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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Instituto de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica 

 

Edital de Seleção para 

Ano - 2023 
 

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 

torna pública a abertura de inscrições on-line do processo seletivo para os cursos de Mestrado, Doutorado e 

Doutorado Direto em Psicologia Clínica, no período de 05/10/2022 a partir das 8h00 até 07/10/2022 até 

17h00,com ingresso previsto para fevereiro ou março de 2023, que será realizado e regido pelas normas e 

instruções descritas neste Edital e conduzido pela Comissão Coordenadora do Programa (CCP), composta pelos 

seguintes membros: 

 

Membros Titulares:  

Profa. Titular Maria Lívia T. Moretto (coordenadora) 

Prof. Titular Christian I. L. Dunker (Vice-Coordenador) 

Profa. Titular Isabel Cristina Gomes 

Prof. Dr. Pablo de C. G. Castanho 

Membros Suplentes:  

Profa. Titular Gilberto Safra 

Profa. Dra. Claudia Kami B.Oshiro Clemente 

Prof. Associado Daniel Kupermann 

Profa. Titular Miriam Debieux Rosa 

 

O Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica pretende formar professores e pesquisadores que possam 

inserir-se em programas de pós-graduação e em centros de pesquisa no Brasil e no exterior. Selecionamos 

candidatos que tenham percursos implicados com a vida acadêmica e congruente com seu projeto de pesquisa, 

com posição investigativa crítica e de autonomia diante dos problemas colocados pelas demandas e temas 

emergentes no campo da Psicologia Clínica. 

 

1. DAS LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA: 

 

Psicanálise, sofrimento e política 
 

Investiga expressões clínicas e sociais do sofrimento a partir de conceitos e métodos propostos pela psicanálise. 

Relacionando condicionantes políticos e discursivos, avalia epistêmica e eticamente as estratégias de transformação do 

sofrimento em contexto público e privado, em instituições e comunidades, com ênfase na saúde. Seus projetos 

de pesquisa envolvem: o exame crítico de procedimentos clínicos com sujeitos sob condição de vulnerabilidade, 

notadamente quando referenciada pelos marcadores de raça, classe ou gênero; a fundamentação de racionalidades 

diagnósticas; o estudo da inscrição social de sintomas e a história da formação de patologias do social como forma de operar 

sobre políticas de reconhecimento, subjetivação e escuta. As pesquisas visam mobilizar teorias sociais críticas e filosóficas 

para o enfrentamento psicanalítico e político da experiência de sofrimento.  
 

Orientadores desta linha que estão oferecendo vaga: Christian Ingo Lenz Dunker, Gabriel Inticher Binkowski, 
Ivan Ramos Estevão, Maria Lívia Tourinho Moretto, Miriam Debieux Rosa e Rose Gurski. 
 

Psicanálise, intersubjetividade e configurações vinculares  
 

Investiga as subjetividades – sua produção, seus sofrimentos – no contexto do seu ambiente e de seus vínculos, buscando 

o desenvolvimento e o aprimoramento de dispositivos clínicos psicanalíticos apoiados em uma ética do cuidado. Destaca-

se não apenas o interesse pela clínica individual, mas também pela clínica de casais e de famílias, pelos grupos e instituições, 

e da velhice.  São quatro campos de pesquisa privilegiados: 1. Compreensão das interações intersubjetivas e dos vínculos 

constitutivos do humano; 2. Desenvolvimento e aprimoramento de dispositivos de cuidado, também nomeados “tecnologias 

sociais”; 3. História e epistemologia da psicanálise, de modo a contribuir para a compreensão de suas transformações na 

contemporaneidade; e 4. A interdisciplinaridade do trabalho clínico em equipamentos de saúde, escolas, instituições 

jurídicas e de assistência social.  
 

Orientadores desta linha que estão oferecendo vaga: Daniel Kupermann, Isabel Cristina Gomes, Ivonise Fernandes 

da Motta, Marina Ferreira da Rosa Ribeiro e Pablo de Carvalho Godoy Castanho. 

 
Intervenções clínicas em saúde mental: diagnóstico, ação terapêutica e prevenção 
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Investiga a intervenção clínica com diferentes metodologias e em contextos diversos buscando o desenvolvimento de 

procedimentos de diagnóstico, intervenção e prevenção para o cuidado e a preservação da saúde mental do ser humano. 

