UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – UMESP
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE
Edital de Seleção Discente para o Programa de Pós-Graduação em
Psicologia da Saúde para os cursos de
Mestrado
Ano Acadêmico de 2016 – 2º Semestre
I – Da Inscrição

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da Universidade
Metodista de São Paulo faz saber que a partir do dia 02 de maio de 2016
encontram-se abertas as inscrições para o preenchimento de 14 (Quatorze)
vagas no Mestrado.
• ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PSICOLOGIA DA SAÚDE
LINHAS DE PESQUISA:
1. PREVENÇÃO E TRATAMENTO
Analisa os aspectos psicológicos de enfermidades agudas e crônicas, os
componentes emocionais e cognitivos de sintomas psíquicos e somáticos, a
dinâmica relacional de indivíduos/grupos e a eficácia de procedimentos e
propostas terapêuticas. Formação de recursos humanos para a área da saúde
e execução de políticas públicas.
2. PROCESSOS PSICOSSOCIAIS
Congrega pesquisas sobre as dimensões grupais, institucionais e comunitárias,
focalizando os comportamentos de risco, saúde e trabalho, processos
cognitivos e instrumentos de avaliação e medidas em psicologia da saúde.
Formação de recursos humanos para as empresas.
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As inscrições serão feitas na Central de Relacionamento, no Pavimento 3 –
Prédio B, Campus Planalto, Rua Dom Jaime de Barros Câmara, 149 –
Planalto - São Bernardo do Campo/SP, de 02 de maio a 10 de junho de 2016
de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h00, exceto feriados, mediante entrega
da seguinte documentação:
a) 1 Foto 3x4;
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) – 1 cópia;
c) Cédula de Identidade (ou Carteira de Identidade da OAB) e para candidatos
estrangeiros, o RNE – 1 cópia;
d) Comprovante de Pagamento de Taxa de Inscrição, no valor de R$ 110,00
(Cento e dez reais)
e) Curriculum Vitae - 1 cópia;
f) Diploma de Graduação, devidamente registrado (para inscrição no Mestrado)
– 1 cópia autenticada.
g) Exemplares de Produção Científica, como relatórios de pesquisa, artigos.
h) Histórico Escolar da graduação – 1 cópia autenticada. Histórico Escolar do
exterior deverá estar autenticado pela autoridade consular brasileira no país de
origem da documentação e com a tradução registrada;
i) Projeto de Pesquisa que pretende desenvolver com vistas à futura
dissertação/tese (informações no Anexo B); (2 cópias);
j) Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada. – Formulário
disponível

no

link:

http://portal.metodista.br/stricto/ficha-de-

inscricao/ficha_de_inscricao_2/view
Poderão inscrever-se diplomados em Psicologia, Ciências da Saúde e áreas
afins. Os casos extraordinários serão examinados pela Comissão de Seleção.
Os candidatos residentes fora de São Paulo poderão inscrever-se por
correspondência registrada, via Sedex ou por procuração, cujo modelo
encontra-se

disponível

no

link: http://portal.metodista.br/stricto/modelo-de-

procuracao/modelo-de-procuracao/view, e o boleto referente à taxa de
inscrição será enviado ao candidato após o recebimento de sua documentação,
pelo e-mail disponibilizado na “Ficha de Inscrição”, com prazo para seu
pagamento.
Nos casos de inscrição por correspondência registrada, somente serão
considerados inscritos os candidatos cuja documentação e pagamentos
estejam regularizados no prazo de inscrição.
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Local de envio dos documentos de inscrição: Secretaria Acadêmica de PósGraduação - Campus Rudge Ramos- Edifício Beta - Rua do Sacramento,
230 - Rudge Ramos - CEP: 09640-000
O processo de seleção para preenchimento das vagas no Programa de PósGraduação em Psicologia, Mestrado, realizar-se-á nas seguintes etapas:
a) Prova Escrita;
b) Exame de Proficiência em língua inglesa para os candidatos às vagas de
Mestrado. Alunos estrangeiros poderão fazer o exame de proficiência em sua
língua materna, desde que esta integre as opções oferecidas e desde que
realizem o Exame CELPE-BRAS;
c) Avaliação do Projeto de Pesquisa apresentado pelo candidato(a) na
inscrição;
d) Avaliação do Currículo vitae apresentado pelo candidato(a) na inscrição;
f) Entrevista.
Cronograma de seleção
As etapas acima descritas serão realizadas na Universidade Metodista de São
Paulo, Campus Planalto – Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 1000 - PlanaltoSão

Bernardo

do

Campo

-

SP,

de

acordo

com

a

seguinte

programação/cronograma:

