
 

A Diretora do Instituto de Psicologia da USP, ouvida a Comissão de Pós-Graduação, resolve baixar o 
seguinte comunicado: ESTARÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES ON LINE PARA INGRESSO DE ALUNOS 
REGULARES, NO ANO DE 2023, NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL – 
PPGPSO, NO PERÍODO DE 09/09/2022 a 19/09/2022, NO SITE: http://www.ip.usp.br/site/edital-de-
selecao-da-pos-graduacao/ do Serviço de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia da USP, visando o 
preenchimento de até vinte e cinco (25) vagas para o mestrado, de até vinte (20) vagas para o doutorado e 
de até duas (2) vagas para o doutorado direto, junto às linhas de pesquisa “PROCESSOS E PRÁTICAS 
PSICOSSOCIAIS: DIREITOS HUMANOS, DESIGUALDES E POLÍTICAS” E “PROCESSOS E PRÁTICAS 
PSICOSSOCIAIS: CULTURA E SUBJETIVIDADE” a serem distribuídas entre as áreas de pesquisa dos 
docentes com vagas abertas (detalhes no item intitulado: “Áreas de pesquisa dos docentes com vagas 
abertas neste processo seletivo, com a apresentação das vagas disponíveis e a bibliografia para as áreas 
de pesquisa para a questão específica da área de pesquisa para a prova de conhecimentos básicos em 
Psicologia Social”) 
 
 
Entre os temas e discussões metodológicas da Psicologia Social, está a inserção do Programa de Pós-
Graduação numa sociedade complexa como a atual. Entre estes figuram: as atuais condições sociais do 
desenvolvimento cognitivo e psicossocial; o trabalho e suas novas formas de organização; as iniciativas 
solidárias; a violência; os problemas gerados no pequeno grupo da organização, da família ou da escola; a 
indefinição/multidefinição das identidades; a migração; a inserção na ecologia urbana; as definições de 
gênero e raça-etnia e as sexualidades; o pertencimento religioso; as políticas públicas; a saúde coletiva; e 
a política como expressão do sujeito de direitos e da cidadania. 
 
LINHAS DE PESQUISA 
 

Processos e práticas psicossociais: cultura e subjetividade 
Descrição: Composta por docentes cujas pesquisas relacionam fenômenos culturais específicos, como 
arte, religião, saúde, entre outros, aos fenômenos psicossociais. 
Docentes desta linha com vagas neste processo seletivo: Arley Andriolo, Belinda Piltcher Haber 
Mandelbaum, Esdras Guerreiro Vasconcellos, Fatima Regina Machado, Geraldo José de Paiva,  Marcelo 
Afonso Ribeiro, Maria Inês Assumpção Fernandes, Sandra Maria Patrício Ribeiro, Zélia Ramozzi-
Chiarottino. 
 
