrícula, cópia do diploma devidamente registrado, histórico escolar completo ou 

certificado com a data que colou grau, obtido em curso de Graduação oficialmente reconhecido. 

http://sites.usp.br/psicologiarp/
http://sites.usp.br/psicologiarp/
http://www.ffclrp.usp.br/

