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Programa de Pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem 

Edital nº 02/2020 – Processo Seletivo do Curso de Doutorado 

 
Comunicamos aos interessados que estarão abertas, no período de 04/01/2021 a 
15/01/2021, as inscrições para o Processo Seletivo do Programa de Pós-graduação em 
Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, Curso de Doutorado, da Faculdade de 
Ciências – UNESP – Campus de Bauru, para o preenchimento de até 21 vagas para o ano 
de 2021. 

 
As inscrições serão realizadas on-line pelo sítio eletrônico: 
https://www.fc.unesp.br/#!/pospsicologia, de modo que as informações pertinentes ao 
processo de candidatura online estarão dispostas no menu “Processo Seletivo 2021”, sendo 
de inteira responsabilidade do candidato tomar ciência dos procedimentos necessários para 
efetivar sua candidatura. Em hipótese alguma serão aceitas candidaturas que tenham o 
envio de documentação realizado fora do período de inscrições supracitado. A 
documentação exigida deverá ser enviada via UPLOAD (online), em formato PDF, conforme 
as informações dispostas no sítio do Processo Seletivo. Caso o candidato não entregue a 
documentação completa em qualquer uma das etapas estará excluído do Processo Seletivo. 

 
Documentos necessários: 
A responsabilidade pela apresentação e exatidão do conjunto de documentos é do 
candidato. 

 
Na primeira etapa: 

 Cópia do diploma de Graduação, ou documento equivalente; 
 Cópia do diploma de Mestrado, ata de Defesa, ou Termo de ciência de matrícula 

condicionada à entrega de cópia da ata de defesa de dissertação, devidamente 
preenchido, disponível no site: https://www.fc.unesp.br/Home/ensino/pos-
graduacao/programas/PsicologiadoDesenvolvimentoeAprendizagem/termo-de-ciencia-
doutorado.pdf; 

 Cópia do RG (não será aceita cópia da CNH); 
 Cópia do cadastro de pessoa física – CPF; 
 Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 73,00 (setenta e três 

reais); 
 Cópia de comprovante da publicação de um artigo publicado ou no prelo ou um 

capítulo de livro ou livro ou comprovante de submissão de dois artigos e cópia do 
material submetido. 

 Documento de indicação de orientadores (disponível em 
https://www.fc.unesp.br/#!/ensino/pos-graduacao/programas/psicologia-do-
desenvolvimento-e-aprendizagem/processo-seletivo/inscricoes/). 

 
Na segunda etapa: 

 Curriculum Vitae na Plataforma Lattes, disponível no site: www.cnpq.br, atualizado e 
documentado; 

 Pré-projeto de Pesquisa (instruções disponíveis no site: 
https://www.fc.unesp.br/#!/ensino/pos-graduacao/programas/psicologia-do-
desenvolvimento-e-aprendizagem/processo-seletivo/inscricoes/); 

 
Cronograma do Processo Seletivo: 
Período de Inscrição: 04/01/2021 a 15/01/2021; 
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Divulgação das Inscrições Deferidas: 20/01/2021; 
Prazo para apresentação de recursos (primeira etapa): 22/01/2021; 
Resultado da análise dos recursos: 25/01/2021; 
Prova de Proficiência em Inglês: 27/01/2021; 
Resultados da Prova de Proficiência em Inglês: 01/02/2021; 
Recurso da Prova de Proficiência em Inglês: 02/02/2021 
Análise de recurso da Prova de Proficiência em Inglês: 03/02/2021 
Prova de Conteúdos Gerais: 05/02/2021 
Resultados da Prova de Conteúdos Gerais: 11/02/2021; 
Recurso da Prova de Conteúdos Gerais: 12/02/2021 
Análise de recurso da Prova de Conteúdos Gerais: 18/02/2021 

Envio do pré-projeto e currículo Lattes atualizado e documentado dos aprovados: 22/02/2021 
(UPLOAD através do sítio eletrônico https://www.fc.unesp.br/#!/pospsicologia - menu 
“Processo Seletivo 2021”); 
Divulgação dos Deferidos: 26/02/2021; 
Prazo para apresentação de recursos (segunda etapa): 01/03/2021; 
Resultado da análise dos recursos: 03/03/2021; 
Entrevistas: 04 e 05/03 e 8 a 12/03/2021; 
Resultados do Processo Seletivo: Até 18/03/2021; 
Prazo para apresentação de recursos (resultado final): 19/03/2021; 
Resultado da análise dos recursos: 23/03/2021; 
Resultados Finais da Seleção: 30/03/2021; 
Matrícula de Alunos Regulares: 05 a 07/04/2021 (a ser referendado pela Congregação); 
Início das Atividades Didáticas: Abril de 2021 (a ser referendado pela Congregação). 
 
Etapas do Processo: 
O processo de seleção constará de: 

 Prova de Proficiência em Inglês assíncrona (eliminatória); 
 Prova de Conteúdos Gerais, dissertativa e assíncrona, tendo como base a bibliografia 

indicada pelo Programa (eliminatória), divulgada no site: 
https://www.fc.unesp.br/#!/ensino/pos-graduacao/programas/psicologia-do-
desenvolvimento-e-aprendizagem/processo-seletivo/bibliografia/; 

 Análise do pré-projeto de pesquisa e Arguição do pré-projeto e atividades acadêmicas 
síncrona (eliminatória); 

 Análise de Currículo (classificatória). 
 