Processos e práticas psicossociais: direitos humanos, desigualdades e política 
Descrição: Formada por docentes cujas pesquisas relacionam ao campo da Psicologia Social, e desde 
perspectivas críticas, os fenômenos das violações e garantias aos direitos humanos, das formas de 
desigualdade e da participação política, visando contribuir para o estudo psicossocial das formas de 
opressão e de sua superação. 
Docentes desta linha com vagas neste processo seletivo: Antônio Euzébios Filho, Alessandro de 
Oliveira dos Santos, Eda Terezinha de Oliveira Tassara, Fábio de Oliveira, Luis Guilherme Galeão da 
Silva, Maria Cristina Vicentin, Mariana Prioli Cordeiro, Nilton Ken Ota e Vera Silvia Facciolla Paiva. 
 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO - MESTRADO 
09/09/2022 a 19/09/2022 - 8h às 17h - INSCRIÇÃO ON LINE NO SITE: http://www.ip.usp.br/site/edital-de-
selecao-da-pos-graduacao/ 
20/09/2022 a 30/09/2022 - 8h às 17h - AVALIAÇÃO DO PROJETO E DO CURRÍCULO LATTES POR 
PARTE DA COMISSÃO EXAMINADORA. (eliminatória) 
30/09/2022 - A partir das 15h - RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO PROJETO E DO CURRÍCULO 
LATTES NO SITE: 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
Recursos a respeito do resultado da avaliação do projeto e do currículo deverão ser encaminhados em 
formulário próprio (Formulário para recurso: 
https://drive.google.com/file/d/1p5jFmNtD2WUTUvNsb2tjpsg8leg7Ok1U/view?usp=sharing) para o 
endereço ccppsicologiasocial@usp.br, em até 2 dias úteis após divulgação do resultado. Os recursos 
serão respondidos em até 2 dias úteis pela Comissão Coordenadora do Programa.  
07/10/2022 - a partir das 15h - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO PROJETO E DO 
CURRÍCULO APÓS RECURSOS, NO SITE : http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-
psicologia-social-pst/ 
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11/10/2022 - 9h às 13h ou 14h às 18h - PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS EM 
PSICOLOGIA SOCIAL - ON-LINE (eliminatória). Os candidatos serão informados do horário de suas 
provas on-line pelo site: http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
20/10/2022 - A partir das 15h - RESULTADO DA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS 
EM PSICOLOGIA SOCIAL NO SITE: http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-
psicologia-social-pst/ 
Recursos a respeito do resultado da prova escrita de conhecimentos básicos em Psicologia Social deverão 
ser encaminhados em formulário próprio (Formulário para recurso: 
https://drive.google.com/file/d/1p5jFmNtD2WUTUvNsb2tjpsg8leg7Ok1U/view?usp=sharing) para o 
endereço ccppsicologiasocial@usp.br, em até 2 dias úteis da divulgação do resultado. Os recursos serão 
respondidos em até 2 dias úteis pela Comissão Coordenadora do Programa.  
26/10/2022 - A partir das 15h - RESULTADO DA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS 
EM PSICOLOGIA SOCIAL APÓS RECURSOS, NO SITE: 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
01/11/2022 - 9h às 12h ou das 14h às 17h - PROVA ON-LINE DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA ALUNOS ESTRANGEIROS (eliminatória). Os candidatos serão informados do 
horário de suas provas on-line pelo site: http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-
psicologia-social-pst/ 
03/11/2022 - A partir das 15h - RESULTADO DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA 
CANDIDATOS ESTRANGEIROS NO SITE: http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-
psicologia-social-pst/ 
Recursos a respeito do resultado da prova de proficiência em língua portuguesa para alunos estrangeiros 
deverão ser encaminhados em formulário próprio (Formulário para recurso: 
https://drive.google.com/file/d/1p5jFmNtD2WUTUvNsb2tjpsg8leg7Ok1U/view?usp=sharing) para o 
endereço ccppsicologiasocial@usp.br, em até 2 dias úteis da divulgação do resultado. Os recursos serão 
respondidos em até 2 dias úteis pela Comissão Coordenadora do Programa. 
08/11/2022 - A partir das 15h - RESULTADO DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA 
CANDIDATOS ESTRANGEIRO APÓS RECURSO, NO SITE: 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
27/09/2022 a 27/10/2022 – Período de inscrição na PROVA DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS: Inscrição no 
Centro Interdepartamental de Línguas da FFLCH https://clinguas.fflch.usp.br/normas-menu (Local/formato 
a ser definido pelo Centro) 
03/11/2022 - PROVA DE INGLÊS – Nível  Intermediário  (eliminatória) VIDE ITEM SOBRE A 
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA NESTE EDITAL 
18/11/2022 - A partir das 15h - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROFICIÊNCIA EM INGLÊS NO 
SITE: http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
21/11/2022 a 02/12/2022 - 8h às 17h - PROVA DE ARGUIÇÃO /ON-LINE (eliminatória.) Os candidatos 
serão informados da data e horário de suas provas on-line pelo site: 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
07.12.2022 - a partir das 15h - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO NO SITE: 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
Recursos a respeito do resultado deverão ser encaminhados em formulário próprio (Formulário para 
recurso: https://drive.google.com/file/d/1p5jFmNtD2WUTUvNsb2tjpsg8leg7Ok1U/view?usp=sharing) para o 
endereço ccppsicologiasocial@usp.br, em até 2 dias úteis da divulgação do resultado. Os recursos serão 
respondidos em até 3 dias úteis pela Comissão Coordenadora do Programa.  
14.12.2022 - a partir das 15h - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO APÓS RECURSOS, NO SITE : 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
DATA A SER DEFINIDA - 10h às 11h 14h às 16h - MATRÍCULA (condicional à apresentação dos 
documentos descritos neste Edital) 
 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO - DOUTORADO/DOUTORADO DIRETO 
09/09/2022 a 19/09/2022 - 8h às 17h - INSCRIÇÃO ON LINE NO SITE: http://www.ip.usp.br/site/edital-de-
selecao-da-pos-graduacao/ 
20/09/2022 a 30/09/2022 - 8h às 17h - AVALIAÇÃO DO PROJETO E DO CURRÍCULO LATTES POR 
PARTE DA COMISSÃO EXAMINADORA. (eliminatória) 
30/09/2022 - A partir das 15h - RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO PROJETO E DO CURRÍCULO 
LATTES NO SITE: 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
Recursos a respeito do resultado da avaliação do projeto e do currículo deverão ser encaminhados em 
formulário próprio (Formulário para recurso: 
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https://drive.google.com/file/d/1p5jFmNtD2WUTUvNsb2tjpsg8leg7Ok1U/view?usp=sharing) para o 
endereço ccppsicologiasocial@usp.br, em até 2 dias úteis da divulgação do resultado. Os recursos serão 
respondidos em até 2 dias úteis pela Comissão Coordenadora do Programa.  
07/10/2022 - a partir das 15h - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO PROJETO E DO 
CURRÍCULO APÓS RECURSOS, NO SITE : http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-
psicologia-social-pst/ 
01/11/2022 - 9h às 12h ou das 14h às 17h - PROVA ON-LINE DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA ALUNOS ESTRANGEIROS (eliminatória). Os candidatos serão informados do 
horário de suas provas on-line pelo site: http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-
psicologia-social-pst/ 
02/11/2022 - A partir das 15h - RESULTADO DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA 
CANDIDATOS ESTRANGEIROS NO SITE: http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-
psicologia-social-pst/ 
Recursos a respeito do resultado da prova de proficiência em língua portuguesa para alunos estrangeiros 
deverão ser encaminhados em formulário próprio (Formulário para recurso: 
https://drive.google.com/file/d/1p5jFmNtD2WUTUvNsb2tjpsg8leg7Ok1U/view?usp=sharing) para o 
endereço ccppsicologiasocial@usp.br, em até 2 dias úteis da divulgação do resultado. Os recursos serão 
respondidos em até 2 dias úteis pela Comissão Coordenadora do Programa. 
08/11/2022 - A partir das 15h - RESULTADO DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA 
CANDIDATOS ESTRANGEIRO APÓS RECURSO, NO SITE: 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
27/09/2022 a 27/10/2022 – Período de inscrição na PROVA DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS: Inscrição no 
Centro Interdepartamental de Línguas da FFLCH https://clinguas.fflch.usp.br/normas-menu (Local/formato 
a ser definido pelo Centro) 
03/11/2022 - PROVA DE INGLÊS – Nível  Intermediário  (eliminatória) VIDE ITEM SOBRE A 
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA NESTE EDITAL 
18/11/2022 - A partir das 15h - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROFICIÊNCIA EM INGLÊS NO 
SITE: http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
21/11/2022 a 02/12/2022 - 8h às 17h - PROVA DE ARGUIÇÃO /ON-LINE (eliminatória.) Os candidatos 
serão informados da data e horário de suas provas on-line pelo site: 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
07.12.2022 - a partir das 15h - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO NO SITE: 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
Recursos a respeito do resultado deverão ser encaminhados em formulário próprio (Formulário para 
recurso: https://drive.google.com/file/d/1p5jFmNtD2WUTUvNsb2tjpsg8leg7Ok1U/view?usp=sharing) para o 
endereço ccppsicologiasocial@usp.br, em até 2 dias úteis da divulgação do resultado. Os recursos serão 
respondidos em até 3 dias úteis pela Comissão Coordenadora do Programa.  
14.12.2022 - a partir das 15h - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO APÓS RECURSOS, NO SITE : 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
DATA A SER DEFINIDA - 10h às 11h 14h às 16h - MATRÍCULA (condicional à apresentação dos 
documentos descritos neste Edital) 
 
