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EDITAL
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva, no uso de suas
atribuições e de acordo com o estabelecido na Resolução de Programas de Pós-Graduação da
Universidade Federal de Pernambuco, torna público o presente Edital, estabelecendo as normas do
Concurso Público de Seleção e Admissão do corpo discente ao Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Cognitiva, Cursos de Mestrado e Doutorado, para o ano letivo de 2010.
1. Da inscrição:
1.1. Para o Curso de Mestrado exige-se graduação e para o Curso de Doutorado, exige-se Mestrado,
realizados em instituições reconhecidas pela CAPES.
1.2. A inscrição poderá ser efetivada pessoalmente ou através de procuração na Secretaria do Programa
da Pós-graduação em Psicologia Cognitiva.
1.3 – A inscrição poderá ser realizada por correspondência via SEDEX, desde que postada até a data de
encerramento das inscrições e recebida pelo Programa em até 3 (três) dias da mesma data, não se
responsabilizando a Programa por atrasos ocorridos na entrega postal.
1.4. O período de inscrição será de 1 a 30 de outubro de 2009, no horário das 8:00h às 17:00h de 2ª à 6ª
feira.
1.5 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma
hipótese ou a qualquer título.
1.6. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado via o endereço eletrônico www.stn.fazenda.gov.br.
Ver procedimento de emissão do boleto bancário no Anexo 1.

2. Da documentação exigida para inscrição no Exame de Seleção e Admissão:
2.1. Para o Curso de Mestrado:
a) Ficha de inscrição preenchida. A ficha de inscrição poderá ser recolhida na Secretaria da PósGraduação em Psicologia Cognitiva ou através do site do Programa
(www.ufpe.br/Psicologia/cognitiva.htm)
b) Fotocópias do CPF, carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento (ou páginas de
identificação do passaporte, se estrangeiro), título de eleitor e comprovante da última votação, e uma
foto 3 x 4;
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c) Histórico escolar do Curso de Graduação;
d) Diploma ou comprovação documental de conclusão do Curso de Graduação. Os concluintes do
segundo semestre de 2009 que ainda não dispõem de tais documentos podem realizar a inscrição
condicionada, conforme estabelecido no item 2.3.3.
e) Curriculum Vitae, cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br), com documentos
comprobatórios. Informações incompletas ou inconsistentes serão sumariamente desconsideradas, ou
seja, não serão computadas na avaliação.
f) Uma cópia da Ficha de Análise do Currículo (Anexo 2) devidamente preenchida e assinada.
g) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 11,00 (onze reais) conforme boleto
(Anexo 1), podendo ser efetivado através do endereço eletrônico www.stn.fazenda.gov.br.
h) Pré-projeto de pesquisa a ser desenvolvida (três cópias), em até 07 (sete) páginas impressas, com
fonte Times New Roman 12, espaçamento 1.5, margem direita e esquerda com 2 cm, superior e inferior
com 2 cm. No pré-projeto deve constar:
O título do pré-projeto, seguido do nome do candidato à seleção do Mestrado;
• Introdução, incluindo problematização e justificativa para o desenvolvimento do projeto;
Fundamentação Teórica, incluindo levantamento da literatura da área referente ao objeto de
pesquisa a ser investigado;
• Objetivos e relevância da pesquisa;
• Método, indicando os participantes, situações, materiais e/ou instrumentos e procedimentos a
serem implementados na investigação;
• Proposta de análise dos dados, indicando a perspectiva de análise;
• Referências, listando todos os autores referidos no corpo do texto.
2.2 . Para o Curso de Doutorado:
a) Ficha de inscrição preenchida. A ficha de inscrição poderá ser recolhida na Secretaria da PósGraduação em Psicologia Cognitiva ou através do site do Programa
(www.ufpe.br/Psicologia/cognitiva.htm)
b) Fotocópias do CPF, carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento (ou páginas de
identificação do passaporte, se estrangeiro), título de eleitor e comprovante da última votação, e uma
foto 3 x 4.
c) Histórico escolar do Curso de Mestrado.
d) Certificado ou declaração de conclusão do Mestrado. Os concluintes do segundo semestre de 2009
poderão realizar a inscrição condicionada (ver item 2.3.3.), comprometendo-se a apresentar certificado
ou declaração de defesa e aprovação da dissertação de Mestrado até 10/03/2010 para homologação da
matrícula.
e) Curriculum Vitae, cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br), com documentos
comprobatórios. Informações incompletas ou inconsistentes serão sumariamente desconsideradas, ou
seja, não serão computadas na avaliação.
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f) Uma cópia da Ficha de Análise do Currículo (Anexo 2) devidamente preenchida e assinada
g) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 11,00 (onze reais) conforme boleto
(Anexo 1), podendo ser efetivado através do endereço eletrônico www.stn.fazenda.gov.br.
h) Pré-projeto de pesquisa a ser desenvolvida (quatro cópias), em até 15 páginas impressas, com fonte
Times New Roman 12, espaçamento 1.5, margem direita e esquerda com 2 cm, superior e inferior com 2
cm. No pré-projeto deve constar:
O título do pré-projeto, seguido do nome do candidato à seleção do Mestrado;
Introdução, incluindo problematização e justificativa para o desenvolvimento do projeto;
Fundamentação Teórica, incluindo levantamento da literatura da área referente ao objeto de
pesquisa a ser investigado;
• Objetivos e relevância da pesquisa;
• Método, indicando os participantes, situações, materiais e/ou instrumentos e procedimentos a
serem implementados na investigação;
• Proposta de análise dos dados, indicando a perspectiva de análise;
• Referências, listando todos os autores referidos no corpo do texto.
•

