EDITAL R Nº 22/2022
PRORROGAÇÃO EDITAL R Nº 16/2022
PROCESSO SELETIVO PARA MESTRADO E DOUTORADO
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
A Reitora da Universidade de Fortaleza, no uso das atribuições estatutárias e regimentais que lhe
são conferidas, divulga a alteração no Edital R. Nº 16/2022, para prorrogar o prazo de inscrição e
alterar o cronograma dos processos seletivos dos Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia (PPGP).
1. Alteram-se os itens 2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 5.1 e 5.2 do EDITAL R. Nº 16/2022, os quais passam a ter
a seguinte redação:
2.3 Período de inscrição: 11 de abril de 2022 a 06 de junho de 2022.
2.7 Todas as inscrições estarão sujeitas ao deferimento pelo(a) Presidente da Comissão de Seleção,
sendo motivo para o indeferimento a inobservância de qualquer dos itens 2.3 a 2.6 deste Edital. O
resultado das inscrições deferidas será divulgado no dia 07/06/2022, através do site
https://www.unifor.br/web/pos-graduacao/mestrado-psicologia (Mestrado) e https://www.unifor.br/
web/pos-graduacao/doutorado-psicologia (Doutorado).
3.1.1 Mestrado em Psicologia
PRIMEIRA ETAPA - Análise do Projeto de Pesquisa (ELIMINATÓRIA - Peso 2):
- Esta etapa será realizada internamente pela Comissão de Seleção, composta pela Avaliação do
Projeto de Pesquisa (Anexos III e IV). O Projeto de Pesquisa será avaliado de acordo com os
seguintes aspectos: construção do problema, referencial teórico utilizado, pressupostos
teóricos/hipóteses, objetivos, método proposto e pertinência do projeto de pesquisa com a
linha de pesquisa e com o professor orientador (Anexo VII). As notas atribuídas serão expressas
numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), em números inteiros ou fracionários, sendo vedado o
arredondamento.
- O Projeto de Pesquisa deverá estar vinculado a uma Linha de Pesquisa do PPGP.
- Data: 10/06/2022.
- Horário: a partir das 8h.
- A relação dos candidatos aprovados nessa etapa será divulgada na internet
(https://www.unifor.br/web/pos-graduacao/doutorado-psicologia), no dia 13/06/2022, a partir das
17h. Os candidatos serão listados em ordem alfabética. Junto ao nome do candidato aprovado
para a segunda etapa, será divulgado o horário da entrevista.
- Serão aprovados nessa etapa os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete).
- A eliminação nesta etapa exclui o candidato da seleção.

TERCEIRA ETAPA – Análise do Currículo (CLASSIFICATÓRIA - Peso
- Esta etapa será realizada internamente pela Comissão de Seleção, em conformidade com a
tabela de pontuação dos títulos preenchida, assinada e entregue pelo candidato no ato da
inscrição com a correspondente cópia da documentação comprobatória. À maior pontuação será
atribuída nota 10 (dez), de forma que a nota dos demais candidatos será calculada com uma regra
de três simples.
- Objetivo: Analisar a experiência acadêmica do candidato, assim como sua produção e a
divulgação do conhecimento científico, conforme os itens descritos no Anexo II deste Edital.
- Data: 22/06/2022.
- Horário: a partir das 9h até às 17h.
- O total de pontos indicados pelos candidatos será validado, total ou parcialmente, pela
Comissão de Seleção, após análise da documentação comprobatória respectiva.
3.1.2 Doutorado em Psicologia
PRIMEIRA ETAPA – Análise do Projeto de Pesquisa (ELIMINATÓRIA – Peso 2):
- Esta etapa será realizada internamente pela Comissão de Seleção, composta pela Avaliação do
Projeto de Pesquisa (Anexos V e VI). O Projeto de Pesquisa será avaliado de acordo com os
seguintes aspectos: construção do problema, referencial teórico utilizado, pressupostos
teóricos/hipóteses, objetivos, método proposto e pertinência do projeto de pesquisa com a linha de
pesquisa e com o professor orientador (Anexo IX). As notas atribuídas serão expressas numa escala
de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), em números inteiros ou fracionários, sendo vedado o arredondamento.
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SEGUNDA ETAPA – Entrevista (CLASSIFICATÓRIA - Peso 1):
- Composta pela Entrevista que deverá focar aspectos do projeto de pesquisa e da trajetória
acadêmica e profissional do(a) candidato(a).
- Objetivo: Observar a capacidade do(a) candidato(a) de argumentar acerca de escolhas teóricas e
metodológicas do seu projeto de pesquisa. Conhecer os motivos e as expectativas do candidato
em relação ao Mestrado, identificar a coerência entre o Projeto de Pesquisa e a Linha de Estudo
do orientador indicado pelo candidato, avaliar a apropriação do conhecimento teórico sobre o
projeto apresentado, conhecer as experiências acadêmicas e profissionais e sua relação com o
projeto apresentado.
- Data: 20/06/2022 e 21/06/2022.
- Horário: das 8h às 12h30min e das 13h30min às 18h, conforme resultado da etapa
anterior divulgada no dia 13/06/2022, com o local, o dia e o turno de cada entrevista, bem
como a ordem de apresentação dos candidatos.
- Os critérios de julgamento desta etapa estão expostos no Anexo VIII deste Edital.
- Serão aprovados nessa etapa os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete).
- O candidato que não comparecer à apresentação na data e horário definidos será
desclassificado do processo seletivo. Casos excepcionais poderão ser avaliados pela Comissão de
Seleção, desde que, devidamente justificado dentro do prazo previsto para as apresentações.

