
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE

EDITAL 02/2021 - PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE (Nível Mestrado)

TURMA 2022.1

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde (PPGPS) do Centro
de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB),
Campus I, no uso de suas atribuições e de acordo com a RESOLUÇÃO/CNE/CES/01/2001,
que estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação, e conforme as
exigências das RESOLUÇÕES UEPB/CONSEPE/ 039/2013 e UEPB/CONSEPE/ 0163/2017,
que tratam do Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UEPB,
torna público o presente Edital que estabelece as normas do Processo Seletivo para o
preenchimento das vagas do Mestrado em Psicologia da Saúde, Turma 2022. Em razão das
condições impostas pela pandemia da Covid19, com base na RESOLUÇÃO
UEPB/CONSEPE/020/2021, as etapas da seleção ocorrerão de modo remoto.

1. DO PROGRAMA

1.1 O PPGPS, na modalidade de Mestrado Acadêmico, estrutura-se na Área de Concentração
em Psicologia da Saúde com duas linhas de pesquisa: 1) Processos Psicossociais e Saúde e 2)
Trabalho, Saúde e Subjetividade.  O PPGPS tem como objetivos:

I. Formar pesquisadores para que atuem com ética, iniciativa, responsabilidade e autonomia
intelectual e ideológica, em conformidade com as questões atuais da Psicologia da Saúde;
II. Capacitar psicólogos ou profissionais de áreas afins para o exercício da pesquisa e para o
exercício do magistério superior em Psicologia da Saúde;
III. Produzir conhecimento que subsidie teoricamente intervenções profissionais em diferentes
contextos e sobre diferentes temáticas;
IV. Produzir e divulgar conhecimento científico com relevância social na área específica da
Psicologia da Saúde, fomentando a pesquisa em Psicologia na região de Campina Grande e
em toda Paraíba;
V. Formar profissionais em Psicologia da Saúde para que possam atuar nas diversas áreas da
saúde pública.

1.2 A relação dos professores orientadores, com suas respectivas linhas de pesquisa no
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde, é apresentada no Anexo V.
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2. DO NÚMERO DE VAGAS E PÚBLICO ALVO

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde oferece 23 (vinte e três) vagas, sendo
16 (dezesseis) vagas direcionadas para a linha 1 e 7 (sete) vagas direcionadas para a linha 2.
As referidas vagas são destinadas aos portadores de Diploma de Graduação em Psicologia
e/ou Áreas afins ou Certidão de Conclusão (válido por 02 anos, a partir da data de conclusão do
curso) ou Diploma de Graduação emitido por Instituição de Ensino Superior (IES) estrangeira,
devidamente revalidado nos termos da lei.

2.1. O Programa não se obriga a preencher todas as vagas ofertadas.

3. DA INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

3.1 A inscrição para o processo seletivo do PPGPS deverá ser efetuada através do endereço
eletrônico http://scapg.uepb.edu.br e posteriormente ratificada, por meio do envio dos
documentos exigidos neste edital para o e-mail do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
da Saúde (processoseletivo.ppgps@gmail.com), no período de 19/11/2021 a 06/12/2021.

3.2 Para a inscrição no processo seletivo, deverão ser enviados os documentos relacionados
abaixo (salvos em 3 [três] arquivos separados, no formato pdf, e nomeados de acordo com
os nomes estabelecidos nos tópicos “a”, “b” ,“c”):

a) Arquivo 1: DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
1) Comprovante de Inscrição (comprovante de inscrição no Sistema de Controle
Acadêmico da Pós-Graduação da UEPB (http://scapg.uepb.edu.br);
2) Formulário de Inscrição preenchido e assinado pelo candidato (Anexo I);
3) Documento de identificação com foto (RG, CNH ou Registro Profissional);
4) CPF;
5) Título de eleitor;
6) Certidão de quitação eleitoral;
7) Uma fotografia 3x4 recente;
8) Certificado de reservista (para os candidatos do sexo masculino);
9) Diploma de Graduação (frente e verso) ou Certidão de Conclusão de Curso ou
Declaração de Provável Concluinte em Psicologia ou áreas afins;
10) Candidatos estrangeiros devem apresentar cópia do passaporte.
Todos os Documentos de Identificação devem ser salvos em arquivo único no
formato PDF.
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b) Arquivo 2: PROJETO DE PESQUISA:
1) O projeto ENVIADO pelo candidato no ato da inscrição deverá conter: Capa (número
de inscrição gerado pelo Sistema de Controle Acadêmico da Pós-Graduação da UEPB
no ato da inscrição, título, indicação da linha de pesquisa, sugestão de possíveis dois
orientadores, local e mês/ano); resumo; introdução (contemplando o referencial teórico,
questões de pesquisa, justificativa e hipótese (caso seja adequado); objetivo geral e
específicos; método; resultados esperados e referências (conforme as normas da APA,
6ª edição, 2010). O projeto deve apresentar, no máximo, 15 páginas (incluindo capa),
todas numeradas; formatado em papel A4 (210x297mm, observando margens superior e
esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm); espaçamento entre linhas de 1,5 e fonte
Arial 11. As orientações para a elaboração do projeto encontram-se no ANEXO VI deste
edital.