i) Cópia digital da dissertação de Mestrado.
j) Cópia em papel de um artigo publicado, no prelo ou submetido, se houver.

2.3. Outras informações
2.3.1. Os candidatos aos Cursos de Doutorado que moram em outros estados podem solicitar de efetuar
a prova de idioma MTELP (Michigan Test of English Language Proficiency) (Item 3.2.1) em seu
próprio estado em local indicado pelo própria Associação Brasil-América (ABA).
2.3.2. Candidatos à seleção do Curso de Mestrado e Doutorado com documentação incompleta terão
suas inscrições recusadas.
2.3.3. Inscrição condicionada. Concluintes em cursos de Graduação, bem como em Cursos de
Mestrado, poderão concorrer ao processo seletivo com inscrição condicionada. O candidato assim
inscrito e aprovado no processo seletivo só poderá efetivar sua matrícula no Programa de PósGraduação em Psicologia Cognitiva da UFPE mediante apresentação de documento de conclusão da
Graduação ou de Mestrado.
2.3.4. O candidato inscrito condicionalmente e aprovado no processo seletivo perderá o direito à vaga
no caso de não cumprir o estipulado no item anterior.
2.3.5. A concessão de Bolsas estará sujeita à sua liberação pelas Agências de Fomento, bem como à
classificação do candidato no processo seletivo.
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3. Do Exame de Seleção e Admissão
O processo seletivo será implementado pela Comissão de Seleção e Admissão designada pelo
Colegiado do Curso e constará das seguintes etapas:
`
3.1. Para o Curso de Mestrado

Datas

Fases do
processo de
seleção

01 a 30/10/2009
Inscrições
11/11/2009
Horário 14:00h
12/11/2009
Horário 9:00h
2/12/2009
9 e10/12/2009
11/12/2009
15 e 16/12/2009
21/12/2009

Descrição do processo seletivo
Local: Secretaria da Pós-graduação em Psicologia
Cognitiva Campus da UFPE, Centro de Filosofia e Ciências
Humanas - 8º andar.
Prova de conhecimento em Psicologia