NORMAS PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO  
A inscrição será realizada inteiramente no site: http://www.ip.usp.br/site/edital-de-selecao-da-pos-
graduacao/ do  Serviço de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia da USP, no período de 09 de 
setembro de 2022, a partir das 8h00, até às 17h00 de 19 de setembro de 2022.  
 
O(a) candidato(a) deverá preencher a Ficha de Inscrição para a Seleção disponível no site: 
http://www.ip.usp.br/site/edital-de-selecao-da-pos-graduacao/ no período de 09 de setembro de 2022, a 
partir das 8h00, até às 17h00 de 19 de setembro de 2022; 
 
* Excepcionalmente, devido à Pandemia do Covid-19, a CPG-IP autorizou a suspensão do 
pagamento da taxa de inscrição.  
 
Para candidatos ao Mestrado:  
● Cópia de um documento com foto recente (RG, RNE, Passaporte), salvo em formato PDF;  
● Currículo Lattes atualizado;  
● Projeto de Pesquisa detalhado com até 20 páginas, salvo em formato PDF; 
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● Histórico escolar da Graduação salvo em formato PDF; 
● Diploma da Graduação (devidamente registrado ou certificado com a data de conclusão de curso de 
Graduação, constando a data de colação de grau obtido em curso oficialmente reconhecido, não se 
aceitando para esse fim diploma obtido em licenciatura curta), salvo em formato PDF;  
● Caso o candidato tenha proficiência em língua estrangeira poderá apresentar o certificado 
correspondente, respeitando aqueles aceitos pelo Programa, sendo assim dispensado dos exames em 
questão. 
 
Para candidatos ao Doutorado com título de mestre:  
● Cópia de um documento com foto recente (RG, RNE, Passaporte), salvo em formato PDF (serão aceitos 
apenas documentos dentro da data de validade);  
● Currículo Lattes atualizado;  
● Projeto de Pesquisa detalhado com até 20 páginas salvo em formato PDF;  
● Histórico escolar da Graduação salvo em formato PDF; 
● Diploma da Graduação salvo em formato PDF; 
● Histórico escolar do Mestrado salvo em formato PDF; 
● Diploma do Mestrado salvo em formato PDF; 
● Será permitida a realização da inscrição sem a apresentação do Diploma de Mestrado desde que o 
candidato esteja cursando o Mestrado (demonstrado pela apresentação do Histórico Escolar do Mestrado, 
conforme solicitado no item acima), mas caso passe no processo seletivo, o candidato deverá apresentar 
cópia da ata de defesa do Mestrado na matrícula no período constante neste Edital. Caso contrário, sua 
matrícula não poderá ser realizada; 
● Dissertação de Mestrado, salva em formato PDF;  
● Comprovante de aprovação de trabalho para publicação (artigo, capítulo de livro ou livro) ou de trabalho 
já publicado;  
● Caso o candidato tenha proficiência em língua estrangeira poderá apresentar o certificado 
correspondente, respeitando aqueles aceitos pelo Programa, sendo assim dispensado dos exames em 
questão. 
 
Para candidatos ao Doutorado sem obtenção do título de Mestre (Doutorado Direto): 
● Cópia de um documento com foto recente (RG, RNE, Passaporte), salvo em formato PDF (serão aceitos 
apenas documentos dentro da data de validade);  
● Currículo Lattes atualizado;  
● Projeto de Pesquisa detalhado com até 20 páginas, salvo em formato PDF;  
● Histórico escolar da Graduação salvo em formato PDF; 
● Diploma da Graduação salvo em formato PDF; 
● Comprovante de aprovação de dois trabalhos para publicação (artigo, capítulo de livro ou livro) ou de 
trabalhos já publicados em revistas nível A ou B da classificação da CAPES na área do tema do projeto de 
pesquisa, caso sejam artigos. Em se tratando de livros ou capítulos de livro, a classificação da CAPES 
deverá ser L2 ou superior. 
● Caso o candidato tenha proficiência em língua estrangeira poderá apresentar o certificado 
correspondente, respeitando aqueles aceitos pelo Programa, sendo assim dispensado dos exames em 
questão. 
 