Possui como campos privilegiados de pesquisa: 1. Avaliação psicológica por meio de procedimentos projetivos, 

expressivos, perceptivos e neuropsicológicos. 2. Intervenções clínicas individuais, na família, instituições e grupos sociais. 

3. Tratamentos de curto e médio prazos e avaliação de psicoterapias. 4. Avaliação e implantação de intervenções 

preventivas em interlocução com as políticas públicas. 5. Fenomenologia e Psicopatologia fenomenológica 
 

Orientadores desta linha que estão oferecendo vaga: Andrés Eduardo Aguirre Antúnez, Avelino Luiz Rodrigues, 

Cláudia Oshiro, Francisco Lotufo Neto, Leila Tardivo e Márcia Mello. 

 

2. DO NÚMERO DE VAGAS E AS INSCRIÇÕES 
 

2.1. DO NÚMERO DE VAGAS 

Mestrado: 22   Doutorado: 15   Doutorado Direto: 3 

O Programa não se obriga a preencher todas as vagas oferecidas. 

 

2.2 DAS INSCRIÇÕES 
 

A inscrição será realizada inteiramente no site:  

http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-clinica-psc/      
 

Datas: 05 de outubro de 2022 a partir das 8h00 até 07 de outubro de 2022 até 17h00   

Taxa de inscrição: R$ 200,00 (O pedido de isenção de taxa deverá ser solicitado até o dia 09/09/2022 e deverá 

estar de acordo com os requisitos explícitos na Portaria Interna CPG-IP de 25/03/2019). 
 

Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. Se, após a recepção dos documentos, for notada 

alguma irregularidade, a CCP poderá indeferir a inscrição. Será desclassificado o candidato que não atender a 

exigências documentais constantes nesse Edital. 

 

3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO 
 

3.1. NO MESTRADO 

● 01 foto 3x4; 

● RG (ou RNE, se estrangeiro). Não será aceita a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por não conter 

a nacionalidade/naturalidade do(a) candidato(a);  

● Memorial (conferir abaixo sugestões para elaboração do Memorial), tendo como anexo o currículo 

lattes;  

● Projeto de Pesquisa (conferir abaixo sugestões para elaboração do Projeto de Pesquisa); 

● Histórico escolar da Graduação e Diploma da Graduação; 

● O candidato a Mestrado que ainda estiver no curso de Graduação, deve comprovar, por meio de 

documento oficial da Instituição Superior de Ensino, que sua colação de grau ocorrerá até o dia 02 de 

fevereiro de 2023. Os candidatos estrangeiros devem apresentar a Revalidação de seu Diploma de 

Graduação, quando obtido fora do Brasil.  

● Certificado de aprovação em exame de proficiência em inglês emitido por instituição de reconhecida 

competência, dentre as listadas abaixo neste edital ou seu nome deve estar constando na lista 

divulgada, no site da seleção do Programa no dia 03/10/22, pelo Centro Interdepartamental de Língua 

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (CIL-FFLCH-USP), com resultado 

expresso por meio da menção “Suficiente”. 
 

3.2. NO DOUTORADO COM TÍTULO DE MESTRE 
 

● 01 foto 3x4 

● RG (ou RNE, se estrangeiro). Não será aceita a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por não conter 

a nacionalidade/naturalidade do(a) candidato(a); 

● Memorial (conferir abaixo sugestões para elaboração do Memorial), tendo como anexo o currículo 

lattes.  

● Projeto de Pesquisa (conferir abaixo sugestões para elaboração do Projeto de Pesquisa) 

● Histórico escolar da Graduação e Diploma da Graduação. 

http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-clinica-psc/
http://www.ip.usp.br/site/wp-content/uploads/2019/03/Portaria_Interna_CPGIP03-2019.pdf
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● Histórico escolar do Mestrado e Diploma do Mestrado; 

● O candidato a Doutorado, que ainda estiver cursando o Mestrado, deve comprovar, por meio de 

documento oficial da Instituição Superior de Ensino, que sua defesa ocorrerá até o dia 02 de dezembro 

de 2022. Os candidatos estrangeiros devem apresentar a Revalidação de seus Diplomas de Graduação e 

de Mestrado, quando obtidos fora do Brasil 

● 01 Carta de recomendação ASSINADA POR DOCENTE da área de pesquisa pretendida (que não tenha 

sido o orientador do Mestrado) em formulário próprio, disponível na página do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Clínica do IPUSP (Clique aqui). 