Das condições: 

a) O candidato receberá, no dia anterior às provas assíncronas, até às 12h, por e-mail 
(cadastrado pelo candidato no sistema de inscrição), o arquivo e/ou link das provas, 
com as instruções para a realização das mesmas;  

b) Todas as entrevistas serão realizadas de forma online pelo uso da plataforma do 
Google Meet. 

 
MGC = (MF*8 + C*2)/10; na qual: 
MF = (PCG*3 + PPI*2 + E*5)/10 

 
Sendo: 
MGC = Média geral classificatória 
MF = Média final 
PCG = Nota da prova de conteúdos gerais 
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PPI = Nota da prova de proficiência em Inglês 
C = Nota de currículo 
EP = Entrevista - Média composta pelas seguintes notas: avaliação do projeto de 
pesquisa apresentado por escrito (3,0 pontos), avaliação da arguição oral do projeto de 
pesquisa e das atividades descritas no currículo apresentado (7,0 pontos). 
Para aprovação, o candidato deverá obter nota mínima de: 
a) 7,0 (sete) pontos na Prova de Conteúdos Gerais e na Prova de Proficiência em Inglês; 
b) 5,0 (cinco) pontos na Análise do Pré-projeto e Entrevista. 
 

Orientadores: 
Alessandra Turini Bolsoni-Silva, Ana Cláudia Bortolozzi Maia, Ana Claudia Moreira Almeida 
Verdu, Carina Alexandra Rondini, Érico Bruno Viana Campos, Flávia da Silva Ferreira 
Asbahr, Flávia Heloísa dos Santos, Hugo Ferrari Cardoso, Jair Lopes Junior, Lúcia Pereira 
Leite, Marianne Ramos Feijó, Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues, Vera Lúcia Messias 
Fialho Capellini. 

 

Observações: 
1. A taxa de inscrição, no valor de R$ 73,00 (setenta e três reais), deve ser recolhida por 
meio de depósito bancário identificado em nome de: 

PÓS-GRADUAÇÃO DA F CIÊNCIAS CNPJ: 48.031.918/0028-44 
Banco do Brasil 
Banco nº 001, Agência 6919-1 
Conta Corrente nº 30.114-0 
2. O Processo Seletivo seguirá a Instrução Normativa do Programa nº 04, de 05/10/2020, 
disponível no site: https://www.fc.unesp.br/#!/ensino/pos-graduacao/programas/psicologia-
do-desenvolvimento-e-aprendizagem/normas/normas-vigentes/ 
3. O candidato que necessitar de algum tipo de condição especial para a realização das 
provas deverá indicar claramente quais os recursos especiais necessários por meio de 
solicitação específica (modelo disponível em  https://www.fc.unesp.br/Home/ensino/pos-
graduacao/programas/PsicologiadoDesenvolvimentoeAprendizagem/necessidades-
diferenciadas-2021.pdf), que deverá ser encaminhado junto com a documentação referente 
à inscrição. 
4. A critério do Conselho do Programa, na hipótese de não preenchimento das vagas dentro 
do período e nas condições previstas de matrícula, poderão ser convocados candidatos, na 
ordem de classificação final, para preenchimento de eventuais vagas remanescentes. 
5. Em todo o transcurso do processo seletivo, fica sob encargo dos candidatos buscarem 
informações no Sítio eletrônico https://www.fc.unesp.br/#!/pospsicologia) e na Secretaria da 
Pós-graduação (pospsi.fc@unesp.br) sobre as condições de realização das provas, bem 
como dos demais itens do exame. 
6. O endereço de e-mail registrado pelos candidatos no sistema de inscrição será a via 
oficial de comunicação do Programa de Pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento 
e Aprendizagem, por meio do qual serão enviadas informações que incluem o acesso às 
salas virtuais de realização das etapas do processo seletivo. O Programa de Pós-graduação 
em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem não se responsabiliza por eventuais 
falhas no recebimento de e-mails pelos candidatos. 
ATENÇÃO: os candidatos deverão evitar o uso de e-mails @uol.com.br, @hotmail.com e 
@yahoo.com.br, uma vez que estão sujeitos à filtragem por SPAM. Recomenda-se uso de 
e-mail @gmail.com 
7. Não haverá revisão das decisões da Comissão do Processo Seletivo. 
8. Em nenhuma hipótese, será possível a devolução do valor referente à taxa de inscrição. 
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9. A inscrição do candidato implica na aceitação das normas e instruções para o processo 
de seleção, contidas neste edital, e nos comunicados que vierem a ser tornados públicos. 
10. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. 
11. Em nenhuma condição serão aceitas inscrições de candidatos com documentação 
incompleta, nos termos deste edital. 
12. As informações sobre as notas do processo seletivo somente serão divulgadas após a 
homologação dos resultados finais pela Congregação da Faculdade de Ciências, mediante 
requerimento devidamente assinado. 

 
 
Mais informações: 
Seção Técnica de Pós-graduação da Faculdade de Ciências – UNESP/Campus de Bauru 
Telefone: (14) 3103-6077 
Endereço: Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 – Bauru/SP – CEP: 17033-360 
E-mail: pospsi.fc@unesp.br 
Site do Programa: https://www.fc.unesp.br/#!/pospsicologia 
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