* Não serão aceitas inscrições com entrega incompleta da documentação. 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
 
A Banca Examinadora dos inscritos no Processo de Seleção é composta por orientadores credenciados no 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, indicados pela Comissão Coordenadora do Programa 
de Psicologia Social.  
 
Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias. Além da aprovação em proficiência em língua (s), 
é necessária uma nota igual ou superior a 7,0 para aprovação tanto na etapa de “Avaliação do Projeto e 
do Currículo” quanto na “Prova de Arguição” (para os cursos de Mestrado e Doutorado), como também 
na “Prova Escrita de Conhecimentos Básicos em Psicologia Social” (apenas para o curso de 
Mestrado) (ver abaixo).  
 
Avaliação socioeconômica e ações afirmativas: os candidatos que se autodeclararem pretos, pardos, 
indígenas, travestis ou transexuais, pessoas com deficiência e/ou pertencentes a famílias com renda de 



 

menos de 2 salários mínimos per capita familiar, no formulário de inscrição e/ou da Folha de Rosto do 
Projeto, terá acrescentado um (01) ponto na nota média final. A autodeclaração será objeto de diálogo 
durante a arguição. 
 
O processo seletivo se inicia com a avaliação do projeto de pesquisa e do Currículo, tanto para 
candidatos para o curso de Mestrado quanto candidatos para o Doutorado e Doutorado Direto. 
Após essa etapa, segue-se a avaliação de conhecimentos básicos em Psicologia Social, apenas 
para os candidatos ao curso de Mestrado. Segue-se, então, a avaliação de proficiência em língua(s) 
para todos os candidatos de Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto. Finalmente, haverá a prova 
de arguição, também para todos os candidatos de Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto. Todas 
as etapas são igualmente eliminatórias e serão realizadas no formato não presencial, conforme 
descrito abaixo. 
 
AVALIAÇÃO DO PROJETO E DO CURRÍCULO LATTES: 
O projeto de pesquisa será avaliado pela Comissão Examinadora em função da adequação da 
apresentação e justificativa do problema a ser estudado, do encaminhamento metodológico, da pertinência 
das referências bibliográficas, de sua exequibilidade e de sua compatibilidade com as linhas de pesquisa 
do Programa, além do caráter de ineditismo da temática. currículo será avaliado observando-se a 
formação, a produção (artigos, capítulos de livros e livros publicados, aceitos para publicação e no prelo), 
bem como a inserção do candidato em atividades acadêmico-científicas, sociais e políticas relevantes para 
a realização do projeto. A Comissão Examinadora fará a Avaliação do Projeto e do Currículo Lattes dos 
candidatos no período entre 20/09/2022 a 30/09/2022 e os resultados serão publicados no dia 30/09/2022 
e, após recursos, no dia 07/10/2022, no site: 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
 
 
ROTEIRO DO PROJETO 

Deve ser apresentado de maneira consistente, clara e resumida, ocupando entre 15 e 20 páginas em 
espaço duplo. Deve compreender: Resumo (máximo 20 linhas); Introdução e justificativa, com a síntese da 
bibliografia fundamental; Objetivos; Plano de trabalho e cronograma de sua execução; Material e métodos; 
Forma de análise dos resultados.  
ATENÇÃO: Na Folha de Rosto do Projeto, os candidatos e candidatas deverão informar, seu Nome 
Completo, o Título do Projeto, se se trata de projeto de Mestrado ou Doutorado, a Área de Pesquisa à qual 
seu projeto se alinha, com o nome do docente ou da docente responsável pela área de pesquisa (ver 
relação dos docentes com vagas abertas e suas áreas de pesquisa no item “Áreas de pesquisa dos 
docentes com vagas abertas neste processo seletivo, com a apresentação das vagas disponíveis e a 
bibliografia para as áreas de pesquisa para a questão específica da área de pesquisa para a prova de 
conhecimentos básicos em Psicologia Social”). Solicita-se que informe também se se declaram pretos, 
pardos, indígenas, travestis ou transexuais, pessoas com deficiência e/ou pertencentes a famílias com 
renda de menos de 2 salários mínimos per capita familiar. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS EM PSICOLOGIA (exclusivamente para candidatos do 
curso de Mestrado): 
Após a aprovação na AVALIAÇÃO DO PROJETO E DO CURRÍCULO LATTES, os candidatos serão 
avaliados pela Comissão Examinadora quanto à sua competência (conhecimento) na área da Psicologia 
Social. Como essa fase avalia a competência do candidato na Psicologia Social de modo geral e em sua 
área específica, sugere-se ao candidato que esteja profundamente familiarizado tanto com a bibliografia 
básica quanto com aquela ligada à área específica do projeto apresentada neste Edital. A PROVA DE 
CONHECIMENTOS BÁSICOS EM PSICOLOGIA SOCIAL será escrita, realizada por videoconferência, 
utilizando-se o Google Meet como ferramenta, no dia 21/10/2022  (das 9h às 13h ou das 14h às 18h). Os 
candidatos serão convocados para a PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS EM PSICOLOGIA 
SOCIAL por meio da publicação NO SITE:  
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
Os resultados da PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS EM PSICOLOGIA SOCIAL serão publicados 
no dia 21/10/2022 e, após recursos, no dia 26/10/2022, no site: 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
 