● Dissertação de Mestrado; 

● 01 artigo publicado em periódico científico indexado ou de capítulo de livro, preferencialmente que 

contenha Conselho Editorial estabelecido (publicado nos últimos 3 anos) ou de artigo no prelo, desde 

que acompanhado do comprovante de aceite por parte do periódico. O conteúdo do artigo ou do capítulo 

de livro deve estar relacionado com a linha de pesquisa para a qual o autor está se candidatando, 

preferencialmente na perspectiva de pesquisa do orientador pretendido; 

● Certificados de aprovação em exames de proficiências em inglês e, também, em um segundo idioma, 

que poderá ser francês, espanhol, italiano ou alemão, emitido por instituição de reconhecida 

competência, dentre as listadas abaixo neste edital ou seu nome deve estar constando na lista divulgada, 

no site da seleção do Programa no dia 03/10/22, pelo Centro Interdepartamental de Língua da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (CIL-FFLCH-USP), com resultado expresso por meio 

da menção “Suficiente”.  

● O candidato a Doutorado que obteve aprovação na prova de proficiência em Inglês para o curso de 

Mestrado da Universidade de São Paulo será dispensado da prova de Inglês no Doutorado, e fará apenas 

o exame de proficiência em francês, espanhol, italiano ou alemão, desde que o término do seu Mestrado 

tenha ocorrido, no máximo, três anos antes da inscrição para seleção. 

 

3.3. NO DOUTORADO DIRETO (SEM TÍTULO DE MESTRE) 
 

● 01 foto 3x4 

● RG (ou RNE, se estrangeiro). Não será aceita a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por não conter 

a nacionalidade/naturalidade do(a) candidato(a); 

● Memorial (conferir abaixo sugestões para elaboração do Memorial), tendo como anexo o currículo 

lattes.  

● Projeto de Pesquisa (conferir abaixo sugestões para elaboração do Projeto de Pesquisa) 

● Histórico escolar da Graduação e Diploma da Graduação. 

●  02 Cartas de recomendação ASSINADAS POR DOCENTE da área de pesquisa pretendida (que não 

tenha sido o orientador do Mestrado) em formulário próprio, disponível na página do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Clínica do IPUSP (Clique aqui).  

●  3 artigos publicados em periódicos científicos indexados ou 2 artigos publicados em periódicos 

científicos indexados e 1 capítulo de livro, desde que o mesmo contenha Conselho Editorial estabelecido 

(publicados nos últimos 5 anos). Artigos no prelo também serão aceitos, desde que acompanhados dos 

seus respectivos comprovantes de aceites dos periódicos científicos. Os artigos ou capítulos devem estar 

voltados para a área de investigação. Os artigos deverão ter sido publicados nos últimos 5 (cinco) anos.  

● Certificados de aprovação em exames de proficiências em inglês e, também, em um segundo idioma, 

que poderá ser francês, espanhol, italiano ou alemão, emitido por instituição de reconhecida 

competência, dentre as listadas por este edital ou seu nome deve estar constando na lista divulgada, no 

site da seleção do Programa no dia 03/10/22, pelo Centro Interdepartamental de Língua da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (CIL-FFLCH-USP), com resultado expresso por meio 

da menção “Suficiente”. 
 

4. DA REALIZAÇÃO E DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

O processo seletivo será realizado no formato não presencial, on-line, conforme descrito abaixo. A Comissão 

de Seleção não se responsabiliza por eventuais falhas técnicas por parte do candidato (tais como falta de internet, 

cortes de som, etc.) durante a realização das provas e das arguições realizadas online.  
 

