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UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA – PPGP
Área de Concentração: Psicologia Social
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MESTRADO
Ingresso em 2022.1

A Reitoria da Universidade Salgado de Oliveira faz saber a todos os interessados que, nos
termos do presente edital, fará realizar o Exame de Seleção para o Programa de Pós-Graduação em
Psicologia (PPGP), Curso de Mestrado, Área de Concentração – Psicologia Social (Homologado em 10 de
outubro de 2006, conforme Parecer nº. 165/ 2006), no período de 3 de janeiro de 2022 a 24 de fevereiro
de 2022 , com início das aulas previsto para 07 de março de 2022.

1 DAS DISPOSIÇÕES PREL IMINARES

1.1

O processo de seleção será regido p or este edital e executado pela Coordenação do Programa

de Pós - Graduação em Psicologia da Universidade Salgado de Oliveira.
1.2

O presente edital destina - se a candidatos para o preenchimento de vagas no curso de Mestrado

do Programa de Pós - Graduação em Psicologia.
1.3

A concretização da inscrição subentende que o candidato está de acordo com o presente edital.

1.4

Em função da Pandemia do Coronavírus, todas as etapas da seleção serão efetuadas por meios

digitais.
2 PÚBLICO- ALVO
Portadores

de

diploma de

Graduação

e m Psicologia e/ ou

áreas

afins ,

emitido por

instituição reconhecida pelo MEC.
3 DAS INSCRIÇÕES

3.1 Do Prazo: As inscrições estarão abertas no período de 3 de janeiro de 2022 a 18 de fevereiro de
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2022, e deverão ser realizadas por meio do e-mail da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia da Universidade Salgado de Oliveira: pgpsicologia@nt.universo.edu.br
3.2

Do Pagamento: Após realizarem a inscrição, os candidatos receberão por e-mail um boleto no

valor de R$ 100,00 (cem reais), relativo à mesma, que poderá ser pago em qualquer agência bancária.
O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em
caso de cancelamento do processo seletivo por conveniência da Coordenação do Programa. Após o
pagamento, o candidato deverá enviar o comprovante de pagamento à Secretaria do Programa, até o
dia anterior à data de início do processo seletivo.
3.3

Da opção: No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a linha e a temática de pesquisa as

quais deseja vincular-se. Informações detalhadas sobre as linhas de pesquisa, temáticas e respectivos
professores orientadores encontram-se no Anexo 1.
3.4 Da documentação: O candidato deverá necessariamente anexar à inscrição os documentos
abaixo discriminados, em formato pdf.
Cópia da Carteira de Identidade.
Cópia do CPF.
Cópia do Diploma de curso superior de duração plena em Psicologia e/ou áreas afins, emitido por
instituição reconhecida pelo MEC (O candidato que apresentar Declaração de Conclusão de Curso terá o
prazo de 1 (um) ano a partir da matrícula para apresentar o Diploma, sob pena de cancelamento da
matrícula).
Cópia do Histórico Escolar de curso superior de duração plena em Psicologia e/ou áreas afins, emitido
por instituição reconhecida pelo MEC.
Cópia do Curriculum Vitae atualizado, acompanhado dos documentos comprobatórios, conforme
modelo do Anexo 2.
Anteprojeto de dissertação, conforme modelo no Anexo 3, o qual deverá estar vinculado a uma das
linhas de pesquisa e temáticas do curso.
Observação: Toda a documentação deverá ser enviada no ato da inscrição, acompanhada do nome do
candidato, linha de pesquisa e temática pretendidas. As informações prestadas são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a Coordenação do Programa do direito de excluir do processo
seletivo o candidato que fornecer documentação incompleta ou dados comprovadamente inverídicos.
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4 DA SELEÇÃO
4.1 Análise do anteprojeto de pesquisa de dissertação
Os anteprojetos serão avaliados pelos professores da linha de pesquisa e temática aos quais se
destinam, levando em conta sua qualidade teórico-metodológica e adequação aos interesses de
pesquisa dos eventuais professores orientadores.
4.2 Prova oral
A prova oral será realizada com banca de pelo menos dois professores da linha de pesquisa na qual o
candidato deseja desenvolver suas atividades, e terá por objetivo testar seus conhecimentos sobre
Metodologia de Pesquisa, bem como sua capacidade de análise de artigos científicos e de defesa de seu
anteprojeto de dissertação. O candidato receberá com antecedência um e-mail com o link de acesso ao
endereço digital no qual será realizada a prova oral, acompanhado da informação da respectiva data e
hora.
4.3 Proficiência da habilidade de leitura em inglês
Os candidatos devem comprovar proficiência da habilidade de leitura em inglês, que pode ser feita por
dois meios: (1) cópia de certificado de conclusão de curso de inglês, de pelo menos três anos de
duração; (2) cópia de certificado de proficiência em língua inglesa, emitido por alguma instituição
autorizada para tal (IELTS, TOEFL, ou similar).
Observações:
1. As duas primeiras etapas do processo seletivo (Análise do anteprojeto de pesquisa de dissertação e
Prova oral) são de caráter eliminatório e classificatório, com exigência de nota mínima igual a 5,0
(cinco), em cada uma das etapas, e nota média mínima de 7,0 (sete) para aprovação.
2. O candidato que não apresentar o certificado de conclusão de curso de inglês ou equivalente,
conforme mencionado no item 4.3, deverá se submeter à prova de Inglês.
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no ano de 2022, ficando sua continuação no Curso de Mestrado condicionada à obtenção de nota
mínima igual a 5,0 (cinco).
4.3 Cronograma do processo seletivo
Período de Inscrição: 03/01/2022 a 18/02/2022.
Provas orais: 22 e 23/02/2022, a partir das 10:00 horas.
Divulgação dos candidatos aprovados: 24/02/2022, a partir das 10 horas.
Matrícula dos selecionados: 25/02/2022 e 07/03/2022.
Início das aulas: 07/03/2022.
Reunião com novos alunos: 09/03/2022, às 13 horas.