Etapa 1
Resultado da
Etapa 1
Etapa 2
Resultado da
Etapa 2
Etapa 3
Resultado
final

Prova de inglês
Divulgação dos candidatos aprovados na Etapa 1 a partir
das 15h.
Defesa e arguição do pré-projeto - Local: Pós-Graduação
em Psicologia Cognitiva - CFCH - 8º andar
Divulgação dos candidatos aprovados na Etapa 2 a partir
das 15:00h.
Análise do currículo
Divulgação do resultado final do processo seletivo
a partir das 9:00h

3.1.1. Etapa 1 (peso 6): Esta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, é composta de duas
provas: conhecimento em Psicologia e idioma (inglês). O resultado do candidato nesta etapa será
expresso pela média ponderada das notas nas provas de conhecimento (peso 8) e de inglês (peso 2). A
nota mínima para aprovação nesta etapa é 7.0.
A) A prova de conhecimentos em Psicologia será realizada no Auditório da Pós-Graduação em

Psicologia Cognitiva, Campus da UFPE, Centro de Filosofia e Ciências Humanas - 8º andar,
terá duração de 4 horas. Durante a sua realização, não será permitida consulta a qualquer
material impresso e/ou virtual, bem como será proibido o uso de celulares e outros
equipamentos eletrônicos. Esta prova, de natureza discursiva, será formulada com base nas
leituras recomendadas neste Edital (Anexo 3). Os critérios para a avaliação da prova de
conhecimento serão os seguintes: a) clareza e propriedade no uso da linguagem; b) domínio dos
conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas abordados nas bibliografias indicadas neste
Edital; c) domínio e precisão no uso de conceitos e/ou ferramentas analíticas; d) coerência no
desenvolvimento das idéias e capacidade argumentativa; e e) pertinência e articulação das
respostas às questões ou temas da prova.
B) A prova de idioma (inglês) será realizada na Associação Brasil-América (ABA), Av. Rosa e

Silva, 1510, Aflitos, fone 81-3427-8800. Cabe à Comissão de Seleção apenas a reserva de data
para a realização do exame a ser realizado na ABA. Comparecer ao local com pelo menos 30
minutos de antecedência. Esta prova avaliará compreensão e interpretação de textos em inglês,
relacionados à área de Psicologia.
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3.1.2. Etapa 2 (peso 3): Defesa e arguição do pré-projeto. Esta etapa, de caráter eliminatório e
classificatório, será realizada nas dependências da Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva, Campus da
UFPE, Centro de Filosofia e Ciências Humanas - 8º andar. Os candidatos serão argüidos acerca das
questões teóricas e metodológicas apresentadas no seu pré-projeto, tendo duração máxima de 30
minutos. Os critérios de avaliação serão: a) pertinência teórica e metodológica; b) coerência entre os
objetivos e o método proposto; c) aderência do tema com as linhas de pesquisa do programa em
Psicologia Cognitiva; e d) clareza, correção e consistência da redação. A nota mínima para aprovação
nesta etapa é 7.
3.1.3. Etapa 3 (peso 1): Análise do currículo. Esta etapa terá caráter exclusivamente classificatório, com
a nota sendo calculada pela soma das pontuações e pesos dos itens conforme detalhado no Anexo 2.
3.1.4. Resultado final do processo seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas na
Etapa 1 (peso 6), na Etapa 2 (peso 3) e na Etapa 3 (peso 1). Os candidatos aprovados serão
classificados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas.
3.1.5. Eventuais empates serão resolvidos por ordenação decrescente das notas nas Etapas 1, 2, e 3,
sucessivamente.
3.1.6. O resultado da Seleção para o Curso de Mestrado, será divulgado dia 21 de dezembro de 2009 nas
dependências da Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva a partir das 14:00h, através de documento
oficial da Comissão de Seleção e Admissão.
3.1.7. Se o resultado previsto no item 3.1.6 não for publicado na data ali aprazada, a Comissão de
Seleção se reserva a prerrogativa de definir e divulgar nova data para o
anúncio dos resultados.