A Banca Examinadora dos inscritos no Processo de Seleção é composta por orientadores credenciados no 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, indicados pela Comissão Coordenadora do Programa. 
 

http://www.ip.usp.br/site/wp-content/uploads/2018/08/carta_de_recomenda%C3%A7%C3%A3o_doutorado_timbrado.pdf
https://www.ip.usp.br/site/wp-content/uploads/2018/08/carta_de_recomenda%C3%A7%C3%A3o_doutorado_timbrado.pdf
http://www.ip.usp.br/site/wp-content/uploads/2018/08/carta_de_recomenda%C3%A7%C3%A3o_doutorado_timbrado.pdf
http://www.ip.usp.br/site/wp-content/uploads/2018/08/carta_de_recomenda%C3%A7%C3%A3o_doutorado_timbrado.pdf
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Para todos os níveis (Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto), o processo seletivo, após a Etapa de 

proficiência em Idiomas, é composto por cinco etapas eliminatórias: 
 

(1) Análise do Histórico Escolar, considerando a média ponderada do estudante, o tempo de conclusão do 

curso e o número de reprovações; 

(2) Análise do Memorial (Currículo Circunstanciado), considerando participação em eventos científicos, 

publicações, experiência profissional e em pesquisa; 

(3) Análise do Projeto de Pesquisa considerando sua congruência com a linha de pesquisa ou orientador 

pretendido, além de sua pertinência científica; 

(4) Prova Escrita de Conhecimentos sobre o Campo da Psicologia Clínica; 

(5) Arguição do Memorial (Currículo Circunstanciado) e do Projeto de Pesquisa. 
 

Cada uma das cinco etapas recebe nota de 0 a 10 e tem peso 1.  
 

Para ser aprovado no processo seletivo do Mestrado o candidato deve obter no mínimo a média aritmética 7 

(sete), considerando todas as provas, e obter no mínimo nota 5 (cinco) na Prova Escrita de Conhecimentos sobre 

o Campo da Psicologia Clínica, totalizando no mínimo 35 pontos dentre 50 possíveis.  
 

Para ser aprovado no processo seletivo do Doutorado o candidato deve obter no mínimo a média aritmética 7 

(sete), considerando todas as provas, e obter no mínimo nota 7 (sete) na Prova Escrita de Conhecimentos sobre 

o Campo da Psicologia Clínica, totalizando no mínimo 35 pontos dentre 50 possíveis.  
 

Para ser aprovado no processo seletivo do Doutorado Direto o candidato deve ter no mínimo a média aritmética 

7 (sete), considerando todas as provas, e obter mínimo nota 8 (oito) na Prova Escrita de Conhecimentos sobre o 

Campo da Psicologia Clínica, totalizando no mínimo 35 pontos dentre 50 possíveis.  
 

As etapas são as seguintes, e ocorrem na seguinte ordem, para todos os candidatos: 

 

4.1. EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

A prova de língua estrangeira, exigida pelo regimento da Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, busca 

avaliar a capacidade do(a) candidato(a) de leitura do material bibliográfico da referência teórica que 

embasa seu Projeto de Pesquisa, bem como suas habilidades para participar de congressos, intercâmbios e 

estágios no exterior.  
 

A apresentação de documento que comprove proficiência em língua estrangeira (tal como descrito neste edital) 

é condição necessária, insubstituível e improrrogável, para realização da inscrição. Sob nenhuma 

hipótese, haverá dispensa da comprovação de proficiência em língua estrangeira.  
 

Caso seu nome conste na relação de aprovados em 03/out/2022, emitido pelo Centro Interdepartamental de 

Línguas, FFLCH - estará dispensado da apresentação. 
 

O(A)s candidato(a)s a Mestrado devem comprovar proficiência em inglês.  
 

O(A)s candidato(a)s a Doutorado e Doutorado Direto devem comprovar proficiência em inglês e, também, em 

um segundo idioma, que poderá ser francês, espanhol, italiano ou alemão.  
 

O(A)s candidato(a)s estrangeiro(a)s deverão comprovar proficiência em língua portuguesa, com exceção 

do(a)s candidato(a)s estrangeiro(a)s vindos de nações lusófonas. 

 

PROFICIÊNCIA EM INGLÊS 
 

A proficiência em inglês será avaliada por meio de prova realizada e aplicada pelo Centro Interdepartamental 

de Língua da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (CIL-FFLCH-USP), com 

resultado expresso por meio da menção “Suficiente” ou “Insuficiente”. 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 08 de agosto a 09 de setembro/2022 

VENCIMENTO DO BOLETO: data limite estipulada no próprio boleto na hora do preenchimento. 

