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A Coordenação do Programa de Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso, por 

meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no uso de suas atribuições legais, torna pública aos interessados, 

a retificação do Edital do Mestrado em Psicologia, de acordo como se segue: 

Onde se Lê: 

“1.2 Documentação exigida  

e) Pré-projeto de pesquisa a ser desenvolvido em uma das linhas de pesquisa do Programa de 

Pós-graduação em Psicologia. O pré-projeto deverá apresentar no mínimo 10 páginas e no 

máximo 20 páginas, obedecendo às normativas ABNT (normas exigidas na UFMT). O modelo 

a ser seguido para organização do pré-projeto apresenta: 1) Introdução (contendo justificativa, 

revisão bibliográfica e objetivos – geral e específicos – do projeto); 2) Método (contendo a 

indicação de participantes, procedimentos de coleta de dados, procedimentos de análise de 

dados e cronograma de execução) e 3) Referências.” 

Leia-se: 

“1.2 Documentação exigida 

e) Pré-projeto de pesquisa a ser desenvolvido em uma das linhas de pesquisa do Programa de 

Pós-graduação em Psicologia. A capa do pré-projeto e demais páginas devem estar sem 

qualquer identificação nominal do candidato. A capa deve conter o título do Pré-projeto, 

a identificação da linha de pesquisa e dos dois nomes de orientadores previamente 

indicados na ficha de inscrição e o número do RG ou CPF do candidato. O pré-projeto 

deverá apresentar no mínimo 10 páginas e no máximo 20 páginas, obedecendo às normativas 

ABNT (normas exigidas na UFMT). O modelo a ser seguido para organização do pré-projeto 

apresenta: 1) Introdução (contendo justificativa, revisão bibliográfica e objetivos – geral e 

específicos – do projeto); 2) Método (contendo a indicação de participantes, procedimentos de 

coleta de dados, procedimentos de análise de dados e cronograma de execução) e 3) 

Referências.” 

 