Prova Escrita:
Dia: 13/06/2016
Horário: das 9h às 12h

Prova de Proficiência em língua estrangeira:
Dia: 13/06/2016
Horário: das 13h às 15h
Entrevista para os alunos:
Dia: 15/06/2016
Horário: 15h30 às 18h
Local: Coord. do PPG em Psicologia da Saúde – Sala 920 – Pavimento 9
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Prova Escrita
A prova abordará temas em psicologia da saúde e método de pesquisa, que
constam nas referências (anexo A). O candidato(a) entrará no local de
aplicação da prova somente com objetos necessários à sua realização: caneta,
lápis e borracha. Portanto, durante sua realização, não será permitida a
consulta a nenhum material. Também é proibido o uso de calculadoras ou
similares e a qualquer aparelho de comunicação, incluindo-se telefones
celulares. No ato da prova, os candidatos deverão apresentar documento de
identidade. A ausência do candidato no dia, local e hora designada para a
realização da prova será considerada como desistência.
Observação: Na Prova Escrita, os candidatos deverão chegar ao local indicado
com 15 minutos de antecedência.

Exame de Proficiência em Língua Estrangeira
Os candidatos(as) ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da saúde, da
Escola de Ciências Médicas e da Saúde, deverão realizar os Exames de
Proficiência em Língua Estrangeira exclusivamente no Processo Seletivo. Os
candidatos(as) ao mestrado farão o exame de língua inglesa. Será autorizada a
utilização de dicionário monolíngüe, providenciado pelo candidato.
Alunos estrangeiros poderão fazer o exame de proficiência em sua língua
materna, desde que esta integre as opções oferecidas e desde que cumpram o
requisito do Exame de Proficiência em Língua Portuguesa (CELPE-BRAS).
Este exame é realizado sempre nos meses de abril e outubro e o certificado
tem validade nacional.

Os candidatos admitidos no Programa que apresentarem insuficiência no
conhecimento de língua estrangeira poderão submeter-se a novos exames, no
prazo máximo de 01 (um) ano, a contar da data do início das atividades
acadêmicas, segundo o planejamento feito pelo Colegiado do Programa.
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Os candidatos admitidos no Programa que apresentarem insuficiência no
conhecimento de Língua Portuguesa para candidatos estrangeiros, poderão
submeter-se a novos exames (CELPE-BRAS), no prazo máximo de 01(um)
ano, a contar da data de início das atividades acadêmicas, segundo
planejamento do MEC.

Poderão ser aceitos como provas de proficiência em Línguas estrangeiras
exames de proficiência realizados pelas seguintes escolas, instituições ou
equivalentes:
- Inglês: Alumni (Nível – Toffel*), Cultura Inglesa (Nível – English Language of
Service and Training (ELTS)* ou First Certificate in English (FCE)*, Instituto
Cultural Brasil/Estados Unidos – First Certificate in English (FCE)*;
* certificado igual ou superior

Entrevista, Avaliação de Projetos e do Currículo Vitae
No ato da entrevista, os candidatos deverão apresentar documento de
identidade. A ausência do candidato no dia, local e hora designados para
realização da entrevista, será considerada como desistência.
A Entrevista consiste da arguição sobre o Projeto de Pesquisa, sobre o
Curriculum e sobre as publicações do candidato. Aborda também as
expectativas em relação ao Curso e ao futuro profissional do candidato.
Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo
A lista dos nomes dos candidatos classificados será disponibilizada na página
do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde e na home page da
METODISTA: http://www.metodista.br/pospsico , no dia 20 de junho de 2016.

Os candidatos aprovados deverão agendar orientação de matrícula com
os Orientadores indicados, ou com a Coordenação do Programa, antes de
preencher o formulário de matrícula (escolha das disciplinas).
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III – Da Matrícula dos Aprovados
As matrículas serão realizadas na Central de Relacionamento, no Pavimento 3
– Prédio B, Campus Planalto, Rua Dom Jaime de Barros Câmara, 149 –
Planalto - São Bernardo do Campo/SP, de 22 a 24 de junho de 2016, das 9h
às 21h00.
A matrícula se efetivará com o pagamento da primeira parcela da
semestralidade de julho de 2016, no ato da matrícula.
IV – Disposições Finais
O Candidato classificado no exame de seleção que não efetuar matrícula nos
dias acima estabelecidos será considerado desistente. Não caberá recurso de
qualquer espécie, uma vez divulgado os resultados do processo seletivo pela
Comissão de Seleção Discente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo - UMESP.
Casos omissos ou de interpretação duvidosa, relativos ao Processo Seletivo
em questão, serão resolvidos pela Comissão de Seleção Discente do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da Universidade
Metodista de São Paulo – UMESP.
Os candidatos não selecionados ou que tenham sido classificados no exame
de seleção, mas que não efetuarem a matrícula dentro do prazo estabelecido,
deverão retirar seus documentos, entregues no ato da inscrição, durante o mês
de agosto de 2016. Concluído este prazo, a Secretaria Acadêmica de PósGraduação não mais se responsabilizará por sua guarda.
Quaisquer outras informações sobre o Programa poderão ser obtidas junto à
Central de Relacionamento, por meio do telefone: (0xx11) 4366-5000, e-mail:
secretariapos@metodista.br ou pela Coordenação do Programa de PósGraduação em Psicologia da Saúde, no telefone: (0xx11) – 4366-5351, das
8h30 às 11h30 e as 13h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira ou no e-mail:
pospsicologia@metodista.br.
São Bernardo do Campo, 04 de Abril de 2016.
Profa. Dra. Maria do Carmo Fernandes Martins
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde
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ANEXO A
Bibliografia Básica para a Prova escrita – Mestrado