PROVA DO INGLÊS: 21/set/2022 

Resultados: 03/out/2022 – 10h – No site da Pós-Graduação do IPUSP 

🡲 Para obter o calendário completo e os procedimentos para inscrição e realização das provas o candidato deve 

acessar o edital da prova desejada nas páginas das Equipes de Proficiência 

Proficiência em Inglês: http://clinguas.fflch.usp.br/proficiencia-ingles 

http://clinguas.fflch.usp.br/proficiencia-ingles
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Estão isentos da realização desta prova de proficiência em inglês aquele(a)s candidato(a)s que apresentem, no 

ato da inscrição, ao menos um dos certificados emitidos pelas instituições listadas abaixo: 
 

a) TOEFL (Test of English as a Foreign Language), com pontuação mínima de 70 no IBT (Internet Based 

Test), 523 no PBT (Paper Based Test) ou 392 no IPT (Institutional Testing Program), emitidos no período 

de 2019 a 2022: 

b) IELTS (Internacional English Language Testing System), com pontuação mínima de 5,5 emitidos no 

período de 2019 a 2022: 

c) Cambridge: PET (mínimo B1), FCE, CAE ou CPE, emitidos em qualquer período. 
 

Se o candidato a Doutorado comprovar que obteve aprovação na prova de proficiência em Inglês para o curso 

de Mestrado da Universidade de São Paulo, será dispensado da prova de Inglês no Doutorado e fará apenas o 

exame de proficiência em francês, espanhol, italiano ou alemão, desde que o término do seu Mestrado tenha 

ocorrido, no máximo, três anos antes da inscrição para seleção. 

 

PROFICIÊNCIA EM FRANCÊS 
 

A proficiência em francês poderá ser comprovada por meio de prova realizada e aplicada pelo Centro 

Interdepartamental de Língua da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (CIL-

FFLCH-USP), com resultado expresso por meio da menção “Suficiente” ou “Insuficiente”. 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 08 de agosto a 08 de setembro de 2022 

VENCIMENTO DO BOLETO: data limite estipulada no próprio boleto na hora do preenchimento. 

PROVA DO FRANCÊS: 21/set/2022 

Resultados: 03/out/2022 – No site da Pós-Graduação do IPUSP 

 

🡲 Para obter o calendário completo e os procedimentos para inscrição e realização das provas o candidato deve 

acessar o edital da prova desejada nas páginas das Equipes de Proficiência 

● Proficiência em Francês: http://clinguas.fflch.usp.br/frances-proficiencia 
 

Estão isentos da realização desta prova de proficiência em francês aquele(a)s candidato(a)s que apresentarem, 

no ato da inscrição, ao menos um dos certificados emitidos pelas instituições listadas abaixo: 
 

a) Aliança Francesa do Brasil para a CAPES, com pontuação mínima de 70 pontos, emitidos no período 

de 2019 a 2022. 

b) Aliança Francesa: DALF ou DELF, mínimo = B2, emitidos em qualquer período 

 

PROFICIÊNCIA EM ESPANHOL  
 

A proficiência em espanhol poderá ser comprovada por meio de prova realizada e aplicada pelo Centro 

Interdepartamental de Língua da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (CIL-

FFLCH-USP), com resultado expresso por meio da menção “Suficiente” ou “Insuficiente”. 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 01/08/2022 a 26/08/2022  - Humanidades 

VENCIMENTO DO BOLETO: data limite estipulada no próprio boleto na hora do preenchimento 

PROVA DO ESPANHOL: 09/09/2022, às 14h30 

Resultados: 03/out/2022 – No site da Pós-Graduação do IPUSP 

🡲 Para obter o calendário completo e os procedimentos para inscrição e realização das provas o candidato deve 

acessar o edital da prova desejada nas páginas das Equipes de Proficiência 

● Proficiência em Espanhol: http://clinguas.fflch.usp.br/espanhol 
 

Estão isentos da realização desta prova de proficiência em espanhol aquele(a)s candidato(a)s que apresentarem, 

no ato da inscrição, certificado emitido pela instituição listada abaixo: 
 

a) Instituto Miguel Cervantes, DELE (Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira, com pontuação mínima 

B2 = apto, emitido no período de 2019 a 2022.  

 

PROFICIÊNCIA EM ALEMÃO 
 

A proficiência em alemão poderá ser comprovada por meio da apresentação de certificado emitido pela 

instituição listada abaixo: 
 

http://clinguas.fflch.usp.br/frances-proficiencia
http://clinguas.fflch.usp.br/espanhol
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a) Instituto Goethe, com pontuação mínima A2, Fit in Deutsch, emitido no período de 2019 a 2022 

 

PROFICIÊNCIA EM ITALIANO 
 

A proficiência em alemão poderá ser comprovada por meio da apresentação de certificado emitido pela 

instituição listada abaixo: 
 

a) Sociedade Dante Alighieri, PLIDA – Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, mínimo B2, emitido no 

período de 2019 a 2022. 