c) Arquivo 3: CURRÍCULO LATTES E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:
1) Currículo Lattes atualizado em 2021 (até a data do último dia da inscrição);
2) Formulário de Avaliação Curricular (disponível nos Anexos II), devidamente
preenchido, comprovado e acompanhado dos documentos comprobatórios Os
documentos comprobatórios devem seguir a ordem do Anexo II;
3) Diploma de Graduação (frente e verso) ou Certidão de Conclusão do Curso em
Psicologia ou áreas afins;

ATENÇÃO - Os documentos originais devem ser digitalizados, em boa resolução e sem
rasuras. Não serão aceitas cópias e arquivos com baixa resolutividade na visualização. Os
arquivos deverão ser enviados em anexo por email (processoseletivo.ppgps@gmail.com), não
sendo aceitos o envio por meio de link ou pastas compartilhadas.

3.3 São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação
por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em
nenhuma hipótese ou a qualquer título.

3.4 As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 10/12/2021, até as 23h59min, nas
páginas eletrônicas da UEPB (http://www.uepb.edu.br) e do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia da Saúde da UEPB (http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgps/).

3.5 Terão as inscrições homologadas apenas os candidatos que apresentarem a documentação
exigida conforme o item 3.2 do presente edital. A ausência de qualquer documento; o não
cumprimento da ordem dos arquivos, exigida no item 3.2. neste edital; ou a ausência de
assinatura no Formulário de Inscrição resultará em não homologação da inscrição do candidato.
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3.6 O prazo para recurso em relação ao resultado das inscrições homologadas será de 02
(dois) dias úteis, a partir da data da homologação das inscrições, no período de 13/12/2022 e
14/12/2022, até às 23h59min.

4. DA BANCA EXAMINADORA

4.1. O processo seletivo, objeto do presente edital, será realizado pela comissão de seleção e,
eventualmente, a depender da quantidade de candidatos inscritos, poderão ser convocados
demais docentes do PPGPS.

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1 O processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde
será realizado no período de 19/11/2021 a 27/04/2022 e constará de 03 (três) etapas, incluindo:
(1) análise do projeto de pesquisa, (2) arguição do projeto de pesquisa e (3) análise curricular.
Em cada etapa será atribuída uma nota de 0 a 10. As etapas de análise e de arguição do
projeto de pesquisa são de caráter eliminatório. A análise curricular é classificatória.

5.2 A seleção que trata o presente Edital compreenderá, essencialmente, as seguintes etapas:

a) Primeira etapa – Análise do projeto de pesquisa. Esta etapa constará da análise do projeto
de pesquisa elaborado conforme o disposto no item 3.2, letra "b". A avaliação da parte escrita
do projeto de pesquisa será realizada em conformidade com os critérios descritos no Anexo III.
O candidato que não atingir a nota mínima de 7,0 (sete) será desclassificado.

b) Segunda etapa - Arguição do projeto de pesquisa. Esta etapa constará de uma arguição
oral do candidato pela Banca Examinadora por videoconferência. A análise da arguição oral do
projeto de pesquisa será realizada em conformidade com os critérios descritos no Anexo IV. As
datas e horários serão divulgadas através do site do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia da Saúde da UEPB (http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgps/). O candidato que não
atingir a nota mínima 7,0 (sete) será desclassificado, assim como aquele que, por qualquer
motivo, não comparecer à videoconferência na data e horário estabelecidos para a realização
da entrevista. Os recursos e meios digitais necessários para acesso à sala de reunião virtual
são de responsabilidade exclusiva do candidato. As arguições dos projetos de pesquisa serão
gravadas. O candidato deverá estar disponível para a realização da entrevista, com, pelo
menos, 15 (quinze) minutos de antecedência. Caso o candidato não esteja disponível na sala
virtual em até cinco minutos após o horário agendado para sua entrevista, será
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desclassificado. Nesta etapa, não serão necessários recursos audiovisuais como slides ou
similares.

c) Terceira etapa – Análise curricular. Nesta etapa serão contabilizados os pontos obtidos pelo
candidato em sua formação acadêmica, participação em programas institucionais, atuação
profissional, produção bibliográfica de 2018 a 2021, obedecendo a um formulário (Anexo II). A
partir desses pontos, será atribuída a nota do candidato da seguinte forma: a maior pontuação
dentre os candidatos será considerada nota dez e, a partir disso, as demais notas serão
estabelecidas por meio de uma regra de três simples.