Bibliografia Básica para a Prova escrita

Siqueira, M. M. M.; Jesus, S. N. & Oliveira, V. B. Psicologia da Saúde: Teoria e
Pesquisa. São Bernardo do Campo, 2008: Ed. Metodista.

Rezende, M. M. & Heleno, M. G. V. (orgs) (2013). Psicologia e Promoção da
Saúde em Cenários Contemporâneos. São Paulo: Ed. Vetor.

ANEXO B
Sobre o Projeto de Pesquisa – Mestrado

MESTRADO
O Projeto deverá incluir:
 Título
 Nome do autor
 Resumo de 5 linhas
 Introdução (o texto deverá abordar os tópicos indicados abaixo)
 Justificativa do tema escolhido
Revisão da literatura
Objetivos da pesquisa
 Método
Participantes
Local
Instrumentos/materiais
Procedimentos
Aspectos éticos
 Referências (listar todos os autores e outras fontes citados no corpo do
projeto)
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O projeto deverá ser digitado em espaço 1,5 (um e meio) e fonte 12 (doze) e
não exceder a 10 (dez) páginas, incluindo as REFERÊNCIAS.

ANEXO C

Docentes e Linhas de Pesquisa para o Processo Seletivo referente ao 2º
Semestre de 2016.
DOCENTE

LINHA DE PESQUISA

Antonio de Pádua Serafim

Prevenção e Tratamento

Carla Luciano C. Hisatugo

Processos Psicossociais

Eda Marconi Custódio

Prevenção e Tratamento

Lucieneida Dovao Praun

Processos Psicossociais

Luis Fernando Hindi Basile

Prevenção e Tratamento

Manuel Morgado Rezende

Processos Psicossociais

Maria do Carmo F. Martins

Processos Psicossociais

Maria Geralda Viana Heleno

Prevenção e Tratamento

Marilia Martins Vizzotto

Prevenção e Tratamento

Miria Benincasa Gomes

Processos Psicossociais
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CORPO DOCENTE

Maria do Carmo Fernandes Martins (Coordenadora)
Graduada em Psicologia pela USP/RP e Mestre e Doutora em Psicologia pela
Universidade de Brasília (UnB).

Antonio de Pádua Serafim
Graduado em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Mestre
em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da USP
(IPUSP) e Doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP.

Carla Luciano Codani Hisatugo
Graduada em Psicologia pela PUC/SP, Mestre em Psicologia Clínica pela
PUC/RS e Doutorado em Ciências pelo Departamento de Pós-graduação em
Psiquiatria e saúde mental da UNIFESP

Eda Marconi Custodio
Graduada em Psicologia pela PUC/SP e Doutorado em Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano USP/SP.

Lucieneida Dováo Praun
Graduada em Ciências Sociais pelo Centro Universitário Fundação Santo
André, CUFSA, Mestre e Doutora em Sociologia pelo Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH / UNICAMP).

Luis Fernando Hindi Basile
Médico e Doutor em Fisiopatologia Experimental pela USP. Pós-doutorado pela
Faculdade de Medicina da USP

Maria Geralda Viana Heleno
Graduada em Psicologia pela Faculdade Senador Flaquer. Mestre em
Psicologia da Saúde pela UMESP e Doutora em Psicologia pela USP/SP
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Marília Martins Vizzotto
Graduada em Psicologia pelas Faculdades Integradas de Uberaba - FIUBE.
Mestre em Psicologia Clínica pela PUCCampinas e Doutora em Saúde Mental
pela UNICAMP. Pós-doutora em Psicologia da Saúde pela Universidade do
Algarve - UALg

Manuel Morgado Rezende
Graduado em Psicologia pela PUC/SP. Mestre em Psicologia Clínica pela
PUC/Campinas e Doutor em Saúde Mental pela UNICAMP. Pós-doutor em
Psicologia da Saúde pela Universidade do Algarve – UALg

Miria Benincasa Gomes
Graduada em Psicologia pela Universidade de Uberaba, Mestre em Psicologia
da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo e doutora em Psicologia
Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP
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