 

PROFICIÊNCIA EM PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 
 

A proficiência em português para estrangeiros (de nações não-lusófanas) será avaliada por meio de prova 

realizada e aplicada pelo Centro Interdepartamental de Língua da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da USP (CIL-FFLCH-USP), com resultado expresso por meio da menção “Suficiente” ou 

“Insuficiente”. 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: das 9h do dia 29/08/22 às 17h do dia 06/09/22 

VENCIMENTO DO BOLETO: data limite estipulada no próprio boleto na hora do preenchimento 

PROVA: Prova escrita: dia 09/09 – (pelo Moodle Extensão) 

 

🡲 Para obter o calendário completo e os procedimentos para inscrição e realização das provas o candidato deve 

acessar o edital da prova desejada nas páginas das Equipes de Proficiência 

Proficiência em português para candidatos estrangeiros:  http://clinguas.fflch.usp.br/port 

 

4.2. AVALIAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR, MEMORIAL E PROJETO DE PESQUISA 

 

Visa avaliar o percurso do candidato (percurso profissional e acadêmico, assimilação e destinação das 

experiências profissionais e acadêmicas, focos de reflexão e pesquisa decorrentes do percurso acadêmico e 

profissional, iniciação científica, participação em grupos de pesquisas, pesquisas realizadas, experiência 

profissional, organização e participação em eventos, publicações, capacidade de organizar projeto de pesquisa 

adequadamente, entre outros).  

No Histórico Escolar será considerada a média ponderada do estudante, o tempo de conclusão do curso e o 

número de reprovações.  

Para a avaliação de memorial e do projeto o candidato deverá apresentar sua trajetória pessoal e acadêmica, 

incluindo sua formação, escolha profissional, atividades profissionais e acadêmicas, ressaltando as suas 

motivações e projetos futuros. O currículo LATTES deverá aparecer impresso como anexo do memorial. 

 

Sugestões para elaboração do Memorial  

O objetivo é a explanação da trajetória acadêmico-profissional, tendo como base os dados do Curriculum 

LATTES, mas não deve conter só informações objetivas. Em parte é uma autobiografia em que predomina a 

narrativa em forma reflexiva.  Permite perceber o conjunto de atividades desenvolvidas e, principalmente, as 

impressões do autor sobre essas atividades, evidenciando seu amadurecimento profissional. Sua finalidade é 

inserir o projeto de pesquisa que, no momento, o motiva em sua trajetória acadêmica mais ampla, passada e de 

médio prazo. Devem ficar claras as conexões entre a trajetória acadêmica e o tema do projeto de pesquisa, bem 

como com a respectiva área de concentração e linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Clínica. ESTRUTURA BÁSICA (arial 12 para texto e espaço de 1,5 linhas): Capa e folha de rosto, contendo 

nome, título (Memorial) local e ano. Sumário: enumeração das seções na mesma ordem e grafia em que 

aparecem no documento. Corpo do Memorial: um cabeçalho com o título e os dados subdivididos em seções 

apresentadas na forma narrativa, podendo incluir: Formação: Graduação, Pós-Graduação, indicar tema de 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, monografia, dissertação, etc., a instituição onde concluiu o grau 

acadêmico e o nome do orientador. Formação Complementar: outros cursos relevantes para a formação 

acadêmica e, em especial, na consolidação da área ou do projeto de pesquisa. Idiomas (indicar com franqueza e 

razões o grau de domínio). Atividades docentes: aulas e/ou cursos ministrados, orientações de dissertações, 

monografias, estagiários, bolsistas de iniciação científica ou aperfeiçoamento. Atividades de Pesquisa: indicar 

participação em projetos de iniciação científica e similares, bem como experiências comprovadas com pesquisa 

e participação em grupos de estudos. Citar atividades de pesquisa citando Linhas de pesquisas atuais, Projetos 

desenvolvidos e em desenvolvimento, obtenção de bolsas/auxílios em instituições de fomento à pesquisa. 
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Produção científica: artigos em periódicos nacionais e internacionais arbitrados, livros, capítulos de livro, 

organização de livro. Trabalhos completos em anais de eventos científicos. Participação em mesas redondas, 

colóquios (moderador ou debatedor), coordenação (mesas redondas, sessões de temas livres ou posters, cursos 

ou conferências), participação como conferencista ou palestrante, participação em comissões organizadoras e/ou 

científicas. 

