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EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS PARA ALUNOS ESPECIAIS 2020/2
O Programa de Pós-Graduação em Psicologia abre vagas para candidatura a Aluno especial nas
disciplinas do curso de Mestrado abaixo relacionadas oferecidas no Primeiro Semestre de 2019.
INÍCIO DAS AULAS: 21 de setembro de 2020
Docente
Renan Monteiro

DISCIPLINA

Métodos de Avaliação e Análise Quantitativos

CH
45hs

Horário
2ª 08:00 às 12:00

45hs

2ª 14:00 às 18:00

Ementa: Discussões e aplicações dos
principais métodos quantitativos para obter
inferências e conclusões. Comparação
transversal de grupos, evoluções temporais,
contagens
de
indivíduos,
medidas
psicométricas e inter-relações de variáveis.
Avaliação estatística dos dados por testes de
normalidade, métodos paramétricos (teste t de
Student, Anova, correlação de Pearson) e não
paramétricos (chi-quadrado, correlação de
Spearman, Kruskal-Wallis e Wilcoxon-MannWhitney).
Alessandro
Vinícius de
Paula

Processos de Trabalho e Saúde
Ementa: A categoria trabalho humano como
objeto de estudo e categoria de análise da
Psicologia: formas de (re)produção da
subjetividade. Origens e desenvolvimento
histórico/teórico dos estudos sobre o trabalho
e saúde. Principais correntes teóricometodológicas na área estudos de trabalho e
saúde: conceitos e contribuições. Processos de
(re)construção da identidade relacionados ao
trabalho: trabalho, gestão e subjetividade no
mundo contemporâneo. Diversidade e

pluralismo nos/dos locais de trabalho e
desafios para a Psicologia.
Rita Masaro
Tópicos Especiais em Psicologia I: Psicologia 45hs 3ª 08:00 às 12:00
das Organizações e do Trabalho: A fronteira
entre a pessoa, o trabalho e a sociedade
Ementa: Estudar o conhecimento produzido
pela Psicologia para explicar os eventos,
processos, condições e problemas implicados
na fronteira entre a pessoa, o trabalho e a
sociedade. Nessa fronteira, analisar a
interdependência entre a subjetividade do
trabalhador, seu desempenho, a demanda da
eficácia profissional, sua qualidade de vida e
sua autorrealização.
Paola Biasoli
60hs 3ª 14:00 às 18:00
Docência no Ensino Superior
Alves, Fernanda Ementa:
Fundamentos
políticos
e
Cândido
pedagógicos do ensino superior brasileiro. A
Magalhães e
prática docente e suas dimensões políticas,
Rauni Jandré
sociais e de formação e atualização
Alves
profissionais. Produção de conhecimento na
Universidade: o tripé ensino, pesquisa e
extensão. Planejamento, execução e avaliação
do processo de transmissão do conhecimento.
Recursos didáticos e metodológicos do
processo ensino-aprendizagem. Tecnologias
digitais de informação e comunicação. As
relações professor-aluno e o compromisso
social do ensino de psicologia.
Thiago Marques Processos Básicos e Saúde
45hs 4ª 08:00 às 12:00
Brito
Ementa: Os principais pressupostos que
servem de base para a investigação dos
processos cognitivos básicos, com destaque
para
os
processos
envolvidos
na
aprendizagem, memória, percepção, atenção,
linguagem e emoção. Efeitos das alterações do
funcionamento cognitivo e seu impacto na
saúde do indivíduo. Diferentes estratégias que
possam ser aplicadas na investigação do
funcionamento cognitivo padrão e patológico.
Fernanda
Métodos de Avaliação e Análise Qualitativos 45hs 4ª 14:00 às 18:00
Cândido
Ementa: Pesquisa qualitativa: origem
Magalhães
epistemológica e métodos. Planejamentos da
pesquisa qualitativa em psicologia: limites,
possibilidades e articulações metodologias
quantitativas.
Técnicas
de
coleta,
processamento e análise dos dados.
Dolores Cristina Tópicos Especiais em Psicologia III Políticas 45hs 6ª das 14:00 às
Galindo
de Escrita em Psicologia: conversações e
18:00
prática

