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Edital PPGPSIQ 001/2012

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas: Psiquiatria torna público que
receberá a documentação dos candidatos ao processo de seleção para o nível de Doutorado –
Fluxo Contínuo (ingresso 2012), no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012. A
solicitação de ingresso no doutorado será considerada apenas para candidatos com pelo menos
uma das seguintes características:
1. Candidato com título de Mestre obtido neste Programa ou em outro Programa de PósGraduação credenciado pela CAPES;
2. Ingresso diretamente ao nível de Doutorado para candidatos não portadores de título de
mestrado, porém com forte perfil acadêmico e histórico documentado de atividades
científicas.
Das Vagas
O número de vagas oferecidas para o ano de 2012 será, de no máximo 20 alunos.
Do Processo Seletivo
O processo seletivo consiste em duas etapas:
1ª etapa – Da Inscrição:
O processo seletivo consiste em duas etapas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formulário de inscrição preenchido;
Copia do diploma da graduação;
Cópia do histórico escolar da pós-graduação;
Curriculum vitae (plataforma Lattes) impresso;
Cópia dos documentos de identificação (identidade, CIC, carteira do conselho e
Passaporte/registro de estrangeiro);
Projeto de pesquisa
Plano de trabalho;
Uma foto 3x4
Comprovante de residência, título de especialista e/ou histórico de atuação científica
Documentado.
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2ª etapa – Da Avaliação:
Os critérios de avaliação dos candidatos em cada procedimento serão da seguinte maneira:
Será valorizado o curriculum vitae em 40% e análise do projeto em 60%. O desempenho
mínimo será de 70%.
Especificações:
1. O projeto será analisado quanto:
A – adequação à linha de pesquisa do orientador: 30%;
b – adequação quanto aos aspectos éticos, metodologia, viabilidade e relevância: 30%
2. Curriculum Vitae – 40%
Mestrado;
Residência Médica;
Alunos com produção de destaque comprovada e forte iniciação cientifica.
Experiência profissional na área comprovada.

Portadores de título de mestre
1.
2.

Análise do projeto e do plano de trabalho
Análise do currículo no modelo Lattes

Ingresso diretamente em nível de Doutorado para candidato não portador de título de
Mestrado:
1.
2.
3.

Avaliação da produção científica do aluno
Análise do projeto e do plano de trabalho
Análise do currículo no modelo Lattes

Da distribuição de Bolsa:
Bolsas poderão ser distribuídas aos alunos a qualquer época do ano letivo de acordo com a
disponibilidade, desde que os candidatos preencham os requisitos exigidos pelas agências
financiadoras.
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Dos resultados:
A relação dos aprovados era divulgada na pagina do programa (www.ufrgs.br/ppgpsiq) em até
60 dias após a homologação da inscrição.
Os eventuais recursos serão recebidos pela secretaria do programa em até 48 horas após a
divulgação dos resultados.
Os resultados finais da seleção serão divulgados na pagina do programa em até 10 dias após
análise do recurso.
Da Comissão de Seleção:
A comissão de seleção será composta por três membros da comissão coordenadora do
programa de pós graduação em ciências médicas psiquiatria. A comissão organizadora
encontra-se no site do programa (www.ufrgs.br/ppgpsiq).
Dos casos omissos
Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Comissão de
Pós-Graduação em Ciências Médicas: Psiquiatria.
Do Cronograma do PPG em Ciências Médicas: Psiquiatria
ETAPAS
Período de inscrição no PPG em Psiquiatria
Portador do título de mestrado e ingresso diretamente em nível
de doutorado para candidato não portador de título de mestrado
Prazo para recursos
Resultado final do processo seletivo
Indicar prazo de vigência do edital
Início das atividades

PERÍODO
01/01/2012 a 31/12/2012
Até 60 dias após
apresentação de toda
documentação.
Até 48hs após a divulgação
do resultado
Até 10 dias úteis após a
apresentação de recursos
01/01/2012 à 31/12/2012
Após homologação do
ingresso em reunião da
Comissão de PósGraduação do PPGPSIQ
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Local e Horário das Inscrições:
Das 08hs às 12hs
Rua Ramiro Barcelos, 2400, 2º andar
90035-003 – Porto Alegre, RS
Fone (51) 3308 5624 ou Fax: (51) 3308 5628
E-mail: ppgpsiq@ufrgs.br – Home Page: www.ufrgs.br/ppgpsiq

Porto Alegre, 05 de dezembro de 2011.

Rua Ramiro Barcelos, 2400 - 2º andar - 90.035-003 - Porto Alegre/RS - Brasil
Fone: (51) 3308-5624 - Fax: (51) 3308-5628
E-mail: ppgpsiq@ufrgs.br

