
 

Edital SPG/003 

 

Edital de abertura de inscrições para o Mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, referente 

ao 2º semestre de 2020. 

As inscrições ao processo seletivo de mestrado com ingresso no 2º semestre de 2020 do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia, estarão abertas nos dias 02 e 03 de junho de 2020, no Serviço de Pós-Graduação 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com 15 vagas 

para Mestrado. 

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

1. Inscrição no Mestrado 

1.1. Primeira etapa: 

As inscrições serão feitas remotamente, encaminhando a documentação ao Serviço de Pós-Graduação, 

através do endereço eletrônico: posgraduacao@listas.ffclrp.usp.br. 

Documentação exigida: 

- 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 03 anos, 

conforme as especificações a saber:  

a) Inglês: TEAP (Test of English for Academic Purposes), na área de Ciências Humanas, com nota mínima 

igual a 70 pontos; TOEFL – IBT (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test), com nota 

mínima igual a 71 pontos; TOEFL – ITP (Test of English as a Foreign Language - Institutional Testing 

Program), com nota mínima igual a 527 pontos; IELTS (International English Language Testing System), 

com nota mínima igual a 6; Cambridge Exam CAE, com nota “apto” para o nível B2.   

b) Espanhol: TEPLE (Test de Proficiencia em la Lengua Española), com nota mínima igual a 70 pontos; 

DELE (Diploma de Español como Lengua Estranjera), com nota “apto” para o nível B2.  

c) Francês: ELFA (Examen de Lecture em Français pour des Buts Académiques), com nota mínima igual a 

70 pontos; DELF (Diplôme d’Études em Langue Française), com nota “apto” para o nível B2; DALF 

(DiplômeApprofondi de Langue Française), com nota “apto” para o nível C1; TCF (Test de Connaissance du 



Français), com nota “apto” para o nível B2. Caso o candidato possua como língua materna uma das línguas 

cujas proficiências são aceitas por este Programa, devidamente comprovada por meio de histórico escolar do 

país de origem, será dispensado da apresentação desse exame de proficiência em língua estrangeira na 

inscrição para o processo seletivo do Mestrado. 

- 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 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 (realizada de forma remota) obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis) 

deverá enviar por e-mail à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (endereço: 

posgraduacao.psicologia@ffclrp.usp.br) no prazo máximo de 02/07/2020 de 2020, até às 17h00 - os 

seguintes documentos obrigatórios:  

- “Curriculum Vitae” documentado, com comprovantes em anexo obrigatoriamente numerados na ordem de 

apresentação, confeccionado de acordo com as normas estabelecidas pelo Programa – disponíveis  no site 

(em arquivo único e formato PDF). 

- Projeto de Pesquisa (em arquivo único e formato PDF, 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, A4, com numeração das páginas e endossado (assinado) pelo 

orientador. No caso de o projeto conter anexos, os mesmos deverão ser digitados em fonte Times New 

Roman, tamanho 11. 

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), realizada de forma 

remota. 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, entre as 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 13 de março a 16 de julho de 2020, 

respeitando-se as especificidades das atividades previstas neste edital, a saber: 

3.1. Prova Escrita: 

Será realizada de forma remota no dia 05 de junho de 2020, das 08h30 às 12h30, em sala de reuniões virtual 

criada no Google Meet. Essa prova terá caráter eliminatório e só prosseguirão no processo de seleção os 

candidatos que obtiverem nota final mínima igual a 6,0 (seis).  

No dia anterior à prova, o candidato receberá por e-mail um link de convite para participação em uma 

conferência pelo Google Meet. No dia e horário determinados no cronograma, o candidato deverá acessar o 

link por meio de celular ou computador com câmera, assegurando que a câmera garanta uma visão geral de 

sua mesa de trabalho. O candidato receberá a prova escrita por email, devendo responder às questões em 

folha avulsa em branco (máximo de quatro páginas). A prova finalizada deverá: 1) conter cabeçalho com o 

nome do programa, nome completo e RG do candidato; 2) ser manuscrita em letra legível; 3) ter as páginas 

numeradas; e 4) conter a assinatura do candidato ao final, similar a documento de identificação apresentado 

na inscrição. Durante a realização da prova, não será permitido aos candidatos digitarem no computador. 

Após o término da prova, o candidato deverá fotografar as folhas de resposta e enviá-las (digitalizada ou 

fotografada em pdf) por email à Secretaria do Programa de Pós-Graduação, que acusará o recebimento. O 

não cumprimento destas orientações implicará em desclassificação e eliminação do processo seletivo.  

O resultado desta Prova Escrita será publicado no dia 18 de junho de 2020 na página no Programa na 

internet http://sites.usp.br/psicologiarp/, em “Acontece”, “Comunicados”. O resultado não será 

informado por telefone nem por mensagem eletrônica específica ao interessado. 

Os candidatos aprovados nesta etapa deverão complementar a documentação para a segunda etapa até o dia 

02 de julho de 2020 (vide item 1.2). Os que não o fizerem serão desclassificados do Processo Seletivo. 

4. Divulgação final de resultados do Processo Seletivo de Mestrado  

O resultado final da seleção de Mestrado será divulgado no dia 16 de julho de 2020, 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 

http://sites.usp.br/psicologiarp/
http://sites.usp.br/psicologiarp/)


Outras informações poderão ser obtidas por email enviado à Secretaria do Serviço de Pós-Graduação da 

FFCLRP/USP (posgraduacao.psicologia@ffclrp.usp.br). Se aprovado, o candidato que obtiver aceitação do 

orientador devidamente credenciado na Área, deverá efetuar sua matrícula no período de 13 a 31 de julho de 

2020 e disponibilizado no site da Faculdade, apresentando os seguintes formulários (disponíveis no site 

www.ffclrp.usp.br - Pós-Graduação – Formulários): 

- Matrícula – Ingressantes Mestrado;  

- Uma foto 3 X 4; 

Devido à pandemia do Covid-19, enquanto os funcionários estiverem em Teletrabalho (Lei 13.979/2020), o 

candidato aprovado no exame de ingresso deverá entrar em contato com o Serviço de Pós-Graduação através 

do e-mail (posgraduacao@listas.ffclrp.usp.br) para verificar se a matrícula deverá ser realizada de modo 

presencial ou remoto. 

(i) Modo presencial: o candidato realizará a matrícula pessoalmente ou por procuração, comparecendo à Rua 

Clóvis Vieira, casa 37, Campus da USP de Ribeirão Preto, das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas; ou 

via correio, endereçada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Serviço de Pós-

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

901). 

(ii) Modo remoto: o candidato deverá enviar a documentação via internet, com todos os documentos em PDF 

(cada documento em um arquivo separado) para (posgraduacao@listas.ffclrp.usp.br). 

Declaração do interesse em bolsa de estudo (se for do interesse do candidato), a ser entregue na 

secretaria do Programa de Pós-graduação em Psicologia em até 4 dias úteis após o período oficial de 

matrícula. 

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 em curso de Graduação oficialmente reconhecido. 

Caso as medidas oficiais de afastamento social perdurem durante os períodos de matrícula de cobertura do 

presente edital, outros procedimentos poderão ser adotados pela secretaria de Pós-graduação. 
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