3.2. Para o Curso de Doutorado
Datas
01 a 30/10/2009

Fases do processo de
seleção

Descrição do processo seletivo

Inscrições

Local: Secretaria da Pós-graduação em Psicologia Cognitiva Campus da
UFPE, Centro de Filosofia e Ciências Humanas - 8º andar.

6/11/2009
Horário 9:00h
11/11/2009
16 a 20/11/2009
23/11/2009

Etapa 1

Prova de idioma (inglês)

Resultado da Etapa 1
Etapa 2
Resultado da Etapa 2

10 a 11/12/2009

Etapa 3

16/12/2009
21/12/2009
23/12/2009

Resultado da Etapa 3
Etapa 4
Resultado final

Divulgação dos candidatos aprovados na Etapa 1 a partir das 15h
Análise do projeto pela comissão
Divulgação dos candidatos aprovados na Etapa 2 a partir das 15h
Defesa e arguição do pré-projeto - Local: Pós-Graduação em Psicologia
Cognitiva - CFCH - 8º andar
Divulgação dos candidatos aprovados na Etapa 3 a partir das 15h
Análise do currículo
Divulgação do resultado final do processo seletivo a partir das 9:00h
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3.2.1. Etapa 1 (peso 3): Prova de idioma (inglês) MTELP (Michigan Test of English Language
Proficiency): Esta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada na Associação BrasilAmérica (ABA), Av. Rosa e Silva, 1510, Aflitos, fone 81-3427-8800. Será possível aplicação desse
teste em outras unidades da ABA da federação após requerimento de solicitado à comissão entregue no
ato da inscrição. Comparecer ao local com pelo menos 30 minutos de antecedência. Os critérios de
avaliação dessa prova serão: Compreensão Escrita (Envolve Gramática, Vocabulário e Compreensão de
Texto); e Compreensão Oral e Produção Oral (entrevista). O nível de compreensão requerido para cada
habilidade é: Compreensão Escrita (Bom); Compreensão Oral (Médio) e Produção Oral (Mínimo). A
nota mínima para aprovação nesta prova será 46, de acordo com a escala adotada pelo referido teste.
3.2.2. Etapa 2 (peso 4): Análise do projeto pela comissão. Esta etapa, de caráter eliminatório e
classificatório, terá como critérios de avaliação: a) pertinência teórica e metodológica; b) coerência entre
os objetivos e o método proposto; c) aderência do tema com as linhas de pesquisa do programa em
Psicologia Cognitiva; d) disponibilidade de orientador dentro do tema específico proposto pelo candidato;
e e) clareza, correção e consistência da redação. A nota mínima para aprovação nesta etapa é 7.
3.2.3. Etapa 3 (peso 2): Defesa e arguição do pré-projeto. Esta etapa, de caráter eliminatório e
classificatório, será realizada nas dependências da Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva, Campus da
UFPE, Centro de Filosofia e Ciências Humanas - 8º andar. Os candidatos serão arguidos acerca das
questões teóricas e metodológicas apresentadas no seu pré-projeto. A defesa do pré-projeto será
avaliada de acordo com os seguintes critérios: a) Clareza da exposição oral do conteúdo do pré-projeto;
b) Capacidade de esclarecer as questões levantadas; c) Capacidade de defender a consistência do préprojeto. A nota mínima para aprovação nesta etapa é 7.
3.2.4. Etapa 4 (peso 1): Análise do currículo. Esta etapa terá caráter exclusivamente classificatório, com
a nota sendo calculada pela soma das pontuações e pesos dos itens conforme detalhado no Anexo 2.
3.2.5. Resultado final do processo seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas na
Etapa 1 (peso 3), Etapa 2 (peso 4), Etapa 3 (peso 2) e Etapa 4 (peso 1). Os candidatos aprovados serão
classificados, em ordem decrescente, e obedecido o número de vagas.
3.2.6. Eventuais empates serão resolvidos por ordenação decrescente das notas nas Etapas 2, 3, 4 e 1,
sucessivamente.
3.2.7. O resultado da Seleção para o Curso de Doutorado, será divulgado dia 23 de dezembro de 2009, a
partir das 14:00h, através de documento oficial da Comissão de Seleção e Admissão, nas dependências
da Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva.