PROVA DE ARGUIÇÃO:  

http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/


 

Após a aprovação na AVALIAÇÃO DO PROJETO E DO CURRÍCULO LATTES, na PROVA DE 
CONHECIMENTOS BÁSICOS EM PSICOLOGIA (no caso dos candidatos do curso de Mestrado) e na 
PROVA DE PROFICIÊNCIA, a Comissão Examinadora fará, com cada candidato, a discussão 
pormenorizada do projeto, discutirá com ele seu projeto à luz de aspectos históricos, teóricos, 
metodológicos e epistemológicos da Psicologia Social. A PROVA DE ARGUIÇÃO será realizada por 
videoconferência, utilizando-se o Google Meet como ferramenta, no período compreendido entre 
21/11/2022 a 02/12/2022 (das 8h às 17h). Os candidatos serão convocados para a PROVA DE 
ARGUIÇÃO por meio da publicação NO SITE:  
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
Os resultados da PROVA DE ARGUIÇÃO serão publicados no dia 07/12/2022 e, após recursos, no dia 
14/12/2022, no site: 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
 
 
 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 Mestrado: Serão aceitos, mediante disponibilidade de orientador, os candidatos que forem 
aprovados em proficiência em língua(s) e obtiverem em cada uma das etapas da avaliação nota superior 
ou igual a 7,0 (sete), obtendo nota final igual ou superior a 7,0 (sete). Assim, a obtenção de nota 7,0 (sete) 
ou superior em uma etapa do processo seletivo permite aos candidatos passarem para a fase seguinte da 
avaliação. A nota final, portanto, será calculada a partir das notas obtidas em cada fase segundo seu peso: 
na AVALIAÇÃO DO PROJETO (peso 4), DO CURRÍCULO LATTES (peso 2), na PROVA DE 
CONHECIMENTOS BÁSICOS EM PSICOLOGIA SOCIAL (peso 2) e na PROVA DE ARGUIÇÃO (peso 2). 

 Doutorado e Doutorado Direto: Serão aceitos, mediante disponibilidade de orientador, os 
candidatos que forem aprovados em proficiência em língua(s) e que obtiverem nota superior ou igual a 7,0 
(sete) calculada a partir das notas obtidas, segundo seu peso: na AVALIAÇÃO DO PROJETO (peso 4), 
DO CURRÍCULO LATTES (peso 3) e na PROVA DE ARGUIÇÃO (peso 3). 
 
ATENÇÃO: CANDIDATOS QUE OBTIVEREM NOTA FINAL IGUAL OU SUPERIOR A 7,0 (SETE) MAS 
PARA OS QUAIS O PROGRAMA NÁO PUDER DESTINAR ORIENTADORES POR FALTA DE VAGAS, 
NÃO SERÃO ACEITOS E, PORTANTO, NÃO PODERÃO SE MATRICULAR NOS CURSOS DE 
MESTRADO, DOUTORADO OU DOUTORADO DIRETO DO PROGRAMA. 
 
O resultado do Processo Seletivo será divulgado no dia 14/12/2022 na página: 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
 
 
BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA DE ESCRITA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS EM PSICOLOGIA 
SOCIAL 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
“A Psicologia Social e a Questão do Hífen”, da Editora Blucher, o qual está disponível gratuitamente no 
link:  
http://bit.ly/psicossocial_hifen 
 
ÁREAS DE PESQUISA DOS DOCENTES COM VAGAS ABERTAS NESTE PROCESSO SELETIVO, 
COM APRESENTAÇÃO DAS VAGAS DISPONÍVEIS E A BIBLIOGRAFIA PARA AS ÁREAS DE 
PESQUISA PARA A QUESTÃO ESPECÍFICA DA ÁREA DE PESQUISA PARA A PROVA DE 
CONHECIMENTOS BÁSICOS EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 
O homem e o mundo contemporâneo (Profa. Sandra Maria Patrício Ribeiro – até duas (02) vagas de 
mestrado e/ou doutorado) 
Ribeiro, Sandra Maria Patricio. Lições preliminares para o estudo do ethos humano contemporâneo. 2018. 
Tese (Livre Docência em Psicologia Social dos fenômenos histórico-culturais específicos) - Instituto de 
Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. doi:10.11606/T.47.2019.tde-05042019-
100757. Disponível em:  
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/47/tde-05042019-100757/pt-br.php 
 
Orientação Profissional (Prof. Marcelo Ribeiro – uma (01) vaga de doutorado) 

http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/47/tde-05042019-100757/pt-br.php


 

Blustein, D. L. (2011). A relational theory of working. Journal of Vocational Behavior, 79, 1-17. doi: 
10.1177/0011000011429032 
 
Políticas Públicas em Psicologia (Profa. Mariana Prioli Cordeiro – até três (03) vagas de mestrado 
e/ou doutorado) 
Spink, P. (2018). Psicologia e políticas públicas. In M. P. Cordeiro, B. P. Svartman & L. V. Souza 
(Orgs.), Psicologia na Assistência Social: um campo de saberes e práticas (pp. 13-31). São Paulo: Instituto 
de Psicologia. Disponível em:  
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/212.  
Oliveira, I. F. & Costa, A. L. (2018). Psicologia e política social: história e debate.  In M. P. Cordeiro, B. P. 
Svartman & L. V. Souza (Orgs.), Psicologia na Assistência Social: um campo de saberes e práticas (pp. 
32-44). São Paulo: Instituto de Psicologia. Disponível em:  
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/212.  
 