SEGUNDA ETAPA – Apresentação do Projeto de Pesquis de Entrevista
(CLASSIFICATÓRIA - Peso 1):
- Composta por apresentação oral, arguição e defesa do Projeto de Pesquisa, além da Entrevista.
O(a) candidato(a) terá 10 minutos para fazer a apresentação oral do seu projeto e, na sequência, a
comissão de seleção realizará a arguição e entrevista.
- Objetivos: 1) Verificar a compreensão do candidato quanto aos seguintes aspectos do seu Projeto
de Pesquisa: Título, Construção do Problema, Referencial Teórico, Pressupostos ou Hipóteses de
Trabalho, Definição dos Objetivos e Metodologia; 2) Analisar a pertinência do projeto de pesquisa
com a linha de pesquisa do professor orientador pretendido; e 3) Esclarecer aspectos da trajetória
profissional e acadêmica do candidato.
- Data: 17/06/2022.
- Horário: das 8h às 12h30min e das 13h30min às 18h30min, conforme resultado divulgado
até o dia 13/06/2022, com o local, o dia e o turno de cada entrevista, bem como a ordem de
apresentação dos candidatos.
- Os critérios de julgamento desta etapa estão expostos no Anexo X deste Edital.
- Serão aprovados nessa etapa os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete).
- O candidato que não comparecer à apresentação na data e horário definidos será desclassificado
do processo seletivo. Casos excepcionais poderão ser avaliados pela Comissão de Seleção, desde
que, devidamente justificado dentro do prazo previsto para as apresentações.
TERCEIRA ETAPA - Análise do Currículo (CLASSIFICATÓRIA - Peso 1):
- Esta etapa será realizada internamente pela Comissão de Seleção, em conformidade com a tabela
de pontuação dos títulos preenchida, assinada e entregue pelo candidato no ato da inscrição com a
correspondente cópia da documentação comprobatória. À maior pontuação será atribuída nota 10
(dez), de forma que a nota dos demais candidatos será calculada com uma regra de três simples.
- Objetivo: Analisar a experiência acadêmica do candidato, assim como sua produção e a
divulgação do conhecimento científico, conforme os itens descritos no Anexo II deste Edital.
- Data: 22/06/2022.
- Horário: das 9h às 17h.
- O total de pontos indicados pelos candidatos será validado, total ou parcialmente, pela –
Comissão de Seleção, após análise da documentação comprobatória respectiva.
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- O Projeto de Pesquisa deverá estar vinculado a uma Linha de Pesquisa do PPGP.
- Data: 10/06/2022.
- Horário: a partir das 8h.
- A relação dos candidatos aprovados nessa etapa será divulgada na internet (https://www.unifor.br/
web/pos-graduacao/doutorado-psicologia), no dia 13/06/2022, a partir das 17h. Os candidatos serão
listados em ordem alfabética. Junto ao nome do candidato aprovado para a segunda etapa, será
divulgado o horário da entrevista.
- Serão aprovados nessa etapa os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete).
- A eliminação nesta etapa exclui o candidato da seleção.

5.1 Mestrado
Inscrição

11/04/2022 a 06/06/2022

Divulgação do resultado das inscrições deferidas

07/06/2022

Prazo de Recurso

08/06/2022

Resultado do Recurso

09/06/2022

Primeira Etapa – Análise Projeto de Pesquisa

10/06/2022

Divulgação de Aprovados

13/06/2022

Prazo de Recurso

14/06/2022

Resultado do Recurso

15/06/2022

Segunda Etapa – Entrevista

20/06/2022 e 21/06/2022

Terceira Etapa – Análise de Currículo

22/06/2022

Divulgação da classificação provisória

24/06/2022

Prazo de recurso

27/06/2022

Resultado Final da seleção

28/06/2022

Convocação para matrícula

04/07/2022 a 15/07/2022

Previsão de Início das aulas

01/08/2022

5.2 Doutorado

Assessoria Reitoria

11/04/2022 a 06/06/2022

Divulgação do resultado das inscrições deferidas

07/06/2022

Prazo de Recurso

08/06/2022

Resultado do Recurso

09/06/2022

Primeira Etapa – Análise Projeto de Pesquisa

10/06/2022

Divulgação de Aprovados

13/06/2022

Prazo de Recurso

14/06/2022

Resultado do Recurso

15/06/2022

Segunda Etapa – Entrevista

17/06/2022

Terceira Etapa – Análise de Currículo

22/06/2022

Divulgação da classificação provisória

24/06/2022

Prazo de recurso

27/06/2022

Resultado Final da seleção
Convocação para matrícula
Previsão de Início das aulas
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Inscrição

28/06/2022
04/07/2022 a 15/07/2022
01/08/2022

2. As demais disposições
permanecem inalteradas.
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Fortaleza, 23 de maio de 2022.

Profa. Fátima Maria Fernandes Veras
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