4. Da Classificação: A admissão ao Curso de Mestrado ou Doutorado dependerá, além da aprovação,
da classificação do candidato em número correspondente à quantidade de vagas oferecidas e de haver
vaga disponível por um orientador, membro permanente ou colaborador, do Colegiado do Curso.
5. Do número de vagas: São fixadas em 20 (vinte) o número de vagas disponíveis para o Curso de
Mestrado e em 15 (quinze) o número de vagas disponíveis para o Curso de Doutorado.
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6. Linhas de Pesquisa da Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva da UFPE
Desenvolvimento cognitivo: Estudos sobre o desenvolvimento do raciocínio lógico, matemático, científico e
da argumentação informal.
Cultura e cognição: Estudos sobre práticas culturais e suas relações com o desenvolvimento do raciocínio
matemático, científico e da linguagem.
Comunicação oral e escrita: Estudos sobre os processos psicológicos, interpessoais e contextuais envolvidos
na comunicação e na aquisição da linguagem, da leitura e da escrita.
Educação matemática e científica: Estudos sobre o desenvolvimento de conceitos em domínios específicos
da matemática e das ciências. Desenvolvimento de instrumentos didáticos e tecnológicos para uso
educacional.
6.1. - Professores e áreas de interesse
Alina Spinillo, D.Phil. (Oxford Univ.) - Produção e compreensão de textos; ensino, aprendizagem e
desenvolvimento de conceitos matemáticos.
Antonio Roazzi, D.Phil. (Oxford
desenvolvimento social e cognitivo.

Univ.)-

Leitura

e

escrita;

raciocínio

lógico-matemático;

