
 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E ESCOLAR - 

PG-PDE 
EDITAL Nº02/2020 

 
 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DO 

DESENVOLVIMENTO E ESCOLAR PARA OS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO PARA O 

SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2020 

 
 

A COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E 

ESCOLAR, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICA E ESTABELECE O EDITAL Nº 02/2020 DE 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 01/2020, NOS ITENS A SEGUIR DESCRITO, MANTENDO INALTERADOS OS 

DEMAIS ITENS DO EDITAL. 

 

Onde se lê: 

 

5.3.5 O(a) candidato(a) terá um mínimo de 10 (dez) e um máximo de 20 (vinte) minutos para a 
apresentação e defesa do Anteprojeto e da Proposta de ingresso no Programa (Anexo IV), 
seguido de arguição pela Banca Examinadora com duração de até 20 (vinte) minutos e de 
redação de um relatório, com duração máxima de 20 (vinte) minutos. A duração máxima 
da prova oral é de 60 (sessenta) minutos por candidato(a). Os critérios avaliados na prova 
oral estão relacionados a capacidade de:   

Leia-se  

 

5.3.5 O(a) candidato(a) terá um mínimo de 10 (dez) e um máximo de 20 (vinte) minutos para 
a apresentação e defesa do Anteprojeto e da Proposta de ingresso no Programa 
(Anexo IV), seguido de arguição pela Banca Examinadora com duração de até 20 
(vinte) minutos e de redação de um relatório, com duração máxima de 20 (vinte) 
minutos. A duração máxima da prova oral é de 60 (sessenta) minutos por candidato(a).  

Onde se lê: 

 

 

8 DO CRONOGRAMA 

 
8.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo, 

bem como da divulgação dos respectivos resultados, tanto para o Mestrado quanto para o 
Doutorado, constam de o quadro a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DATAS ATIVIDADES HORÁRIOS 

26/10/2020 

a        

13/11/2020 

- Inscrição por meio do sítio 

https://inscpos.unb.br/index.php?edital=lista 

Horário de Brasília 

Das 08h00min do primeiro 

dia às 23h59m do dia 

14/11/2020. 

16/11/2020 - Divulgação da homologação das inscrições. Horário de Brasília após as 

18h00min. 

17 a 18/11/2020 -  Apresentação dos requerimentos de 

reconsideração e de recursos 

Horário de Brasília até as 

18h00min do dia 

18/11/2020. 

20/11/2020 - Publicação do resultado dos requerimentos e 

recursos. 

- Divulgação do resultado da avaliação do 

Anteprojeto de Pesquisa e Proposta de Ingresso 

no Programa. 

Horário de Brasília após as 

18h00min. 

23 a 24/11/2020 - Apresentação dos requerimentos de 

reconsideração e de recursos do resultado da 

avaliação do Anteprojeto de Pesquisa e Proposta 

de Ingresso no Programa. 

Horário de Brasília até as 

18h00min do dia 

24/11/2020 

27/11/2020 - Publicação do resultado dos requerimentos e 

recursos do resultado da avaliação do 

Anteprojeto de Pesquisa e Proposta de Ingresso 

no Programa. 

- Divulgação do link a ser acessado e da data e 

horário de realização da Prova oral de defesa do 

Anteprojeto de Pesquisa e da Proposta de 

ingresso no PGPDE. 

Horário de Brasília após as 

18h00min. 

 
30/11 a 03/12/2020. 

- Realização da prova oral de defesa (POD) do 

Anteprojeto de Pesquisa e Proposta de Ingresso 

no PG-PDE. 

As provas ocorrerão entre 

o horário de 9h as 18h, 

com interrupção no 

horário de 12h as 13h. O 

candidato deverá entrar na 

sala da videoconferência 

10 minutos antes do 

horário de sua prova. 

04/12/2020 - Divulgação do reconhecimento dos candidatos 

ao processo de heteroidentificação. 

Horário de Brasília após as 

18h00min. 

09/12/2020 - Divulgação dos resultados da prova oral de 

defesa (POD) do Anteprojeto de Pesquisa e 

Proposta de Ingresso no PGPDE. 

Horário de Brasília após as 

18h00min. 

10 a 11/12/2020 - Apresentação dos requerimentos de 

reconsideração e de recursos do resultado da 

Prova Oral de Defesa do Anteprojeto de 

Pesquisa e Proposta de Ingresso no Programa. 

Horário de Brasília até as 

18h00min do dia 

11/12/2020. 



 

14/12/2020 - Publicação do resultado dos requerimentos e 

recursos do resultado da avaliação do 

Anteprojeto de Pesquisa e Proposta de Ingresso 

no Programa. 

Horário de Brasília após as 

18h00min. 

15/12/2020 - Divulgação do resultado final do Processo 

Seletivo do PG-PDE 

Horário de Brasília após as 

18h00min. 

 
16 a 18/12/2020 

- Confirmação de ingresso no curso de Mestrado 

ou Doutorado na Secretaria do PG-PDE ou pelo e- 

mail do Programa. 

Horário de Brasília até as 

18h00min. 

 
 

Leia-se: 

 

8 DO CRONOGRAMA 

 
8.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo, 

bem como da divulgação dos respectivos resultados, tanto para o Mestrado quanto para o 
Doutorado, constam no quadro a seguir: 

 

DATAS ATIVIDADES HORÁRIOS 

26/10/2020 

a        

13/11/2020 

- Inscrição por meio do sítio 

https://inscpos.unb.br/index.php?edital=lista 

Horário de Brasília 

Das 08h00min do primeiro 

dia às 23h59m do dia 

13/11/2020. 