Ementa: Esta disciplina, em diálogo com as
discussões e debates sobre os mundos findos e
fins dos mundos como os conhecemos
(Kopenawa e Albert, 2015; Mombaça, 2020;
Danowski e Viveiros de Castro, 2014;
Stengers, 2015), busca cartografar (Passos e
Krastrup, 2015) e fabular (Haraway, 2029)
dispositivos de escrita na pesquisa em
Psicologia orientados à inventividade (Lury e
Wakeford, 2013), partilha de saberes (Spink,
P, 2008), transversalização das dimensões
éticas, estéticas e políticas (Guattari, 1992),
localização dos saberes (Haraway, 1995) e
descolonização (Rivera Cusicanqui, 2010).
Para tal, o curso contempla aulas dialogadas
sobre práticas pesquisadoras e exercícios de
escrita em intersecção com práticas artísticas
nas suas múltiplas linguagens, hibridações
- com destaque para a Poesia Contemporânea,
Artes Visuais, Dança e Performance.

Somente será permitida a participação de alunos especiais até o limite de 50% dos alunos
regulares matriculados em cada disciplina.

O candidato a aluno especial deverá apresentar os seguintes documentos para inscrição:
a. Carta de intenção, com no máximo 2 páginas em letra Times New Roman tamanho 12,
espaçamento 1,5 contendo informações sobre a formação acadêmica do candidato e importância da(s)
disciplina(s) para sua vida acadêmica e profissional. Indicar na carta a disciplina desejada em primeira
opção, deixando assinalada uma segunda disciplina como possibilidade, caso o número de vagas na
primeira já tenha sido preenchido, ou mesmo que a disciplina não se efetive, devido à insuficiência de
alunos regulares inscritos.
b. Cópias dos seguintes documentos pessoais: Certidão de nascimento ou casamento; RG; CPF
ou

declaração

de

regularidade

emitida

pelo

site

da

Receita

Federal

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp; Título de eleitor, com
comprovante de votação na última eleição ou Certidão de quitação eleitoral emitida pelo órgão
responsável, pelo site http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ;
Certificado de reservista ou dispensa de incorporação, para homens entre 18 e 45 anos (com exceção
aos candidatos indígenas).
c. Cópia do Diploma de graduação, expedido por curso reconhecido pelo MEC ou documentação
que comprove estar o candidato graduado. Não serão aceitos diplomas de licenciatura curta. O
candidato que apresentar diploma emitido por universidades estrangeiras deverá anexar a respectiva

revalidação, conforme legislação vigente (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº
9.394/1996), juntamente com Histórico Escolar;
d. Comprovante de que é aluno regular do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de outra
universidade, se for o caso;
e. Currículo Vitae, preferencialmente modelo Lattes, com os documentos de comprovação se
houver publicações e apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos nos últimos 3 anos.

Observação: As cópias da documentação (em formato PDF) precisam ser encaminhadas para o
seguinte endereço eletrônico - ppgpsi.ufmt@gmail.com - com a seguinte designação no título do e-mail
- Aluno Especial (seu nome). Assim que a documentação for recebida, será enviado e-mail de
confirmação, caso isto não ocorra até o último dia de inscrição, entrar em contato com o Programa.

O Colegiado de Curso, em concordância com os docentes responsáveis pelas disciplinas, fará a
análise e homologação das inscrições. As inscrições devem ser realizadas do dia 28 de agosto de 2020
ao dia 10 de setembro de 2020. O resultado será divulgado no dia 11 de setembro de 2020 no site da
UFMT www.ufmt.br