Bruno Campello de Souza, Doutor (UFPE) - Teorias da inteligência; tecnologia e cognição; raciocínio
lógico-matemático.
Glória Carvalho, Doutora (UNICAMP) - A constituição de significados em aquisição de linguagem.
Luciane De Conti, - Doutora (UFRGS) - Estudos da narrativa e suas interfaces com subjetividade,
psicopatologia e cognição.
Luciano Meira, Ph.D. (Univ. of California) - Análise interacional; abordagens sóciohistóricas do
desenvolvimento; tecnologias da informação; educação matemática.
Maria C. D. P. Lyra, Doutora (USP) – Comunicação mãe-bebê e constituição do self (desenvolvimento
típico e atípico); processo de comunicação em contextos diversos (psicoterapia); cultura, narrativa e
construção de significado.
Maria da Graça Borges Dias, D.Phil. (Oxford Univ.) - Compreensão de leitura; raciocínio lógico; teoria
da mente; pensamento moral.
Sandra Patrícia Ataíde Ferreira, Doutora (UFPE) - Ensino, aprendizagem e produção de leitura;
compreensão textual; produção de sentidos e adoção.
Selma Leitão Santos, D.Phil. (Cambridge Univ.) - Argumentação em linguagem natural; argumentação e
aprendizagem; produção de textos argumentativos.
Síntria Lautert, Doutora (UFPE) - Ensino, aprendizagem e desenvolvimento de conceitos matemáticos e
dificuldades de aprendizagem.
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7. Do local das informações, inscrições, arguição do pré-projeto e realização da Prova de Psicologia
para o Curso de Mestrado: Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva - Centro de Filosofia e Ciências
Humanas (CFCH) da Universidade Federal de Pernambuco, situado à Rua Acadêmico Hélio Ramos, s/n,
Cidade Universitária, CEP 50670-901, Recife/PE. Fones 2126-8272 e 2126 7330; Fax 2126-7331. e-mail:
cognitiva@ufpe.br. Site: www.ufpe.br/Psicologia/cognitiva.htm
7.1. As provas de inglês (Mestrado e Doutorado) e respectivos pagamentos serão realizados na Associação
Brasil-América (ABA), Av. Rosa e Silva, 1510, Aflitos, fone 81-3427-8800.
8. Da realização das provas:
8.1. Somente terão acesso ao local das provas os candidatos que apresentarem documento de identificação
com foto. Os candidatos que na ocasião não apresentarem o referido documento, ou documento equivalente
a critério da Comissão de Seleção, serão eliminados do processo seletivo.
8.2. Não será permitida qualquer forma de comunicação do candidato, exceto com os fiscais de prova.
8.3. A taxa para realização da prova de idioma (inglês) no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) não está
incluída na taxa de inscrição para o processo seletivo (itens 2.1 e 2.2), devendo ser paga diretamente pelo
candidato no local de realização do exame.
9. Da correção:
9.1. A Prova de Psicologia para a seleção ao Curso de Mestrado será elaborada, aplicada e corrigida pela
Comissão de Seleção, eventualmente assessorada pelos membros que o Colegiado da Pós-Graduação houver
por bem convocar.
9.2. As provas de inglês para a seleção ao Curso de Mestrado e ao Curso de Doutorado serão aplicadas e
corrigidas por entidade reconhecidamente apta e idônea, externa ao Programa.
10. Dos recursos:
10.1. Dos resultados de cada uma das etapas do concurso caberá recurso, de nulidade ou de recontagem,
devidamente fundamentado, para o Colegiado do Programa, no prazo de até 3 dias de sua divulgação.
10.2.. Na hipótese do recurso não ser decidido antes da Etapa subsequente, fica assegurado ao recorrente
dela participar, sob condição.
11. Casos Omissos: A Comissão de Seleção decidirá sobre os casos omissos neste Edital.
12. Prazo Retirada dos Documentos: Os candidatos não selecionados terão o prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da divulgação do resultado final, para a retirada dos documentos apresentados. Após esse prazo tais
documentos serão reciclados.
Recife, 10 de setembro de 2009.

____________________________________
Dr. Antonio Roazzi
Coordenador da Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva – UFPE
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Anexo 1: MODELO DO BOLETO

Para gerar o boleto bancário você deve seguir os seguintes passos:
Ir ao site : www.stn.fazenda.gov.br
Do lado esquerdo aparece SIAFI – Sistema de Administração Financeira (clique)
Clique em Guia de Recolhimento da União, depois Impressão – GRU
Preencha os espaços:
UG: 153080 Gestão: 15233
Recolhimento Código: 288322 , depois avançar
Preencha os espaços:
Referência: 3088
CPF:
Nome:
Valor inicial R$ 11,00
Valor final R$ 11,00
Finalizando com imprimir PDF

Anexo 2: FICHA DE ANÁLISE DO CURRÍCULO
Tópicos a serem considerados na avaliação do currículo
O currículo será avaliado considerando as atividades profissionais e de ensino e pesquisa
realizadas segundo os pesos indicados a seguir.
1 – TITULAÇÃO (peso 1,00):
Pesos

Número do
documento Anexo

Uso da
comissão

Peso Atividade
Número do
Indicar período, local, função, envolvimento, etc.
documento Anexo
20% Monitoria
20% Docente em Graduação
20% Docente em Pós-graduação (lato e stricto sensu)
20% Atuação profissional em Psicologia, áreas afins e/ou
contextos relevantes para a pesquisa indicada no préprojeto
20% Consultor em projetos de pesquisa e/ou ensino

Uso da
comissão

25%
50%
25%

Pré-Mestrado
Indicar curso, Instituição, período
Curso de especialização (em andamento)
Curso de especialização (concluído)
Disciplinas em cursos de pós-graduação stricto sensu

