Estudantes Especiais - 2018
FIQUE ATENTO!!
O resultado da Seleção de Estudantes Especiais para o primeiro semestre de 2018 será divulgado em 08/03.

Os candidatos aprovados devem entregar, no dia 09/03, das 9h às 12h ou das 14h às 16h os seguintes
documentos:



Cópia legível dos seguintes documentos: C.P.F., Cédula de Identidade, Certificado de Reservista,
Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarjas e dobras) ou passaporte válido para os(as)
candidatos(as) estrangeiros(as);



Cópia legível frente e verso do diploma do curso de graduação (autenticada para aqueles diplomas
emitidos por outras IES);



Caso o(a) candidato(a) ainda não possua o diploma, deverá apresentar cópia autenticada do
documento comprobatório oficial de colação de grau. Não pode ser declaração de curso ou
colegiado. Serão aceitos apenas documentos oficiais emitidos pelo setor responsável pela
certificação da graduação.

Local de entrega: Departamento de Psicologia Social e Institucional da UEL.
Data: APENAS no dia 12/03/2018 - das 14 às 17h.

Seleção
Estão abertas as inscrições para seleção de Estudantes Especiais no Programa de Pós-Graduação em Psicologia
da UEL.
Data de inscrição: 27/02/2018 - 01/03/2018 pela Web
Entrega de documentos: Apenas no dia 1º de março, das 9h às 12h e das 14h às 17h.
Local: Departamento de Psicologia Social e Institucional da UEL

Podem se candidatar:




Portadores de diploma de curso superior em Psicologia ou áreas afins.
Formandos que, até a data de matrícula (12/03), possuam documento comprobatório oficial de
conclusão do curso superior.

Documentos exigidos:



Carta de intenções explicitando as razões pelas quais deseja ingressar como estudante especial
cursando a disciplina (Formatação: máximo de 30 linhas, Fonte times, 12).




Ficha de inscrição preenchida
Comprovante de pagamento

Disciplinas Ofertadas:
1) Tópicos Avançados em Psicologia - Delineamento da pesquisa clínica: repercussões para a prática baseada
em evidências
Número de vagas: 3 (três)
Docente Responsável: Patrícia Silva Lúcio
Disciplina Blocada: Período: 09 - 18/07/2018 - todas as manhãs, das 8h às 12h, e todas as tardes, das 14h às
18h
Local: Sala LAPPSIC1

2) Ética, Sociedade e Processos de Subjetivação
Número de vagas: 3 (três)
Docentes responsáveis: Marcos Nalli e Rafael Bianchi
Disciplina Semestral - Início 14/03/2017, das 14h às 18h
Local: Sala de Especialização PPSIC

