
     
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

RETIFICAÇÃO EDITAL Nº005/2022/PPGP (matrículas 2023) – MESTRADO 
 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa 

Catarina (PPGP/UFSC), no uso de suas atribuições e em acordo com a Resolução Normativa n. 

154/2021/CUn, com a Resolução Normativa n. 4/2021/CPG/UFSC de 11 de novembro de 2021  e com o 

Regimento do Programa de Pós-graduação em Psicologia, torna pública a presente retificação do EDITAL 

Nº005/2022/PPGP (matrículas 2023) – MESTRADO 

 

 

Onde se lê: 
 

ANEXO V AO EDITAL Nº: 005/2022/PPGP 

PROVA DE TÍTULOS - Seleção 2022/2023 

Ficha de Pontuação de curriculum vitae para seleção na Pós-Graduação de Psicologia 

(apenas produções de 2017 a 2022) 

 

 

NÚMERO DO CANDIDATO:  ÁREA:                                                           LINHA: 

 
FORMAÇÃO/ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Graduação concluída 4 pontos – contar apenas nível mais alto1  

Especialização concluída 6 pontos – contar apenas nível mais alto1  

Mestrado concluído 12 pontos – contar apenas nível mais alto1  

Doutorado concluído 15 pontos – contar apenas nível mais alto1  

 

Experiência com ensino superior2, ensino de 

jovens e adultos, escola básica e ensino 

técnico. 

- Experiência em Ensino Superior: 

  2,0 pontos por ano, máximo de 10 pontos 

- Experiência nos demais níveis de Ensino: 

  1,0 ponto por ano 

Máximo de 05 anos para ambos  

 

Monitoria 0,5 ponto por semestre, até 2 pontos  

Experiência profissional vinculada à área de 

pesquisa pretendida. 
1 ponto por ano, até 4 pontos  

 

Orientação TCC, PIBIC, PIBID, PIBIT, PET 

concluída 
1 ponto por orientação até o limite de 4 pontos 

 

Participação em banca examinadora - Dissertações: 1 ponto, máximo de 5 pontos  

                                                           
1 Somente pontuar-se-á a titulação de maior nível concluída. A titulação será pontuada apenas uma vez. Caso o candidato 

tenha, por exemplo, graduação e duas especializações, obterá 6 pontos. 
2 A realização de Estágio de Docência, conforme definido no Art. 18 da portaria CAPES nº 76/2010, não é pontuada como 

experiência em ensino superior. 



- Concurso Público na Área: 2 pontos por 

concurso, máximo de 6 pontos 

Participação projetos pesquisa com bolsa de 

agência de fomento3 
2 pontos por ano 

 

Participação comprovada em projetos de 

pesquisa sem bolsa 
1 ponto por ano 

 

Premiação decorrente trabalhos científicos 1 ponto por premiação, máximo 3 pontos.  

Participação em projeto de extensão  0,2 pontos por atividade com carga horária 
entre 30h e 59h. 
0,5 pontos por atividade com 60h ou mais 
(caso uma única atividade tenha mais de 
60h, contar 0,5 a cada 60h). 
Máximo de 4 pontos.  

 

Organização de eventos científicos - 1,0 ponto por Coordenação, máximo 3 pontos; 

- 0,5 ponto por Participação em comissões por 

evento, máximo 2 pontos; 

 

 

PRODUÇÃO INTELECTUAL 

 

  

Autoria de livro científico vinculado à área 

da psicologia4.  
10 pontos  

 

Autoria de livro científico vinculado à área 

da psicologia5.  
8 pontos 

 

Autoria de livro científico vinculado à área 

da psicologia6.  
5 pontos 

 

Livro texto para cursos modalidade à 

distância e outros de natureza didática 

(nacional) 

3 pontos 

 

Livro texto para cursos modalidade à 

distância e outros de natureza didática 

(regional) 

1,5 pontos 

 

Organização de livro científico (coletânea) 

Ver nota de rodapé      5  

8 pontos  

Organização de livro científico (coletânea) 

Ver nota de rodapé      6 

6 pontos  

Organização de livro científico (coletânea) 

Ver nota de rodapé      7 

4 pontos  

Tradução de livro 6 pontos  

Artigo periódico Qualis Psicologia e áreas afins 

quadriênio 13-16 (publicados ou com aceite 

final para publicação)  

A1=10  

A2=09  

B1=08  

B2=07  

B3=06  

B4=05  

B5=04  

Artigo periódico C Psicologia e áreas afins 

(publicados ou com aceite final para 

publicação) 

1 ponto, máximo 4 pontos.  