Conclusão: Síntese e perspectivas futuras.  
 

O que será avaliado no Memorial 
 

Exposição do percurso de formação do candidato até o momento 

Explicitação de momentos significativos na formação acadêmica e na formação como pesquisador 

Apresentação da relação entre o percurso e a intenção de ingresso no Programa, com a contextualização e a 

justificativa do problema de pesquisa que consta no Projeto de Pesquisa entregue no ato de inscrição. 

Capacidade de organizar as ideias com clareza, objetividade e perspectiva crítica: redação e linguagem. 

 

Sugestão de roteiro para elaboração do Projeto de Pesquisa 

O Projeto de Pesquisa deverá ser apresentado de forma clara e resumida, e ocupar, no máximo, 20 páginas 

digitadas em espaço duplo. Deverá apresentar: Título, Resumo, Introdução (problemática) e Justificativa, com 

síntese da Bibliografia fundamental (os principais autores que já trataram do assunto e o estado da arte a respeito 

do tema); Objetivos; Método; Forma de análise dos resultados; Análise dos aspectos éticos; Plano de Trabalho 

e Cronograma de sua execução; Referências Bibliográficas. Na última página deve-se indicar explicitamente a 

linha de pesquisa do Programa na qual o Projeto está inserido e o orientador pretendido.  

 

O que será avaliado no Projeto de Pesquisa 
 

Apresentação da justificativa e relevância do problema de pesquisa apresentado para a comunidade científica 

Apresentação de fundamentação teórica para abordar o tema escolhido 

Apresentação dos objetivos de modo claro e factível 

Apresentação do método e viabilidade do mesmo 

Apresentação dos procedimentos para análise de resultados 

Capacidade de organizar as ideias com clareza, objetividade e perspectiva crítica: redação e linguagem 

 

4.3. PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS E REFLEXÃO SOBRE O CAMPO DA 

PSICOLOGIA CLÍNICA 
 

Visa avaliar a capacidade do candidato em problematizar e focar temas de pesquisa, possibilidade de por em 

diálogo questões de pesquisa com a literatura da área, tematização de questões metodológicas e epistemológicas, 

domínio da referência teórica que embasará a pesquisa do candidato.  
 

A prova será presencial ou por meio de ferramentas da Gsuite Google: Meets, Forms, Classroom. Os detalhes 

dependerão de como será dará o enfrentamento da covid. 1) Caso ocorra por ferramentas digitais os detalhes de 

acesso serão divulgados por meio eletrônico na véspera da aplicação da prova. O candidato deverá permanecer 

conectado ao longo da realização da prova por meio de câmara e microfone. 2) Caso ocorra de modo presencial, 

durante a realização da(s) prova(s), não será permitido ao candidato utilizar aparelhos eletrônicos de qualquer 

espécie ou qualquer aparelho que possibilite a comunicação com o ambiente externo à sala de realização das 

provas, devendo os equipamentos ser desligados e entregues aos organizadores, sob pena de desclassificação e 

eliminação do processo seletivo. 

 

O que será avaliado na Prova Escrita de Conhecimentos e Reflexão sobre o Campo da Psicologia Clínica  
 

A prova avaliará o domínio científico e teórico na área, o potencial da escrita, a adequação ao que é solicitado e 

a reflexão crítica. Espera-se que o candidato tenha domínio da perspectiva teórica de sua pesquisa e que seu 

projeto esteja vinculado às temáticas dos orientadores credenciados e alinhado com uma das linhas de pesquisa 

do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica. Espera-se que o candidato mostre capacidade de 

posicionamento argumentativo, crítico e circunstanciado em questões atinentes ao campo ético e epistemológico 

da Psicologia Clínica. Serão avaliados também o domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa e a 

capacidade de organizar as ideias com clareza e objetividade. 
 