Observações:
1. Sob nenhum pretexto haverá segunda chamada da prova oral, bem como não será concedida revisão
de nota, no processo de seleção para o Mestrado.
2. O candidato não poderá entrar para realizar a prova após o horário de início da mesma.
3. O resultado final sobre a aprovação ou não do candidato será enviado por e-mail.
5

DAS VAGAS

Serão fixadas em 20 o número de vagas, estabelecidas em função da disponibilidade de orientadores na
ocasião do exame, não havendo, contudo, compromisso da instituição de preenchê-las integralmente.
A classificação será estabelecida de acordo com a média geral das notas obtidas nas diferentes etapas
do processo seletivo. Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver:
a) maior nota na prova oral;
b) maior nota no anteprojeto, como segundo critério de desempate.
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6 DAS MATRÍCULAS
6.1

Os candidatos aprovados e classificados até o limite de vagas oferecidas terão o direito de se

matricular obedecendo aos prazos e normas fixados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa.
6.2

A matrícula será feita conforme plano de estudos recomendado pelo Programa.

6.3

Ao efetivar a matrícula, o candidato deverá assinar o “Termo de compromisso do bolsista” de

dedicação ao programa, sabendo que deverá comprovar desempenho acadêmico consoante às normas
definidas no regulamento do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e realizar estágio de docência.
6.4

Ao efetivar a matrícula, o candidato deverá assinar o termo de concordância e ciência do

regulamento e dos critérios para defesa da dissertação e aprovação no Programa de Pós-Graduação em
Psicologia.
7 DAS BOLSAS
7.1 O Curso de Mestrado oferece 10 bolsas de 100%, 10 bolsas de 50% e 5 bolsas de 25% do valor
cobrado na semestralidade do curso, aos alunos aprovados no processo seletivo, de acordo com avaliação
e critério da coordenação do curso e classificação no processo seletivo. O gozo da bolsa está condicionado
à avaliação semestral do bolsista, no que diz respeito à disponibilidade horária e ao cumprimento das
atividades exigidas pelo Programa, sendo que a reprovação em qualquer disciplina implica a perda da
bolsa.
7.2 Existe a possibilidade de obter bolsas da CAPES, sendo a modalidade da bolsa estabelecida
conforme os candidatos tenham ou não vínculo empregatício e a classificação no processo seletivo.
8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 O presente exame de seleção é válido somente para as matrículas efetuadas no primeiro período
letivo de 2022 desta Universidade.
8.2 A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa poderá baixar instruções complementares para a
realização desse exame de seleção e para as matrículas, e decidirá sobre os casos omissos.
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9 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Os interessados poderão obter maiores informações junto à Secretaria do Programa de Pós-Graduação
em Psicologia (pgpsicologia@nt.universo.edu.br)
.
Niterói, 28 de dezembro de 2021

Marlene Salgado de Oliveira
Reitora
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Anexo 1
Linha de Pesquisa I:
Desenvolvimento Sociocognitivo, Relações Interpessoais e Educação

Docente: ADRIANA BENEVIDES SOARES
Temas de Pesquisa: Ensino e Apren diz agem; Adaptação à Universidade, Habilidades
Sociais; Treinamento em Habilidades Sociais, Processos Sócio - cognitivos.