5.3 A nota final será obtida pela seguinte equação:
NF = (NPP x 3) + (NA x 4) + (NC x 3) /10
Legenda: NPP – Nota do Projeto de Pesquisa NA – Nota da Arguição do projeto de pesquisa
NC – Nota do Currículo

5.4 Os resultados das etapas do processo seletivo serão publicados nas páginas eletrônicas da
UEPB (http/:www.uepb.edu.br) e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da
UEPB (http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgps/).

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

6.1 A Comissão de Seleção atribuirá aos candidatos aprovados uma Nota Final Classificatória
(NFC), resultante da média ponderada das notas obtidas nas três etapas do Processo Seletivo
conforme a equação descrita no item 5.3.

6.2 A classificação dos candidatos aprovados será pela ordem decrescente das suas notas
finais, respeitando o número de vagas, conforme item 2 deste edital.

6.3 Serão selecionados aqueles candidatos que, pela ordem de classificação, preencherem o
número de vagas oferecidas.

6.4 Em caso de empate que ocorram no último lugar correspondente ao limite de vagas, serão
resolvidos seguindo a ordem dos seguintes critérios de desempate:
a) Maior nota obtida no Projeto de Pesquisa;
b) Maior nota na Arguição do Projeto de Pesquisa;
c) Maior nota na Análise do Currículo;
d) Maior idade.
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6.5 A nota do candidato em cada etapa do Processo Seletivo e a Nota Final Classificatória
(NFC) serão consideradas até a primeira casa decimal arredondada.

6.6 Serão considerados aprovados e classificados, exclusivamente, aqueles candidatos que,
com base na ordem decrescente de NFC, preencherem o número de vagas estabelecido no
presente Edital.

6.7 Na hipótese de vacância de uma ou mais vagas poderá(ão) ser chamado(s) o(s)
candidato(s) remanescente(s), por ordem de aprovação do candidato, em consonância com a
linha de pesquisa.

6.8 O preenchimento de possíveis vacâncias será realizado desde que ainda não se tenham
integralizado 30% (trinta por cento) da carga horária das disciplinas do primeiro semestre da
turma selecionada.

7. DO EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

7.1 Uma vez matriculado no curso, o discente deverá comprovar proficiência em língua inglesa
ou espanhola até o final do curso de mestrado, por meio de certificado de universidades
públicas ou institutos reconhecidos de idioma, de acordo com a
RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/0163/2017, emitido há, no máximo, um ano. Para esse fim,
poderá realizar exame de proficiência de língua estrangeira oferecido anualmente pelo
Departamento de Letras da UEPB.

8. DA MATRÍCULA

O candidato aprovado e classificado no processo de seleção ou seu representante legal, deverá
comparecer à secretaria do Programa, Departamento de Psicologia, Av. Das Baraúnas, 351-
Campus Universitário, S/N, Bairro Universitário, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde,
CEP 58429-500, Campina Grande-PB, no período de 02/05/2022 a 05/05/2022, no horário das
08h00min às 12h00min, para efetuar a sua matrícula. Dependendo das medidas sanitárias de
controle da pandemia de COVID-19, as matrículas serão efetuadas por videoconferência em dia
e horário previamente agendados, respeitado o prazo estabelecido no cronograma de seleção.
O prazo para matrícula não é prorrogável. O candidato ou seu representante legal, que não
efetuar a matrícula no prazo determinado, terá sua vaga disponibilizada ao candidato
subsequente, considerando a classificação da lista dos aprovados.
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9. DA BOLSA DE ESTUDOS

9.1 O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde não garante a disponibilidade de
Bolsa de Estudo aos candidatos classificados no processo Seletivo objeto do presente Edital,
dependendo a sua concessão da cota alocada para o ano letivo 2022 e do devido atendimento
às normas reguladoras da CAPES, da UEPB e regimento do PPGPS.