16/11/2020 - Divulgação da homologação das inscrições. Horário de Brasília após as 

18h00min. 

17 a 18/11/2020 -  Apresentação dos requerimentos de 

reconsideração e de recursos 

Horário de Brasília até as 

18h00min do dia 

18/11/2020. 

20/11/2020 - Publicação do resultado dos requerimentos e 

recursos. 

- Divulgação do resultado da avaliação do 

Anteprojeto de Pesquisa e Proposta de Ingresso 

no Programa. 

Horário de Brasília após as 

18h00min. 

23 a 24/11/2020 - Apresentação dos requerimentos de 

reconsideração e de recursos do resultado da 

avaliação do Anteprojeto de Pesquisa e Proposta 

de Ingresso no Programa. 

Horário de Brasília até as 

18h00min do dia 

24/11/2020 

27/11/2020 - Publicação do resultado dos requerimentos e 

recursos do resultado da avaliação do 

Anteprojeto de Pesquisa e Proposta de Ingresso 

no Programa. 

- Divulgação do link a ser acessado e da data e 

horário de realização da Prova oral de defesa do 

Anteprojeto de Pesquisa e da Proposta de 

ingresso no PGPDE. 

Horário de Brasília após as 

18h00min. 



 

 
30/11 a 03/12/2020. 

- Realização da prova oral de defesa (POD) do 

Anteprojeto de Pesquisa e Proposta de Ingresso 

no PG-PDE. 

As provas ocorrerão entre 

o horário de 9h as 18h, 

com interrupção no 

horário de 12h as 13h. O 

candidato deverá entrar na 

sala da videoconferência 

10 minutos antes do 

horário de sua prova. 

04/12/2020 - Divulgação do reconhecimento dos candidatos 

ao processo de heteroidentificação. 

Horário de Brasília após as 

18h00min. 

09/12/2020 - Divulgação dos resultados da prova oral de 

defesa (POD) do Anteprojeto de Pesquisa e 

Proposta de Ingresso no PGPDE. 

Horário de Brasília após as 

18h00min. 

10 a 11/12/2020 - Apresentação dos requerimentos de 

reconsideração e de recursos do resultado da 

Prova Oral de Defesa do Anteprojeto de 

Pesquisa e Proposta de Ingresso no Programa. 

Horário de Brasília até as 

18h00min do dia 

11/12/2020. 

14/12/2020 - Publicação do resultado dos requerimentos e 

recursos do resultado da avaliação do 

Anteprojeto de Pesquisa e Proposta de Ingresso 

no Programa. 

Horário de Brasília após as 

18h00min. 

15/12/2020 - Divulgação do resultado final do Processo 

Seletivo do PG-PDE 

Horário de Brasília após as 

18h00min. 

 
16 a 18/12/2020 

- Confirmação de ingresso no curso de Mestrado 

ou Doutorado na Secretaria do PG-PDE ou pelo e- 

mail do Programa. 

Horário de Brasília até as 

18h00min. 

 

Onde se lê: 

 

9.3 Os requerimentos de reconsideração e de recursos dirigidos ao Colegiado de Pós-Graduação 
do Programa devem ser apresentados pelo candidato no sítio http://www.pgpds.unb.br/. 
 

Leia-se: 

9.3 Os requerimentos de reconsideração e de recursos dirigidos ao Colegiado de Pós-Graduação 
do Programa devem ser apresentados pelo candidato no endereço eletrônico 
selecaopgpde2020@gmail.com  
 

 

Onde se lê: 

9.4 Os recursos dirigidos à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação devem ser apresentados 

pelo(a) candidato(a) ou por seu(sua) representante legal, no sítio http://www.pgpds.unb.br/ do 

Programa de Pós-Graduação para posteriormente ser remetido, via sistema SEI, para o 

Decanato de Pós-Graduação – DPG/CPP. 

 

http://www.pgpds.unb.br/
mailto:selecaopgpde2020@gmail.com
http://www.pgpds.unb.br/


 

Leia-se:  

9.4 Os recursos dirigidos à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação devem ser apresentados 
pelo(a) candidato(a) ou por seu(sua) representante legal, no endereço eletrônico 
selecaopgpde2020@gmail.com do Processo seletivo do Programa de Pós-Graduação para 
posteriormente ser remetido, via sistema SEI, para o Decanato de Pós-Graduação – DPG/CPP. 

 

Onde se lê: 

Anexo IV  

Parte I – Anteprojeto de pesquisa (mínimo 5, máximo 6 páginas) 

1- Descreva o seu anteprojeto de pesquisa contendo obrigatoriamente os itens a 

seguir: 

a) Título do projeto; 

b) Justificativa e problema de pesquisa; 

c) Objetivos geral e específicos; 

d) Abordagem  metodológica; 

e) Referências bibliográficas (normas da APA) 

 

Leia-se  

Anexo IV  

 Parte I – Anteprojeto de pesquisa (mínimo 5, máximo 6 páginas) 

1 - Descreva o seu anteprojeto de pesquisa contendo obrigatoriamente os itens a 

seguir: 

a) Título do projeto; 

b) Justificativa e problema de pesquisa; 

c) Objetivos geral e específicos; 

d) Abordagem teórica e metodológica; 

e) Referências bibliográficas (normas da APA) 

 
 

Brasília, 29 de outubro de 2020. 

 

Profª Claisy Maria Marinho Araújo 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e 

Escolar Instituto de Psicologia  -  Universidade de Brasília 

mailto:selecaopgpde2020@gmail.com