                                                           
3 O recebimento de bolsas de mestrado não é considerado neste critério. 
4 Livro com conselho editorial, editora universitária ou comercial, com informações sobre autores, capa e contracapa, 

índice remissivo e ficha bibliográfica. 
5 Livro com conselho editorial, editora comercial e abrangência nacional. 
6 Livro sem conselho editorial, editora comercial e abrangência regional ou local. 



Resenhas sobre psicologia e áreas afins em 

periódicos  com avaliação Qualis 

1 ponto, máximo 2 pontos.  

Capítulo de livro científico na área de 

psicologia e áreas afins, com conselho 

editorial - Ver nota de rodapé      5 

8 pontos  

Capítulo de livro científico na área de 

psicologia e áreas afins, com conselho 

editorial - Ver nota de rodapé      6 

6 pontos  

Capítulo de livro científico na área de 

psicologia e áreas afins, sem conselho 

editorial - Ver nota de rodapé      7 

4 pontos  

Trabalho completo em anais de congressos 

internacionais 

3 pontos  

Trabalho completo em anais de congressos 

nacionais/regionais 

2 pontos  

Resumos expandidos anais internacionais 1 ponto  

Resumos expandidos em anais 

nacionais/regionais 

0,5 ponto  

Resumos anais internacionais 0,5 ponto, máximo 2 pontos  

Resumo anais nacionais/regionais 0,3 ponto, máximo 1,5 pontos  

Comunicação congresso sem publicação 0,1 ponto até o teto de 1 ponto.  

  

TOTAL GERAL 

 

 

Observação 1: No que tange aos itens referente à pontuação dos artigos, para obtenção da relação da classificação Qualis dos 

periódicos da área da Psicologia, (para o preenchimento do item referente aos artigos científicos) o candidato deverá acessar o 

site da Plataforma CAPES/Sucupira no link 

«https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf» e 

selecionar as seguintes opções: Evento de Classificação – “Qualis 2013-2016”; Área de Avaliação: “Psicologia”. Para 

comprovação do Qualis do periódico em que publicado(s) o(s) artigo(s) mencionado(s) na presente avaliação, o candidato 

deverá imprimir referida página contendo a indicação de referido Qualis do artigo. 

 

Observações: A Comissão de Coordenação do Processo Seletivo, a partir da avaliação dos documentos apresentados pelo 

candidato, poderá concluir por pontuação diversa daquela atribuída por ele no preenchimento do presente formulário. 

 

 

Florianópolis, ______de _____________________ de 2022. 

 

 

 

_____________________________ 

 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf


 

Passa-se a ler: 
 

 

 

ANEXO V AO EDITAL Nº: 005/2022/PPGP 

PROVA DE TÍTULOS - Seleção 2022/2023 

Ficha de Pontuação de curriculum vitae para seleção na Pós-Graduação de Psicologia 

(apenas produções de 2017 a 2022) 

 

 

NÚMERO DO CANDIDATO:  ÁREA:                                                           LINHA: 

 
FORMAÇÃO/ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Graduação concluída 4 pontos – contar apenas nível mais alto1  

Especialização concluída 6 pontos – contar apenas nível mais alto1  

Mestrado concluído 12 pontos – contar apenas nível mais alto1  

Doutorado concluído 15 pontos – contar apenas nível mais alto1  

 
Experiência com ensino superior7, 
ensino de jovens e adultos, escola básica 
e ensino técnico. 

- Experiência em Ensino Superior: 
  2,0 pontos por ano, máximo de 10 pontos 
- Experiência nos demais níveis de Ensino: 
  1,0 ponto por ano 
Máximo de 05 anos para ambos  

 

Monitoria 0,5 ponto por semestre, até 2 pontos  

Experiência profissional vinculada à área 
de pesquisa pretendida. 

1 ponto por ano, até 4 pontos  
 

Orientação TCC, PIBIC, PIBID, PIBIT, PET 
concluída 

1 ponto por orientação até o limite de 4 
pontos 

 

Participação em banca examinadora - Dissertações: 1 ponto, máximo de 5 
pontos 
- Concurso Público na Área: 2 pontos por 
concurso, máximo de 6 pontos 

 

Participação projetos pesquisa com 
bolsa de agência de fomento8 

2 pontos por ano 
 

Participação comprovada em projetos 
de pesquisa sem bolsa 

1 ponto por ano 
 

Premiação decorrente trabalhos 
científicos 

1 ponto por premiação, máximo 3 pontos. 
 