Caberá recurso em relação ao resultado no prazo de 24 horas a contar da data de publicação do
resultado. A solicitação deverá ser dirigida à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em questão,
por meio de processo instruído e protocolado via Sistema Eletrônico de Informação (SEI), pela página
oficial da UFMT - http://www1.ufmt.br/ufmt/un/noticia/5717/sei.
Observação: A Universidade Federal de Mato Grosso disponibiliza o Acesso Externo ao Sistema
Eletrônico de Informação (SEI), com página destinada aos usuários externos (estudante e comunidade).
Os candidatos não cadastrados no SEI da UFMT, deverão efetuar seu cadastro pelo site
http://www1.ufmt.br/ufmt/un/noticia/5717/sei pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes do
período de inscrição. Contato e Suporte para Usuários Externos: (65) 3313-7380. O Material de apoio
para

usuários

do

SEI

está

disponível

no

site

oficial

da

UFMT:

http://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/12340/sei. Importante mencionar que, caso haja alguma incorreção
no envio e precise fazer um novo peticionamento, será considerado o último processo enviado pelo
candidato.

Critérios para aprovação da inscrição: afinidade entre as áreas de conhecimento apresentadas
no Curriculum Vitae e a(s) disciplina(s) indicada(s). O conteúdo da Carta de Intenção (item ‘a’ descrito
acima), que deverá endossar tais afinidades, o interesse e o compromisso em cursar a disciplina. Existe
a possibilidade de o candidato, não aprovado para a disciplina para qual se inscreveu, ter a inscrição
avaliada numa outra disciplina que ainda disponha de vagas, desde que assinale no requerimento de
inscrição a concordância em ser remanejado para outra disciplina.

O candidato cujo requerimento for aprovado deverá efetivar sua matrícula de Aluno Especial
nos dias 16, 17 e 18 de setembro por meio eletrônico a ser informado pela a Secretaria do Programa.
Todas as disciplinas serão ofertadas em modalidade à distância, por meio de uso de Plataformas
Digitais, especialmente o Ambiente Virtual de Aprendizagem para Programas de Pós-Graduação
Stritco Sensu da UFMT. O acesso é disponibilizado após a matrícula do aluno especial pela própria
Secretaria do Programa.

Serão aceitas somente as matrículas que cumprirem com os

requerimentos que serão informados por email, para cada candidato aprovado, pela Secretaria
do Programa, além do comprovante de pagamento da Taxa de Matrícula de R$ 201,70 (duzentos
e um reais e setenta centavos), por disciplina, em favor da Fundação de Apoio e Desenvolvimento
da UFMT (Fundação UNISELVA). Será necessário preencher o requerimento de inscrição, gerar e
imprimir o boleto eletrônico até o dia 16 de setembro de 2020 e efetuar o pagamento do mesmo até o
final do expediente bancário do dia 16 de setembro de 2020 IMPRETERIVELMENTE. O valor deverá
ser pago exclusivamente por meio de Boleto Bancário. O valor da taxa de matrícula não será devolvido.
[ATENÇÃO: O PRAZO PARA EMISSÃO DO BOLETO ENCERRA-SE 2 DIAS ÚTEIS ANTES DO
PRAZO FINAL DE MATRÍCULA];
O Aluno Especial poderá cursar disciplinas obrigatórias e optativas no Programa, totalizando
no máximo de 60h, e poderá frequentar unicamente as aulas das disciplinas nas quais estiver
matriculado. Para a aprovação em cada disciplina, deverá submeter-se a todas as avaliações aplicadas
aos alunos regulares, assim como alcançar a frequência mínima exigida de 75%.
As atividades realizadas por aluno especial não lhe conferem qualquer direito a uma vaga como
aluno regular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. As vagas para aluno regular somente
poderão ser preenchidas por candidatos aprovados no processo seletivo específico.
Em caso de aprovação em processo seletivo futuro para o Programa de Pós-Graduação em
Psicologia, da UFMT, o aluno poderá solicitar a incorporação dos créditos realizados, no Programa,
como Aluno Especial. Nesse caso, cabe ao Colegiado de Curso a análise desta solicitação.
ATENÇÃO:
Não haverá devolução de taxa de inscrição em caso de desistência;
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em Psicologia da UFMT.
Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2020.
Professora Doutora Paola Boasoli Alves
Coordenação Programa Pós-Graduação em Psicologia