4.4. ARGUIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA E DO CURRÍCULO 
 

http://www.ip.usp.br/psiclin/index.php?option=com_content&view=article&id=4191%3Aprograma-de-pos-graduacao-em-psicologia-clinica--sugestao-de-roteiro-p-elaboracao-do-projeto&catid=428%3Apsicologia-clinica&Itemid=302&lang=pt
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A arguição do projeto de pesquisa será realizada on-line e visa a análise da relevância do foco de pesquisa em 

relação ao percurso do candidato, contexto sócio cultural e as linhas de pesquisa do Programa, e a avaliação da 

consistência metodológica do projeto, da possibilidade real do candidato vir a ser orientado em seu projeto de 

pesquisa e da capacidade do candidato de manter diálogo reflexivo com a Banca Examinadora. A arguição do 

Currículo busca esclarecer e discutir aspectos do percurso do candidato, visando investigar a sua consistência e 

disponibilidade e implicação em realizar pesquisas e dedicar-se ao programa de Pós-Graduação de modo 

consistente ao horizonte educacional do Programa.  
 

O que será avaliado na Arguição do Projeto de Pesquisa e do Currículo  
 

A Banca examinará a adequação da apresentação a relação entre o percurso do candidato e a intenção de ingresso 

no Programa, a contextualização e a justificativa do problema de pesquisa e sua relevância para a comunidade 

científica, a suficiência da fundamentação teórica preliminar, o encaminhamento metodológico e a pertinência 

das referências. A análise do currículo levará em conta a afinidade da graduação do candidato com o Programa, 

a relação entre o percurso do candidato e as produções científicas apresentadas no currículo, suas atividades 

acadêmicas do candidato, participação em eventos científicos, publicações, sua experiência profissional e 

experiência em pesquisa, capacidade do candidato para fazer análise e reflexão crítica a respeito do próprio 

currículo até o momento e de sustentação de uma (ou mais) das produções científicas arguída(s) pela Banca 

Examinadora. 

 

5. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
 

Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto 
 

DATA HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 

03.10.2022 10h 
Divulgação da lista que obtiveram conceito “Suficiente” na Prova realizada 

pela FFLCH/USP, no site do Instituto de Psicologia 

10 a 20.10.22  
Avaliação, pela Comissão Coordenadora do Programa, de Histórico 

Escolar, de Memorial e do Projeto de Pesquisa 

21.10.22 14h 
Divulgação dos resultados da Avaliação de Histórico Escolar, de 

Memorial e do Projeto de Pesquisa 

03.11.22 09h às 12h  (#) 
Prova de conhecimentos e reflexões sobre o campo da Psicologia 

Clínica  

18.11.22 14h 
Divulgação dos resultados e Convocação para Arguição de Projeto de 

Pesquisa e Currículo. 

23.11 a 05.12.22  Arguição do Projeto de Pesquisa e Currículo 

12.12.22 14h Divulgação do Resultado Final. 

Fevereiro/2023  Matrícula – Comunicação será emitida no site da seleção. 

 

# 🡲  09h00 - Hora máxima para entrada no ambiente on-line ou presencial  - NÃO SERÁ ADMITIDO O 

CANDIDATO QUE SE APRESENTAR APÓS O HORÁRIO ESTABELECIDO. 

 

# 🡲 Usando as ferramentas da Gsuite Google: Meets, Forms, Classroom. Os detalhes de acesso serão divulgados 

por meio eletrônico na véspera da aplicação de cada prova. O candidato deve ter acesso ao material informático 

conectado com câmera e microfone. 
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7. REQUISITOS PARA MATRÍCULA DOS APROVADOS 

 

# 🡲 Os candidatos aprovados deverão apresentar, obrigatoriamente, no ato de sua matrícula cópia autenticada, 

ou cópia simples acompanhada do original, dos documentos apresentados na inscrição para seleção. 

 

Para a efetivação da mesma maiores informações serão divulgadas na ocasião.  

O não cumprimento da efetivação da matrícula pelo candidato implicará em perda da vaga. 

Matrícula por procuração: Os formulários devem ser obrigatoriamente assinados pelo candidato ou por seu 

procurador. A procuração e a documentação precisam ser reconhecidas em cartório.  

 

Duvidas: Consultar Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica no site: Clique aqui - 

(Pós-Graduação - Regimento e Normas)  

 

 

Site do Programa: http://www.ip.usp.br/pospsc 

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-copgr-no-7849-de-03-de-outubro-de-2019
http://www.ip.usp.br/pospsc