Participação em projeto de extensão  0,2 pontos por atividade com carga 
horária entre 30h e 59h. 
0,5 pontos por atividade com 60h ou mais 
(caso uma única atividade tenha mais de 
60h, contar 0,5 a cada 60h). 
Máximo de 4 pontos.  

 

                                                           
1 Somente pontuar-se-á a titulação de maior nível concluída. A titulação será pontuada apenas uma vez. Caso o candidato 

tenha, por exemplo, graduação e duas especializações, obterá 6 pontos. 
2 A realização de Estágio de Docência, conforme definido no Art. 18 da portaria CAPES nº 76/2010, não é pontuada como 

experiência em ensino superior. 
3 O recebimento de bolsas de mestrado não é considerado neste critério. 



Organização de eventos científicos - 1,0 ponto por Coordenação, máximo 3 
pontos; 
- 0,5 ponto por Participação em comissões 
por evento, máximo 2 pontos; 

 

 
PRODUÇÃO INTELECTUAL 
 

  

Autoria de livro científico vinculado à 
área da psicologia9.  

10 pontos  
 

Autoria de livro científico vinculado à 
área da psicologia10.  

8 pontos 
 

Autoria de livro científico vinculado à 
área da psicologia11.  

5 pontos 
 

Livro texto para cursos modalidade à 
distância e outros de natureza didática 
(nacional) 

3 pontos 
 

Livro texto para cursos modalidade à 
distância e outros de natureza didática 
(regional) 

1,5 pontos 
 

Organização de livro científico 
(coletânea) 
Ver nota de rodapé 4       

8 pontos  

Organização de livro científico 
(coletânea) 
Ver nota de rodapé 5      

6 pontos  

Organização de livro científico 
(coletânea) 
Ver nota de rodapé 6      

4 pontos  

Tradução de livro 6 pontos  

Artigo periódico Qualis Psicologia e 
áreas afins quadriênio 13-16 
(publicados ou com aceite final para 
publicação)  

A1=10  

A2=09  

B1=08  

B2=07  

B3=06  

B4=05  

B5=04  

Artigo periódico C Psicologia e áreas 
afins (publicados ou com aceite final 
para publicação) 

1 ponto, máximo 4 pontos.  

Resenhas sobre psicologia e áreas afins 
em periódicos  com avaliação Qualis 

1 ponto, máximo 2 pontos.  

Capítulo de livro científico na área de 
psicologia e áreas afins, com conselho 
editorial - Ver nota de rodapé 4      

8 pontos  

                                                           
4 Livro com conselho editorial, editora universitária ou comercial, com informações sobre autores, capa e contracapa, 

índice remissivo e ficha bibliográfica. 
5 Livro com conselho editorial, editora comercial e abrangência nacional. 
6 Livro sem conselho editorial, editora comercial e abrangência regional ou local. 



Capítulo de livro científico na área de 
psicologia e áreas afins, com conselho 
editorial - Ver nota de rodapé 5      

6 pontos  

Capítulo de livro científico na área de 
psicologia e áreas afins, sem conselho 
editorial - Ver nota de rodapé 6 

4 pontos  

Trabalho completo em anais de 
congressos internacionais 

3 pontos  

Trabalho completo em anais de 
congressos nacionais/regionais 

2 pontos  

Resumos expandidos anais 
internacionais 

1 ponto  

Resumos expandidos em anais 
nacionais/regionais 

0,5 ponto  

Resumos anais internacionais 0,5 ponto, máximo 2 pontos  

Resumo anais nacionais/regionais 0,3 ponto, máximo 1,5 pontos  

Comunicação congresso sem publicação 0,1 ponto até o teto de 1 ponto.  

  
TOTAL GERAL 

 

 

Observação 1: No que tange aos itens referente à pontuação dos artigos, para obtenção da relação da classificação Qualis dos 

periódicos da área da Psicologia, (para o preenchimento do item referente aos artigos científicos) o candidato deverá acessar o 

site da Plataforma CAPES/Sucupira no link 

«https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf» e 

selecionar as seguintes opções: Evento de Classificação – “Qualis 2013-2016”; Área de Avaliação: “Psicologia”. Para 

comprovação do Qualis do periódico em que publicado(s) o(s) artigo(s) mencionado(s) na presente avaliação, o candidato 

deverá imprimir referida página contendo a indicação de referido Qualis do artigo. 

 

Observações: A Comissão de Coordenação do Processo Seletivo, a partir da avaliação dos documentos apresentados pelo 

candidato, poderá concluir por pontuação diversa daquela atribuída por ele no preenchimento do presente formulário. 

 

 

Florianópolis, ______de _____________________ de 2022. 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf

