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EDITAL DE CONCESSÃO DE BOLSAS NO. 001/2014 - PPGP
TURMA 2014-2015

O programa de Pós-graduação em Psicologia torna público o Edital de
Concessão de Bolsas para a seleção de bolsistas da turma 2014-2015 do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia. Deverá ser observado:
Período de Inscrição: 13 a 20 de janeiro de 2014.
Local de Inscrição: secretaria do PPGP/CCSH
Horário de inscrição: 8hs às 12hs e 14hs às 17hs.
Documentos Exigidos
-

-

curriculum lattes comprovado. O curriculum lattes deverá ser impresso a partir
da Plataforma Lattes do CNPq. Os comprovantes do currículo deverão estar
apresentados na seqüência do anexo A. O não cumprimento do disposto a
respeito da ordem de apresentação dos documentos comprobatórios fará com
que o aluno perca 20 pontos de sua pontuação total obtida, nesta avaliação do
curriculum lattes; e
Anexo A com pontuação do candidato integralmente preenchida.

A documentação solicitada neste Edital deverá estar encadernada e ser
acondicionada em envelope identificado contendo o nome do candidato.
Os critérios adotados para a concessão de bolsa estão descritos na Normatização
01/2014, que atende as exigências da Capes e da UFSM. A lista classificatória deverá
ser aprovado pela Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, e ser
divulgada em fevereiro de 2014 na página http://www.ufsm.br/ppgp.
Santa Maria, 10 de janeiro de 2014.

Aline Cardoso Siqueira
Coordenadora do Programa
de Pós-graduação em Psicologia da UFSM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
PROCESSO SELETIVO BOLSAS
ANEXO A
1. Nome:
2. Área de atuação:
3. Formação acadêmica / Titulação

Critérios
de Pontuação

3.1. Título obtido em Curso de Especialização (360
5,0/cada
horas ou mais) na área de concentração do Programa.
Obs. Somente serão considerados os certificados
obtidos em cursos de especialização de acordo com a
Resolução 12/83 e/ou Residência reconhecida pelo
Conselho Federal de Educação.
3.2 Monitoria em graduação ou especialização
1,0/ semestre
3.3 Bolsa de Extensão na graduação
3,0/ano
3.4 Bolsa de Iniciação Científica ou equivalente
5,0/ano
3.5 Curso de aperfeiçoamento (com mais de 160 horas
2,0 cada
de duração) na área de concentração do Programa
3.6 Cursos de atualização e extensão (de 60 horas até
1,0 cada
159 horas de duração)
3.7 Cursos de atualização e extensão (menos de 60
0,5 cada
horas de duração)
3.8 Disciplina cursada em Pós-Graduação Stricto Sensu
0,5 cada
3.9 Disciplina cursada em Pós-Graduação Lato Sensu
0,2/cada
(exceto as referentes à especialização concluídas
pontuadas no item 3.1)
4. Atuação profissional na área de sua formação
1,0 por
atividade
5. Docência na área de sua formação
5.1 Docência em nível técnico ou no ensino médio
0,5 por ano
5.2 Docência no ensino superior
2,0/ano
5.3 Supervisão de estágio
0,5/semestre
5.4 Orientação de Trabalho de conclusão de curso
0,5/semestre
5.5 Orientação de discente em projeto de extensão
0,5/semestre
6. Atividades de administração na área de formação
0,5/ano
(chefia de departamento, coordenação de curso,
coordenação pedagógica, coordenação de equipe)
7. Assessorias e Consultorias (membro de comissões,
0,5
conselhos, corpo editorial de publicação, revisor de
periódico)
8. Projetos de Pesquisa

Máximo de
Pontos
Possível
15

6
6
4
1
1
5
5
10
3
3
3
2
2

Pontuação
do
Candidato

8.1Autoria/Coordenação de Projeto de pesquisa com
registro institucional
8.2Co-autoria na elaboração de projeto de pesquisa com
registro institucional
8.3 Membro de Grupo de Pesquisa cadastrado na
plataforma de grupos de pesquisa do CNPq e tendo, o
candidato, anexado cópia impressa da página
correspondente da plataforma em que conste seu nome.
8.4 Participação em Projeto de Pesquisa sem bolsa
8.5 Participação em Projeto de Extensão sem bolsa
9. Produção Científica¹
9.1 Autoria ou co-autoria de artigo publicado ou aceite
para publicação em periódico classificado Qualis A1
(Psicologia – 100)
9.2 Autoria ou co-autoria de artigo publicado ou aceite
para publicação em periódico classificado Qualis A2
(Psicologia – 85)
9.3 Autoria ou co-autoria de artigo publicado ou aceite
para publicação em periódico classificado Qualis B1
(Psicologia – 70)
9.4 Autoria ou co-autoria de artigo publicado ou aceite
para publicação em periódico classificado Qualis B2
(Psicologia – 60)
9.5 Autoria ou co-autoria de artigo publicado ou aceite
para publicação em periódico classificado Qualis B3
(Psicologia – 40)
9.6 Autoria ou co-autoria de artigo publicado ou aceite
para publicação em periódico classificado Qualis B4
(Psicologia – 30)
9.7 Autoria ou co-autoria de artigo publicado ou aceite
para publicação em periódico classificado Qualis B5
(Psicologia – 10)
9.8 Qualis C ou revista não avaliada (sem Qualis)
9.9 Autoria ou co-autoria de livro com ISBN e Conselho
Editorial
9.10 Autoria de capítulo de livro ou Organização (ou coorganização) de livro com ISBN e Conselho Editorial
9.11 Autoria ou co-autoria de livro, manual técnico e/ou
artigo em livro publicado sem ISBN e sem Conselho
Editorial
9.12 Resumo expandido ou Trabalho completo publicado
em Anais de Congresso ²
9.13 Resumos simples publicados em Anais de
Congresso²
10. Apresentação de trabalhos
10.1 Trabalhos apresentados em eventos internacionais
(qualquer modalidade)
10.2 Trabalhos apresentados em eventos nacionais
(qualquer modalidade)

5,0 cada

-

4,0 cada

-

1,0 por ano
de
participação
no grupo
3,0/cada
2,0/cada

4

20/cada

-

17/cada

-

14/cada

-

12/cada

-

8/cada

-

7/cada

-

5/cada

-

3/cada
10,0/cada

-

5/cada

-

2,0/cada

-

2,0 cada

30

1,0 cada

10

2,0 cada

10

1,0

10

-

10.3 Trabalhos apresentados em eventos regionais ou
locais (qualquer modalidade)
10.4 Palestras em escolas, e outras instituições que não
fazem parte de eventos caracterizados como Encontros,
Congressos, Jornadas, Simpósios, etc.
11. Produção técnica
11.1 Produção de vídeo, filme ou software técnicocientífico
11.2 Participação em bancas examinadoras de
conclusão de curso.
11.3 Aprovação em concurso público para o Ensino
superior ou Serviços nas áreas de abrangência deste
Edital.
11.3 Participação em atividade declarada de Utilidade
Pública
11.4 Estágio voluntário ou extra-curricular ou não
obrigatório nas áreas de abrangência deste edital
11.5 Participação em evento.
11.6 Membro de Comissão Organizadora de Evento
11.7 Coordenação de Curso de Extensão Universitária
11.8 Cursos ministrados em eventos profissionais
11.9 Proficiência em Língua Inglesa
11.10 Proficiência em outros idiomas
12. Outros aspectos relevantes a critério da Comissão
de Seleção (descrever em Observações)
Total de pontos alcançados

0,5 cada

10

0,2/cada

3

1,0/cada

5

0,5 cada

5

1/ cada

5

0,2/cada

1

1,0/cada

3

0,2/cada
1,0/cada
1,0 cada
1,0 cada
3,0
2,0 cada
até 3 pontos

5
5
5
3,0
-

¹ O qualis de avaliação dos artigos publicados refere-se aquele da área de concentração do
programa; no caso da publicação não ter qualis na Psicologia e ter em outra área, será
considerado o qualis, tomando por base a área de formação do candidato.
² Observar critérios vigentes da ABNT para definição do tipo de resumo