10. DO CRONOGRAMA

Todas as etapas e datas referentes ao processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia da Saúde constam no quadro abaixo:

QUADRO 1 – Etapas do Processo Seletivo

ETAPAS DATA HORÁRIO

Processo de Inscrição

Publicação do edital 19/11/2021 --

Período de inscrição online 19/11/2021 a
06/12/2021

Até às 23h59min
do dia

06/12/2021

Divulgação do resultado das inscrições homologadas
10/12/2021

Até às 23h59min
do dia

10/12/2021

Período para interposição de recurso ao resultado das
inscrições homologadas

13/12/2021 e
14/12/2021

Até às 23h59min
do dia

14/12/2021

Resultado da interposição de recurso à homologação
das inscrições 17/12/2021

Até às 23h59min
do dia

17/12/2021

Processo de Seleção

Período de análise dos projetos de pesquisa 01 a
15/02/2022

Até às 23h59min
do dia

15/02/2022
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Divulgação do resultado da análise dos projetos de
pesquisa 16/02/2022

Até às 23h59min
do dia

16/02/2022

Período de interposição de recurso ao resultado da
análise dos projetos de pesquisa

17/02/2022 e
18/02/2022

Até às 23h59min
do dia

18/02/2022

Divulgação do resultado dos recursos interpostos à
etapa de Análise dos Projetos de Pesquisa 25/02/2022

Até às 23h59min
do dia

25/02/2022

Período de Arguição dos Projetos de Pesquisa 07/03/2022 a
18/03/2022

Até às 23h59min
do dia

18/03/2022

Divulgação do resultado da Arguição do Projeto de
Pesquisa 24/03/2022

Até às 23h59min
do dia

24/03/2022

Período de interposição de recurso ao resultado da
Arguição do projeto de pesquisa

25/03/2022 e
28/03/2022

Até às 23h59min
do dia

28/03/2022

Divulgação do resultado aos recursos interpostos à
etapa de Arguição do Projeto 31/03/2022

Até às 23h59min
do dia

31/03/2022

Período de análise curricular 04/04/2022 a
11/04/2022

Até às 23h59min
do dia

11/04/2022

Divulgação do resultado da Análise dos currículos 12/04/2022
Até às 23h59min

do dia
12/04/2022

Período de interposição de recurso ao resultado da
análise dos currículos

13/04/2022 e
14/04/2022

Até às 23h59min
do dia

14/04/2022

Divulgação do resultado de recursos interpostos a
análise dos currículos 18/04/2022

Até às 23h59min
do dia

18/04/2022

Divulgação do Resultado do processo seletivo 18/04/2022
Até às 23h59min

do dia
18/04/2022

Período de interposição de recurso ao Resultado do
processo seletivo

19/04/2022 e
20/04/2022

Até às 23h59min
do dia 20/04/2022
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Divulgação do resultado de recursos interpostos ao
Resultado do processo seletivo 27/04/2022

Até às 23h59min
do dia 27/04/2022

Divulgação do Resultado Final do processo seletivo 27/04/2022 Até às 23h59min
do dia 27/04/2022

Processo de Ingresso no PPGPS

Período de matrícula 02/05/2021 a
05/05/2022

08h às 12h
13h às 16h

Início do Curso 09/05/2022 --

10.1 O Cronograma acima poderá sofrer alterações, motivadas por razões de ordem
institucional ou jurídica. Caso ocorram, as alterações no Cronograma serão publicadas, por
meio de comunicados ou aditivos ao presente Edital, na página eletrônica do PPGPS
(http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgps/).

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 A inscrição no Processo Seletivo, a matrícula e a realização do curso serão gratuitas.

11.2 O extrato do presente edital, assim como os resultados parciais e finais do processo
seletivo, nos termos aditivos e comunicados complementares do Edital, poderá ocorrer até as
23h59min da data estabelecida para expirar a respectiva divulgação e serão publicados nas
páginas eletrônicas da UEPB (http/:www.uepb.edu.br) e do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia da Saúde da UEPB (http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgps/).

11.3 Os recursos referentes às etapas do processo seletivo deverão ser encaminhados ao
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da UEPB, em documento de formato
PDF, devidamente assinado pelo requerente, para o endereço eletrônico
(processoseletivo.ppgps@gmail.com), respeitando as datas previstas no cronograma de
seleção.

11.4 Informações detalhadas sobre o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde,
linhas de pesquisa, estrutura curricular e corpo docente poderão ser consultadas na página
eletrônica do PPGPS (http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgps/).

11.5 Será desclassificado e excluído do processo seletivo, o candidato que:
a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção;
b) Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste
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edital;
c) Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários previstos;

11.6 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas
estabelecidas neste edital e no Regimento do Programa de Pós-Graduação ao qual se inscreve.

11.7 Casos omissos ao presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, pelo
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde e pela Pró-Reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa, de acordo com as normas estabelecidas no Regimento Interno do
PPGPS e nas Resoluções UEPB/CONSEPE/039/2013 e 0163/2017 e Procuradoria Geral da
UEPB.

11.8 No que diz respeito à inovação e a pesquisa científica e tecnológica, “É vedado ao
dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT
divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha
participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter
expressa autorização da ICT” (Art. 12, Lei no 10.973/2004).