Psicologia da Arte e Estética Social (Prof. Arley Andriollo – uma (01 vaga de mestrado e uma (01) 
vaga de doutorado) 
Frayze-Pereira, J. (2006). A Psicologia entre a Estética e a História da Arte (2006), In J. Frayze-Pereira, J. 
Arte, Dor: inquietudes entre estética e psicanálise. (pp. 31-53). São Paulo: Ateliê Editorial.   
 
Psicologia Social e do Trabalho (Prof. Fábio Oliveira – uma (01) vaga de mestrado ou doutorado) 
Coutinho, Maria Chalfin; Bernardo, Márcia Hespanhol; & Sato, Leny (Orgs.).  (2017). Psicologia social do 
trabalho.  Petrópolis, RJ, Vozes,  
Oliveira, I. F.; Yamamoto, O. (Orgs.). (2014). Psicologia e políticas sociais: temas em debate. Belém: 
UFPA.  
 
Relações étnico-raciais (Prof. Alessandro de Oliveira dos Santos – uma (01) vaga de doutorado) 
Santos, A.  de  O. ;  Schucman, L V.; & Martins, H.  V. (2012). Breve histórico do pensamento psicológico 
brasileiro sobre relações étnicoraciais. Psicologia: Ciência e Profissão, 32(spe), 166-175. 
https://dx.doi.org/10.1590/S1414-98932012000500012  
Disponível em:  
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=s1414-98932012000500012&script=sci_abstract&tlng=pt 
 
Saúde, gênero e prevenção à AIDS/ DST (Profa. Vera Paiva – uma (01) vaga de mestrado e uma (01) 
vaga de doutorado) 
Paiva, A. e Buchalla. (2012) Vulnerabilidade e Direitos Humanos. Prevenção e promoção da saúde. 
Curitiba: Juruá (Volume 1. Da doença à Cidadania).  
Scott, J. (1995). Gênero: uma categoria útil para a análise histórica. Educação & Realidade. Porto Alegre, 
20(2). 71-99. 
 
Psicologia Social da Religião e Psicologia Social da Crença (Prof. Geraldo José de Paiva ou Profa. 
Fatima Regina Machado - uma (01) vaga de mestrado e uma (01) vaga de doutorado) 
Paiva, G. J. (2022). Psicologia da Religião: Uma Introdução. São Paulo: EDUSP. 
Esperandiop. M. R.; Zangari, W.; Freitas, M. H.; Ladd, K. L. (Orgs.) (2019). Psicologia Cognitiva da 
Religião no Brasil: Estado atual e possibilidades futuras. 1. ed. Curitiba: CRV. 
 
Lógicas Institucionais e coletivas e produção de subjetividade (Profa. Maria Cristina Vicentin – até 
quatro (04) vagas de Mestrado) 
Marchi, Alice; Rodrigues, Heliana de B. Conde. Roubando os nomes aos bois- gerações e inflexões na his-
tória da análise institucional no Brasil.  Psicologia: Ciência e Profissão (42) 2022. https://www.sci-
elo.br/j/pcp/a/SjRNKLc8HB9YcLbTgmDtwPm/?format=html&lang=pt 
Vicentin, Maria Cristina G. Corpos em rebelião e  o sofriemnto-resistência. Dossiê - Subjetividade e Cul-
tura: O Sofrimento no Social • Tempo soc. 23 (1) • 2011 • https://doi.org/10.1590/S0103-
20702011000100005    
 
Racionalidade política, neoliberalismo e subjetividade (Prof. Nilton Ken Ota – até três (03) vagas de 
mestrado) 
Dardot, Pierre e Laval, Christian. A nova razão do mundo. Editora Boitempo, São Paulo, 2016. 
Foucault, Michel. O nascimento da biopolítica. Martins Fontes, São Paulo, 2008. 
 
Psicologia Política (Prof. Antonio Euzébios – uma vaga de mestrado) 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/212
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/212
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=s1414-98932012000500012&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.scielo.br/j/pcp/a/SjRNKLc8HB9YcLbTgmDtwPm/?format=html&lang=pt
https://www.scielo.br/j/pcp/a/SjRNKLc8HB9YcLbTgmDtwPm/?format=html&lang=pt
https://doi.org/10.1590/S0103-20702011000100005
https://doi.org/10.1590/S0103-20702011000100005


 

EUZÉBIOS FILHO, A; GRADELLA JÚNIOR, O. (2020). Psicologia crítica, práxis política, classe e 
neoliberalismo: um enfoque na Psicologia brasileira. Teoría y Crítica de la Psicología, 14, 89-111.  
Martín-Baró, I. (2000a). Guerra y salud mental. In A. Blanco & L. De la Corte (Orgs.). Poder, ideología y 
violencia (pp. 333-374). Madrid: Trota. 
Martín-Baró, I. (2000b). Polarización social y violencia. In A. Blanco & L. De la Corte (Orgs.). Poder, 
ideología y violencia (pp 139-184). Madrid: Trota. 
Sawaia, B. B. (1999). O sofrimento ético-político como categoria de análise da dialética exclusão/inclusão. 
In B. B. Sawaia (Org.). As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social (pp. 
97-118). Petrópolis: Vozes. 
 
Epistemologia Epigenética (Profa. Zélia Ramozzi-Chiarottino – duas (02) vagas de doutorado) 
Jablonka, E. , Lamb, M.- Evolution in Four Dimensions, Genetic, Epigenetic, Behavioral and Symbolic 
Variation in the History of the Life M I T, Press-Bradford Books, 2005. 
Piaget, J. -Sistema epigenético e desenvolvimento das funções cognitivas. In: Piaget, J. Biologia e 
Conhecimento  Petrópolis, Vozes, 1996. 
Ramozzi-Chisrottino, Z. -Piaget segundo seus próprios argumentos, in: Psicologia USP São Paulo, 
janeiro/março 2010, 21(1)-11-30. 
Ramozzi-Chiarottino, Z. - Jean Piaget’s Genetic Epistemology as a Theory of Knowledge Based on 
Epigenesis. In: _Athens Journal of Humanities & Arts _- volume 8, Issue 3, July 2021. Pages 209-230. 
 
Da Epistemologia à Clínica: A Clínica dos Vínculos (Profa. Maria Inês A. Fernandes – uma (01) vaga 
de doutorado) 
Fernandes, M. I. A. (2005). Políticas públicas e ideologia. In. M.I.A. Fernandes. Negatividade e vínculo – a 
mestiçagem como ideologia. São Paulo, Casa do Psicólogo.  (Cap. II ). 
 
Imigração pós guerra, trauma e acolhimento (Profa. Belinda Mandelbaum  -  
Duas (02) vagas de mestrado eou doutorado)  
Caruth, Cathy. Unclaimed experience: trauma, narrative and history. Baltimore: JHU Press, 2016 
Lacapra, Dominick. Escribir la historia, escribir el trauma. Buenos Aires: Nueva Visión, 2005. 
 
Psicologia Social Crítica (Prof. Luis Guilherme Galeão – uma 01 vaga de mestrado e uma (01) outra 
de mestrado ou doutorado) 
Montero, Maritza. Crítica, autocrítica y construcción de teoría 
en la psicología social latinoamericana In Revista colombiana de psicología; Bogota. vol. 19 n.º 2 julio-
diciembre 2010 issn 0121-5469 pp. 177-191 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-54692010000200003 
Jaeggi Rael. O que há (se de fato há algo) de errado com o capitalismo? Três vias de crítica do 
capitalismo. In Cadernos de Filosofia Alemã: São Paulo. Volume 20. N. 2, 2015   
O que há (se de fato há algo) de errado com o capitalismo? Três vias de crítica do capitalismo | Cadernos 
de Filosofia Alemã: Crítica e Modernidade (usp.br) 
 
Discurso e racionalidade. Estratégias políticas, contradição e paradoxos (Profa. Eda Tassara – 
duas (02) vagas de mestrado e/ou doutorado) 
Quine, W. V. (1948). On what there is. The review of metaphysics, 2(1), 21-38. 
Evento: Fatos e Imagens na Comunicação Contemporânea. Lógica e Informação 
https://www.youtube.com/watch?v=0SzVtfGXfpA 
Evento: Política Ambiental, Crise Climática e a Construção Social do Futuro 
https://www.youtube.com/watch?v=2ymLcPjENhQ 
PodCast: O Uso, o Lugar da Psicologia no Debate Sócio-Histórico Contemporâneo 
https://open.spotify.com/episode/7Dw538hQI0Fvx5irh75fOZ?si=WxrFWMO7SYyXbBQi4uET8A&nd=1 
 
 
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA OU PORTUGUESA (PARA ESTRANGEIROS DE PAÍSES 
NÃO LUSÓFONOS):  
 
OBSERVAÇÃO SOBRE A PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS 
 
Mestrado 

https://www.youtube.com/watch?v=0SzVtfGXfpA
https://www.youtube.com/watch?v=2ymLcPjENhQ


 

O candidato ao Mestrado deverá ser aprovado em exame de proficiência em inglês em nível intermediário 
ou apresentar certificados de proficiência em língua estrangeira emitidos por instituições de reconhecida 
competência aceitos pelo Programa. Os certificados aceitos pelo Programa são:  
1. Paper Based Test (PBT) com o resultado mínimo de 450 pontos – TOEFL 
2. Internet Based Test (IBT) com o resultado mínimo de 60 pontos – TOEFL 
3. Institutional Testing Program (ITP) com resultado mínimo de 470 pontos – TOEFL 
4. Test of English for International Communication - TOEIC (mínimo de 450 pontos) 
5. International English Language Test - IELTS (mínimo de 5,5 pontos). 
 