2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (peso 1,00):
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3 – ATIVIDADES DE PESQUISA (peso 2,00):
Peso Atividade
Número do
Indicar local, projeto, período, orientação, envolvimento, etc. documento Anexo
25% Bolsista ou Voluntário de Programa de Iniciação Científica
ou similares
25% Bolsa de aperfeiçoamento técnico ou similar
25% Orientação de estágios, monografias, trabalhos de
conclusão de curso
25% Participação, na condição de graduado, em projeto de
pesquisa aprovado por instâncias pertinentes

Uso da
comissão

4 – PRODUÇÃO ACADÊMICA (peso 5,00):
Peso Trabalho produzido
Indicar periódico/evento, local, título, autores, número de
páginas, etc.
10% Apresentação de trabalhos ou resumos científicos em eventos
nacionais
20% Apresentação de trabalhos ou resumos científicos em eventos
internacionais
15% Publicação em revista nacional
25% Publicação em revista internacional
10% Publicação de capítulos de livros
10% Publicação de livros completos
10% Prêmios científicos

Número do
documento
Anexo

5 - ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE EXTENSÃO (peso 1,00):
Peso Trabalho produzido
Numero do
Indicar evento, curso, duração, etc.
documento Anexo
10% Participação em cursos com mínimo de 40h
10% Palestrante/Monitor em eventos científicos e de
extensão
20% Participação em Bancas Examinadoras
20% Parecerista em periódicos e/ou comitês científicos
20% Comissão organizadora em eventos
científicos/extensão
20% Participação em projeto registrado de extensão

Uso da
comissão

Uso da
comissão

NOME DO CANDIDATO:
ASSINATURA DO CANDIDATO:
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Anexo 3: Bibliografia para a prova de Psicologia (Mestrado)

Carraher, T.N., Carraher, D.W. & Schliemann, A.D. (1988). Na vida dez, na escola zero. São Paulo:
Cortez.
De Conti, L. & Sperb, T. M. (2009). A composição narrativa pela dupla terapeuta-paciente: Uma
análise de sua organização e de sua seqüência de ações. Psicologia: Reflexão e Crítica, 22 (1), 119127.
Ferreira, S.P.A. & Dias, M.G.B.B. (2004). A leitura, a produção de sentidos e o processo inferencial.
Psicologia em Estudo, 9 (3), 439-448.
Jou, G. I. & Sperb, T. M. (1999). Teorias da mente: Diferentes abordagens. Psicologia, Reflexão e
Crítica, 12(2), 287-306.
Meira, L.L. & Spinillo, A.G. (2006). Psicologia cognitiva: Cultura, Desenvolvimento e
Aprendizagem. Recife: Editora Universitária da UFPE.
* Piaget, J. (1977). A teoria de Jean Piaget. Em L. Carmichael, (Org). Manual de Psicologiada
criança: Vol. 4, Desenvolvimento cognitivo 1. (pp. 71-115). São Paulo: EPU/EDUSP.
* Olson, D.R. (1987). A Representação da Mente: Origens da subjetividade. São Paulo: Atica. Cap
11. O mundo no papel: As implicações conceituais e cognitivas da leitura e da escrita.
* Bruner, J. (1997). Atos de Significação. Porto Alegre: Artes Médicas. O estudo adequado do
Homem (pp. 15-38).
* Vygotsky, L.S. (1984). A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes. (pp. 1-85).
* Roazzi. A. (2008). O que nos torna uma espécie inteligente: A Inteligência em uma perspectiva
epistemológica. Em L. Almeida; A. Candeias; A. Roazzi & R. Primi (Orgs.), Inteligência: Definição
e Medida na Confluência de Múltiplas Concepções (Cap. 1, pp.13-48). São Paulo: Casa do
Psicólogo.

Nota: Para os textos marcados com asterisco considerar para a prova o capítulo e/ou as páginas
indicadas.
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