11.9 Qualquer criação ou inovação, que tenham resultado de atividades realizadas com a
utilização das instalações da UEPB ou com o emprego de seus recursos, meios, dados,
informações, conhecimentos e equipamentos, poderão ser objeto de proteção dos direitos de
propriedade intelectual, a critério da UEPB, respeitado o disposto na
RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/0215/2017.
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ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
DADOS DO/A CANDIDATO/A

Nome Completo

Naturalidade/ UF

Nacionalidade

Data de Nascimento

Estado Civil

RG/ Órgão Expedidor

CPF

Possui algum tipo de
deficiência? Qual?

Endereço

Complemento

Bairro

CEP

Cidade/UF

Celular/telefone

E-mail

Curso de Graduação

Instituição

Ano de Conclusão

Linha de Pesquisa Processos Psicossociais e saúde.

Trabalho, Saúde e Subjetividade.

Campina Grande-PB,___/_____________ /2022.

_____________________________________________
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Assinatura do Candidato

ANEXO II
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO

PROCESSO SELETIVO PARA O
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE - TURMA 2022

Item

01 FORMAÇÃO ACADÊMICA Pontuação Quantidade Pontuação
total

1.1 Curso concluído de especialização na área de
Psicologia. 10,0

1.2 Curso concluído de especialização em área afim.
8,0

1.3 Curso concluído de especialização em outra área
do Conhecimento. 6,0

1.4 Residência profissional na área da saúde. 8,0

1.5 Outro curso concluído de graduação. 5,0

02 PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS
INSTITUCIONAIS Pontuação Quantidade Pontuação

total

2.1 Participação em programa de iniciação científica
(por semestre de atividade e, no máximo, seis). 0,5

2.2 Participação em programa de extensão
(por semestre de atividade e, no máximo, seis). 0,5

2.3 Participação em programa de monitoria
(por semestre de atividade e, no máximo, seis). 0,5

2.4
Participação em Programa de Educação Tutorial
(por semestre de participação e, no máximo,
quatro).

0,5

03 ATUAÇÃO PROFISSIONAL Pontuação Quantidade Pontuação
total

3.1
Atividade docente em Instituição de Ensino Superior
na área de Psicologia (por semestre letivo e, no
máximo, seis).

5,0
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3.2
Atividade docente em Instituição de Ensino Superior
em área afim (por semestre letivo e, no máximo,
seis).

4,0

3.3
Atividade docente em Instituição de Ensino
Superior em outra área do conhecimento (por
semestre letivo e, no máximo, seis).

3,0

3.4
Atividade profissional na área de Psicologia, no
campo das políticas públicas (por ano de atividade
e, no máximo, três).

4,0

Atividade profissional na área de Psicologia (por
ano de atividade e, no máximo, três). 3,0

3.5 Atividade profissional em área afim (por ano de
atividade e, no máximo, três). 2,0

3.6 Atividade profissional de preceptoria (por
semestre letivo e, no máximo dois). 1,0

04
PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA

(últimos quatro anos – 2018 a 2021)
Documento de referência: Qualis Periódicos de

Psicologia – Quadriênio 2013-2016
Pontuação Quantidade Pontuação

total

4.1 Artigo publicado em periódico com Qualis A1. 10,0

4.2 Artigo publicado em periódico com Qualis A2. 9,0

4.3 Artigo publicado em periódico com Qualis B1. 8,0

4.4 Artigo publicado em periódico com Qualis B2. 6,0

4.5 Artigo publicado em periódico com Qualis B3. 4,0

4.6 Artigo publicado em periódico com Qualis B4. 3,0

4.7
Livro técnico, didático ou científico
publicado na área de Psicologia, com corpo
editorial, ISBN e editora universitária.

8,0

4.8
Livro técnico, didático ou científico
publicado na área de Psicologia, com corpo
editorial e ISBN.

6,0

4.9 Livro técnico, didático ou científico publicado em
área afim, com corpo editorial e ISBN. 5,0

4.10 Livro técnico, didático ou científico publicado em
outra área do conhecimento, com corpo editorial e 4,0
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ISBN.

4.11

Capítulo de livro técnico, didático ou científico
publicado na área de Psicologia, com corpo
editorial, ISBN e editora universitária (no máximo 2
capítulos por livro).

6,0

4.11
Capítulo de livro técnico, didático ou científico
publicado na área de Psicologia, com corpo
editorial e ISBN (no máximo 2 capítulos por livro).

3,0

4.12
Capítulo de livro técnico, didático ou científico
publicado em área afim, com corpo editorial e/ou
ISBN (no máximo 2 capítulos por livro).