Docente: MARCIA MARIA PERUZZI ELIA DA MOTA
Temas de Pesquisa: Desen vol vimento Sócio- cognitivo e Linguagem; C ontextos do
Desen volvimento e Habilidades Metalingü ísticas; Práticas de Ensino e Alfabetização.

Docente: MARIA ANGELA MATTAR YUNES
Temas de Pesquisa: Desen volvimento humano sob a perspectiva bioecológi ca; Psicologia
Positiva e Resili ênci a em indivíduos, famílias e com unidades; Programas de in terven ção
Psicoeducacional em diferentes contextos edu cativos.

Docente: PEDRO HUMBERTO FARIAS CAMPOS
Temas de Pesquisa: Práticas Educativas e Represen tações Sociais em contexto de
exclusão;

Práti cas

Inclusivas

e Repre sentações

Soci ais; Vi olência nas Escol as;

Tran sformação das Representações e Práticas no campo da educação e da saúde.
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Linha de Pesquisa II
Cognição Social, O rganizações e Trabalho
Docente: ELISA MARIA BARBOSA DE AMORIM RIBEIRO
Temas de Pesquisa: Suporte Social e Saúde do Trabalhador; Análise de Redes Sociais
em redes de atenção e

organizaç ões; Relevân cia e

impacto local de

pesquisas em

Psicologia Organizacional e do Trabalho.

Docente: LARISSA MARI A DAVID GABARDO MARTINS
Temas de Pesquis a: Saúde e Bem- Estar nas Organizações; Suporte Social no contexto
familiar e no contexto organizaci onal; Relação entre o trabalho e a família; Avaliação
psi cométrica de instrumentos de medida utilizados no contexto organizacional.

Docente: LUCIA HELENA DE FREITAS PINHO FRANÇA
Temas de Pesquisa: E n velh eci men to: Atitudes; Preconce itos; Tempo Livre e Lazer;
Relações Familiares, Sociais e Afetivas; Programas In tergeracion ais. Aposentadoria:
Planejamento, Decisão e Bem - Estar, Programas de Preparação para Aposentadoria - PPA
e Segunda Carreira.

Docente: LUCIANA MOURÃO CERQUEIRA E SILVA
Temas de Pesquisa: Avaliação do Resultado de Ações Educacionais em Organiz ações;
Desen volvimento Profi ssi onal; Avaliação de Programas Sociais.
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Anexo 2
M OD E LO D E C U RRI CU LU M V IT A E

1.

Dados pessoai s

Nome:
Data de nascimento:
Local:
Nacionalidade:
Estado civil:
Identidade:
CPF:

2.

Residência

Endereço:
Bairro:
CEP:
Tel efones:
Fax:
E- mail:

3. Formação acadêmica e profissional:

4. Experiên cia docente:
É docente de Instituição de Ensino Superior?
(

) Sim

(

) Não

-

Especificar

__________________________________________
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5. Experiên cia em pesquisa
Já participou de grupo de pesquisa?
(

) Não

(

) Sim

- Nome do grupo e coordenad or: ______________________________

Se já participou de grupo de pesquisa, obteve bolsa
(

) Sim

(

) Não

- Órgão f inanciador

________________________________

6. Experiên cia de trabalho não docente:

7.

Publicações

( Livros,

capítulos

de

l ivros,

artigos

em

periódicos,

congressos, etc.):

8. Trabalh os apresentados e não publicados:

9. Outras qualificações e experi ências que julgue relevante informar:

trabalhos

em
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Anexo 3
Modelo de Anteprojeto de Dissertação
O candidato deverá apresentar, no momento da inscrição, um anteproj eto da
dissertação que pretende realizar ao longo do curso. Este texto não deve exceder 10 páginas
datilografadas em

folha

A4,

tipo Times New Roman, tamanho 12,

espaço 1,5,e nele

deverão constar:

1. Introdu ção
Especificação dos motivos da escolha da problemática de in vestigação e sua
rel evância, bem como dos objetivos da pesquisa.

2.

Referen cial teórico
Breve descri ção das principais l inhas teóricas que pretende abordar como

fundamentação da probl emáti ca e objetivos de in vestigação.

3. Metodol ogia
Breve descri ção de como pretende desenvolver a in vestigação.

4. Referên cias bibliográficas

Observação: Na folha de rosto do anteproj eto, deverá vir indicada a linha de
pesquisa e a temáti ca para o qual ele está dirigido. É importante não esqu ecer que a
adequação do anteproj eto aos interesses do professor escolhido terá peso r elevan te
na avaliação do can didato.