Doutorado 

O candidato ao Doutorado e ao Doutorado Direto deverá ser aprovado em exame de proficiência em 2 
(dois) idiomas, em nível intermediário, sendo um destes o inglês e o outro em um dos seguintes idiomas: 
francês; italiano; espanhol; ou alemão. 
Os exames de proficiência em língua estrangeira consistem em provas elaboradas pelo Programa, ou 
provas organizadas por centros de línguas, ou na apresentação de certificados de proficiência em língua 
estrangeira, com validade de até dois anos, emitidos por instituições de reconhecida competência aceitos 
pelo Programa. Os certificados aceitos pelo Programa serão:  
 Para a língua inglesa (nível intermediário): os mesmos descritos no item sobre o Mestrado. 
 Para língua inglesa (nível avançado) deve ser apresentado certificado do Test of English as a 
Foreign Language (TOEFL) na modalidade Paper Based Test (PBT) com o resultado mínimo de 550 
pontos ou Internet Based Test (IBT) com o resultado mínimo de 80 pontos ou Institutional Testing Program 
(ITP) com resultado mínimo de 550 pontos. 
 Para a língua francesa, deve ser apresentado certificado da Aliança Francesa (mínimo de 70 
pontos), ou diploma DALF ou DELF (mínimo = B2). 
 Para a língua alemã, deve ser apresentado certificado do Instituto Goethe com classificação de, no 
mínimo, nível M III ou C 1. 
 Para a língua espanhola, deve ser apresentado Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira – 
DELE – Nível Intermediário, emitido pelo Instituto Cervantes. 
 Para a língua italiana, o teste Lato Sensu do Instituto Italiano de Cultura, com aproveitamento igual 
ou superior a 50. 
 
Proficiência em língua portuguesa para candidatos estrangeiros 
O candidato estrangeiro deverá demonstrar proficiência em língua portuguesa, em prova a ser aplicada 
pela Comissão Julgadora, ou apresentar certificado de aprovação no Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-BRAS) com nível de proficiência Intermediário ou Superior. 
Estudantes estrangeiros que demonstrarem proficiência em língua portuguesa no Mestrado serão 
dispensados de fazê-lo novamente no processo seletivo para o Doutorado. A prova realizada on-line, no 
dia 01/11/2022, das 9h às 12h ou das 14h às 17h. Os candidatos serão informados previamente da data 
e horário exatos. O resultado será publicado no dia 03/11/2022 e, após recurso, no dia 08/11/2022, após 
às 15h pelo site:  
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
 
Proficiência em língua inglesa: instruções para a realização do exame 
Para os candidatos que não apresentarem certificado de proficiência em língua inglesa válido por 2 anos*, 
o exame para esse certificado deverá ser realizado no CENTRO INTERDERPARTAMENTAL DE 
LÍNGUAS DA FFLCH Informações no site: https://clinguas.fflch.usp.br/normas-menu 
Nesse exame será permitido o uso de dicionário impresso. Os candidatos deverão se inscrever na próprio 
CENTRO INTERDERPARTAMENTAL DE LÍNGUAS DA FFLCH, http://clinguas.fflch.usp.br  no período 
de 27/09/2022 a 27/10/2022 apresentar documento de identidade e pagar a taxa de R$ 90,00. A prova 
será realizada no dia 03/11/2022 e o resultado será publicado no dia 18/11/2022, a partir das 15h no 
SITE:http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/ 
 Não serão aceitas inscrições após a data de encerramento das mesmas. 
 
* A aprovação em exame de proficiência de língua é válida por cinco anos, conforme Regulamento do 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social.  

Tanto no Mestrado quanto no Doutorado e no Doutorado Direto poderão ser aceitos, a juízo da CCP, 
outros Exames de Proficiência realizados até 5 (cinco) anos antes do prazo máximo para demonstração de 
proficiência em língua estrangeira.  
 
 

http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/
https://clinguas.fflch.usp.br/normas-menu
http://clinguas.fflch.usp.br/
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/programa-de-pos-psicologia-social-pst/


 

Requisitos para Matrícula 
Os candidatos aprovados deverão apresentar, obrigatoriamente, no ato de sua matrícula cópia 
autenticada, ou cópia simples acompanhada do original, dos seguintes documentos:  
I. Formulário de matricula de aluno ingressante assinado pelo orientador (disponível no sítio 
http://www.ip.usp.br/site/pos_graduacao/formularios/);  
II. Título de eleitor;  
III. Documento militar (para candidatos do gênero masculino);  
IV. Diploma de Graduação (frente e verso) devidamente registrado ou certificado de conclusão do curso de 
Graduação com a data de outorga do grau obtido (colação de grau) em curso de graduação oficialmente 
reconhecido (os formandos no ano corrente deverão solicitar em sua instituição de ensino a antecipação 
da colação de grau, caso seja necessário);  
V. Histórico escolar completo do curso de Graduação;  
VI. Aprovados ao Doutorado com Mestrado deverão apresentar, além dos documentos dos itens I, II, III, IV 
e V, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original do diploma de Mestrado (frente e verso), 
ou ata de defesa homologada, e histórico escolar completo do Mestrado;  
VII. Aprovados ao Doutorado Direto deverão apresentar os itens I, II, III, IV e V;  
VIII. Os estrangeiros deverão apresentar passaporte com visto Tipo IV, RNE ou protocolo com número do 
RNE (SINCRE – Polícia Federal);  
 

 Será desclassificado o candidato que não atender a exigências documentais constantes 
nesse Edital.  

 Não será permitida a matrícula concomitante em cursos de pós-graduação strictu sensu da 
USP. Constatada a matrícula em um segundo curso, a matrícula no Programa de Psicologia Social 
será anulada. 

 Não será permitida a matrícula concomitante em cursos de pós-graduação strictu sensu em 
outras instituições com projetos de pesquisa similares. Constatada a matrícula nessas condições, 
a matrícula no Programa de Psicologia Social será anulada. 

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