2,0

4.13

Capítulo de livro técnico, didático ou científico
publicado em outra área do conhecimento, com
corpo editorial e/ou ISBN (no máximo 2 capítulos
por livro).

1,0

4.14
Trabalho completo publicado em anais de evento
científico internacional ou nacional na área de
Psicologia ou área afim.

2,0

4.15
Trabalho completo publicado em anais de evento
científico internacional ou nacional em outra área
do conhecimento (no máximo 2 por evento).

1,5

4.16
Trabalho completo publicado em anais de evento
científico regional ou local na área de Psicologia
ou área afim (no máximo 2 por evento).

1,0

4.17
Trabalho completo publicado em anais de evento
científico regional ou local em outra área do
conhecimento (no máximo 2 por evento).

0,5
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ANEXO - III
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Candidato: ____________________________________ Inscrição:________

Nota:__________

Linha de Pesquisa: ⬜ Processos Psicossociais e Saúde
⬜ Trabalho, Saúde e Subjetividade

Quadro I- Etapa eliminatória
Avaliação da parte escrita do projeto

Critérios Peso Nota

Adequação do objeto do estudo com a linha de pesquisa
escolhida. 1,0

Compatibilidade entre a temática da proposta de pesquisa e
os temas disponibilizados pelos docentes (Anexo V). 1,0

Delimitação do problema de pesquisa. 2,0

Clareza e pertinência dos objetivos da pesquisa. 2,0

Pertinência do referencial teórico. 1,0

Adequação dos procedimentos metodológicos ao(s)
objetivo(s) da pesquisa. 2,0

Redação conforme as normas gramaticais e ortográficas da
língua portuguesa e adequação do projeto às normas
técnicas da APA (6ª edição).

1,0

Total 10,0

Avaliador: ______________________________ Data:____/____/_______
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ANEXO - IV

FORMULÁRIO DE ARGUIÇÃO DO PROJETO

Candidato: ____________________________________
Inscrição:__________                          Nota:__________

Linha de Pesquisa: ⬜ Processos Psicossociais e Saúde
⬜ Trabalho, Saúde e Subjetividade

Quadro II- Etapa eliminatória - Arguição do projeto

Critério Peso Nota

Delimitação do problema de pesquisa. 2,0

Articulação entre a trajetória profissional e acadêmica com a
proposta de pesquisa.

1,0

Clareza e pertinência dos objetivos da pesquisa. 1,0

Domínio teórico do projeto de pesquisa. 1,0

Domínio metodológico do projeto de pesquisa. 2,0

Capacidade de argumentação e exposição das ideias. 2,0

Viabilidade de execução do projeto. 1,0

Total 10,0

Nota Final

Avaliador: ______________________________             Data:____/____/_______
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ANEXO V

LISTA DE PROFESSORES-ORIENTADORES POR LINHAS DE PESQUISA NO PPGPS

Linha de pesquisa 1
Processos Psicossociais e Saúde

Tem como objetivo estudar os processos psicossociais que se relacionam direta e indiretamente com a
saúde humana, contribuindo tanto para a discussão de aspectos relacionados ao processo saúde-doença,
quanto às políticas públicas de promoção da saúde e de prevenção de enfermidades.

Nome do professor(a) Temas de interesse em
pesquisas

Perspectivas
teórico-metodológicas

Ardigleusa Alves Coelho
http://lattes.cnpq.br/2622051143015642

-Políticas de Saúde do SUS
(Política Atenção Primária/ atenção
básica e política de Saúde Mental);
-Fenômenos relacionados aos
processos de saúde-doença.

-Estudos utilizando
métodos quantitativo e/ou
qualitativo articulados com
os pressupostos da
psicologia da saúde.

Carlúcia  Ithamar Fernandes Franco
http://lattes.cnpq.br/0324048272760939

-Neurociências  e Comportamento:
Doença de Parkinson; Dor Crônica,
Migranea; Estresse, Ansiedade,
Depressão.

-Envelhecimento Humano nos
processos somatossensorial,
cognitivo e emocional na saúde e
doença; Qualidade de Vida;
Funcionalidade e  Incapacidade.

-Investigação Neurológica  e
Comportamental  em Condições
Pós-COVID-19.

-Estudos utilizando
métodos de abordagens
quali-quantitativas
articulados com os
pressupostos  da
Psicologia da Saúde.

Edwirde Luiz Silva Camêlo
http://lattes.cnpq.br/1696321149610614

-Investigação em processos
psicossociais e saúde;
-Métodos e técnicas de
investigação aplicadas a ansiedade
e estresse
-Estratégias de enfrentamento

-Técnicas de estatística
multivariadas de análises
quantitativo e/ou
qualitativo aplicadas a
Psicologia da Saúde.

Fabíola de Araújo Leite de Medeiros
http://lattes.cnpq.br/2282077635706351

-Política Nacional da Pessoa Idosa;
-Processo de Envelhecer Humano;
-Cuidado integral à pessoa idosa
nos diversos cenários sociais;
-Cuidado integral à Pessoa Idosa
nas modalidades:
-Atenção Primária em Saúde,
Domicílio, Instituição de Longa
Permanência, Instituição Hospitalar,
UPA, SAMU, CAPES e UTI;

-Estudos utilizando
métodos quantitativo e/ou
qualitativo articulando com
os pressupostos da
psicologia e da saúde.
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- Cuidados Paliativos.

Gabriela Maria Cavalcanti Costa
http://lattes.cnpq.br/3232838572182194

-Política, planejamento, gestão de
serviços de saúde e sistemas de
informação;
-Avaliação de Programas,
Tecnologias e Serviços de Saúde;
-Processo saúde - doença humano,
violência e as práticas de cuidado;
-Reprodução Humana Assistida;
-Assistência à saúde de sujeitos
privados de liberdade no ambiente
prisional.

-Abordagem qualitativa
(método etnográfico/
método da história oral)

Josevânia da Silva
http://lattes.cnpq.br/3334886715789820

- Gerontecnologias;
- Psicogerontologia;
- Velhices e ruralidades;
- Velhices, sexualidade e gênero;
- Vulnerabilidades em saúde
associadas ao processo de
envelhecimento.

- Abordagens
metodológicas
quanti-qualitativas;
- Estudos baseados em
referenciais teóricos da
Psicologia da saúde,
Psicologia social e
Psicogerontologia.

Maria do Carmo Eulálio
http://lattes.cnpq.br/8757576547339240

-Processo de envelhecimento:
Qualidade de Vida, Síndrome da
Fragilidade, Apoio Social,
Resiliência, Bem Estar Subjetivo,
Estresse, Ansiedade, Depressão,
Esperança, Gratidão,
Psicogerontologia e novas
tecnologias, tecnologia em saúde.

-Pesquisa de campo,
abordagem qualitativa e
ou quanti-qualitativa.
-Correntes teóricas
ligadas a Psicologia do
Envelhecimento,
Psicologia da Saúde e
Saúde mental.

Maria de Fátima de Araújo Silveira
http://lattes.cnpq.br/7490417829069763

-Ética e humanização da atenção à
saúde na pandemia de Covid 19;
-Boas práticas em saúde.

-Estudos com abordagem
qualitativa;

Sibelle Maria Martins de Barros
http://lattes.cnpq.br/4445866434237408

-Gestação, parto e puerpério;
-Óbito fetal;
-Maternidade;
-Paternidade;
-Rede social pessoal;
-Representações sociais;
-Estratégias de enfrentamento
(coping).

- Pensamento Sistêmico
- Teoria das
Representações Sociais
-Teoria Motivacional do
Coping (TMC)

Tarciana Nobre de Menezes
http://lattes.cnpq.br/6579296721811637

-Nutrição, saúde e envelhecimento
(condição
socioeconômico-demográfica,
presença de doenças crônicas não
transmissíveis, capacidade
funcional, estado nutricional,
qualidade de vida, desempenho
cognitivo, funcionalidade da

-Abordagem qualitativa
(método etnográfico/
método da história oral).
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memória, prática de atividade
física).

Thelma Maria Grisi Velôso
http://lattes.cnpq.br/1954214035034995

-Políticas Públicas de Saúde
Mental;
Identidade e práticas discursivas;
-Sentidos produzidos sobre saúde
mental;
-Memória e discurso.

- Método qualitativo
-Metodologia da história
oral
- Psicologia Social
Discursiva
- A proposta de estudos
da produção de sentidos a
partir da análise das
práticas discursivas

Linha de pesquisa 2
Trabalho, Saúde e Subjetividade

Esta linha de pesquisa compreende o trabalho humano como determinante das relações sociais e do
processo saúde-doença, constituindo-se como elemento potencializador do viver. Analisa as relações entre
as condições de trabalho e a saúde dos trabalhadores, a partir do ponto de vista da atividade. Busca
contribuir para o desenvolvimento e consolidação da Política em Saúde do Trabalhador.

Professor(a) Temas de interesse em
pesquisas

Perspectivas
teórico-metodológicas

Edil Ferreira da Silva
http://lattes.cnpq.br/4320349542612074

-  Saúde do trabalhador
-Trabalho virtual e saúde
- Divisão sexual do trabalho
- Racismo e trabalho
- Trabalho de cuidado (Care).
- Pandemia do Covid 19 e
repercussões no processo
trabalho-saúde-doença

Psicodinâmica do Trabalho,
Clínica da Atividade, Ergologia.
Abordagens qualitativas
relacionadas às clínicas do
trabalho.

Francinaldo do Monte Pinto
http://lattes.cnpq.br/8697801918046472

- Prazer-sofrimento e
saúde-doença no trabalho
- Gestão, precarização,
competências e sentidos do
trabalho
- Trabalho em serviços
essenciais.

Abordagens qualitativas
fundamentadas por
perspectivas clínicas do
Trabalho: Ergonomia da
Atividade, Psicodinâmica e
Psicossociologia do Trabalho,
Clínica da Atividade e Ergologia

Manuella Castelo Branco  Pessoa
http://lattes.cnpq.br/4977774771129246

- Juventude e trabalho
- Formação profissional a
partir das políticas públicas
- Desemprego e trabalho
decente
- Economia solidária;
- Gênero, raça e classe.

Psicologia histórico-cultural;
Psicologia social do trabalho;
Clínicas do trabalho (Ergologia,
Clínica da Atividade,
Psicossociologia do trabalho)

Thais Augusta Cunha de Oliveira
Máximo
http://lattes.cnpq.br/2196115059710340

- Análises dos processos
trabalho - saúde- doença;
-Implicações do trabalho para
saúde mental e subjetividade
dos trabalhadores;

Clínicas do Trabalho

19

http://lattes.cnpq.br/1954214035034995


PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE
-Transformações no mundo
do trabalho durante a
pandemia;
- Trabalho nas políticas
públicas; trabalho e sistema
prisional

Silvânia da Cruz Barbosa
http://lattes.cnpq.br/2486108351700966

- Transtornos Mentais
Comuns no Trabalho
(Estresse, Ansiedade e
Depressão);
- Síndrome de Burnout;
- Qualidade de Vida
Profissional (Fadiga por
Compaixão).

Uso de métodos
quanti-qualitativo e de
abordagens psicossociológicas
em articulação com a psicologia
da saúde
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ANEXO VI

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

O projeto de pesquisa do candidato devera conter:

1. Capa

Na capa do projeto de pesquisa deverá constar: cabeçalho, número de inscrição

gerado pelo Sistema de Controle Acadêmico da Pós-Graduação da UEPB no ato da

inscrição, título do projeto, indicação da linha de pesquisa, sugestão de possíveis dois

orientadores, local e mês/ano

2. Resumo
O resumo deverá apresentar, em linhas gerais, a proposta de pesquisa do candidato, de

forma a contemplar, brevemente, todos os tópicos abordados no projeto enviado ao PPGPS,

exceto referências.

3. Introdução
Na introdução do projeto, o candidato deverá apresentar seu tema e delimitar seu

problema de pesquisa, que consiste em uma pergunta a ser respondida pelo estudo em

questão. O problema orienta o referencial teórico, objetivos e caminhos metodológicos a serem

seguidos pelo pesquisador. A justificativa da pesquisa também deverá constar na introdução

do projeto, de modo a explicitar o motivo que levou o candidato a escolher o tema proposto e

demonstrar a relevância social e científica da investigação. A depender do tipo de pesquisa

realizada, o candidato deverá apresentar também, nessa seção, a sua hipótese de pesquisa. O

referencial teórico também deverá ser desenvolvido na introdução do projeto de pesquisa, de

modo a apresentar os conceitos e perspectivas teóricas que embasam seu estudo.
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4. Objetivos
Utilizando uma linguagem direta e precisa, o candidato, nessa seção, explicitará o

objetivo geral (questão central da pesquisa) e os objetivos específicos da pesquisa (objetivos

pontuais que devem ser cumpridos para que se contemple o objetivo geral). O objetivo geral

deverá estar alinhado ao problema de pesquisa proposto.

4. Método
Nessa seção, deverão ser explicitados os caminhos metodológicos a serem realizados,

como: delimitação dos sujeitos de pesquisa, critérios de inclusão e exclusão, local da pesquisa,

procedimentos de coleta de dados, técnicas de análise dos dados e aspectos éticos da

pesquisa.

5. Resultados esperados
O candidato deverá explicar as contribuições sociais e científicas de seu estudo, a partir

de suas expectativas em relação aos seus resultados.

6. Referências
Diz respeito à listagem, em ordem alfabética, de todas as obras citadas no projeto de

pesquisa e organizadas a partir do modelo da American Psychological Association (APA), 6a.

edição. Espera-se que as referências sejam, em grande parte, atualizadas, considerando os

últimos cinco anos (2017 a 2021).
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