EDITAL Nº040/2016

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ISOLADAS DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM PSICOLOGIA – MESTRADO E
DOUTORADO –, OFERECIDO PELA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE
MINAS GERAIS, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016.
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE
MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem do Magnífico Reitor, que
estarão abertas, no período de 23 de maio a 10 de junho de 2016, data que poderá ser prorrogada a
critério do Colegiado do Programa e/ou da Universidade, as inscrições para o processo de seleção
destinado à matrícula em disciplinas isoladas do Programa de Pós-graduação em Psicologia –
Mestrado e Doutorado –, observando-se os critérios estabelecidos neste Edital.
Inscrições:
Período: 23 de maio a 10 de junho de 2016, no horário de 08h às 18h, na Secretaria do Programa de
Pós-graduação em Psicologia, localizada na Avenida Itaú, 525 - bairro Dom Cabral - Belo Horizonte/
MG. Tel: 3319.4568/3319.4922.
Através dos Correios: a postagem deverá ser feita por Sedex até o dia 10 de junho de 2016, para o
endereço: Avenida Itaú, 525 - bairro Dom Cabral - Prédio Redentoristas, 1º subsolo - sala 105. CEP:
30.535-012 - BH/ MG.
Documentos exigidos para inscrição:
• apresentação de justificativa, de 1 (uma) lauda para cada disciplina isolada solicitada
(formulário em anexo);
• xerox do curriculum vitae documentado;
• histórico escolar da graduação (e do mestrado, quando for o caso);
• título de eleitor e comprovante de votação da última eleição;
• CPF;
• carteira de identidade;
• quitação de serviço militar (para os homens).
Ao efetuar sua inscrição, o candidato deverá indicar, em ordem de prioridade, as disciplinas de
seu interesse, ou seja, marcar qual é 1ª e a 2ª opções. A prioridade de análise é para a 1ª opção.
Em caso de indeferimento, a 2ª opção será analisada, podendo ser deferida ou não (Formulário
de inscrição em anexo).
Toda a documentação deve ser entregue encadernada em espiral, tendo como primeira folha o
formulário de inscrição.
É vedado anexar ou substituir posteriormente qualquer documento exigido para a inscrição.
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O Programa reserva-se o direito de remanejar datas e horários das disciplinas ofertadas, a seu
critério.
Todas as inscrições estarão sujeitas a análise pelo Colegiado do Programa, sendo motivo para o
indeferimento: a falta de qualquer documento exigido para a inscrição; a postagem da
documentação em agência dos Correios fora do prazo de inscrição ou o não atendimento a
qualquer item do presente Edital.
Resultado:
O resultado será divulgado somente pelo site www.pucminas.br/pospsicologia ou na Secretaria
do Programa de Pós-graduação em Psicologia, a partir de 21 de junho de 2016. O resultado não
será fornecido por telefone.
Matrícula:
A matrícula ocorrerá no período de 04 a 06 de julho de 2016 - 2ª a 4ª feira, no seguinte horário:
08h às 12h e de 13h às 18h.
• No ato da matrícula, o aluno deverá apresentar o boleto quitado, que deverá ser impresso, para
pagamento, através do SGA (aluno), disponível no site www.pucminas.br. A senha para gerar o
boleto será encaminhada para o e-mail do candidato aprovado.
• A matrícula é presencial. O pagamento do boleto não confirma a matrícula. O não
comparecimento no período da matrícula configura o cancelamento da mesma.
• Endereço para matrícula: Avenida Itaú, 525 - bairro Dom Cabral – BH/MG.
Tel: 3319.4568/3319.4922.
Início das aulas:
Disciplinas ofertadas na 2ª feira: dia 08 de agosto de 2016.
Disciplinas ofertadas na 4ª feira: dia 10 de agosto de 2016.
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OFERTAS DE DISCIPLINAS - 2ª FEIRA

Disciplina: Tópicos Especiais II: intersetorialidade e Processos de Subjetivação – 30h/ 2 c.
Professora: Roberta Carvalho Romagnoli.
Linha de Pesquisa: Intervenções Clínicas e Sociais.
Horário: 13h às 15h30min., em 12 encontros.
Ementa: Estudo da intersetorialidade nas Políticas Públicas. A interface as políticas públicas da
saúde, da assistência social e da educação. A centralidade da família. Os processos de subjetivação nos
profissionais e nas famílias.

Disciplina: Tópico Especial II: Psicanálise e Cultura – 30h/ 2 c.
Professora: Ilka Franco Ferrari.
Linha de Pesquisa: Intervenções Clínicas e Sociais.
Horário: 15h45min. às 18h15min., em 12 encontros.
Ementa: A teoria da cultura conforme a Psicanálise, nela destacando: interlocução atual entre
Psicanálise e ciência; o empuxo à satisfação total pelo consumo; novos dispositivos clínicos em época
de globalização; as eleições do sexo e as variações de homens e mulheres no amor, no desejo e no
gozo; avatares da diferenciação da posição de mãe e mulher.

OFERTAS DE DISCIPLINAS - 4ª FEIRA

Disciplina: A Constituição do Sujeito em Freud e em Lacan – 45h/3c.
Professor: Luis Flávio Silva Couto.
Linha de Pesquisa: Processos Psicossociais.
Horário: 13h às 15h30min., em 17 encontros.
Ementa: Estudo da constituição do sujeito enquanto sujeito do desejo e em suas relações com os
processos da linguagem.
Disciplina: Tópico Especial II: articulações psicossociais da virtualidade – 30h / 2 c.
Professora: Márcia Stengel.
Linha de Pesquisa: Processos Psicossociais.
Horário: 15h45min. às 18h15min., em 12 encontros.
Ementa: Conceituação de virtualidade; mudanças na vida cotidiana com a virtualidade; questões e
problemas atuais relativos à virtualidade; a pesquisa no campo da virtualidade.
Para conhecimento de todos, o presente Edital será afixado em local próprio.
Belo Horizonte, 09 de maio de 2016.

Professor Ronaldo Rajão Santiago
Secretário Geral
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA PUC MINAS
REQUERIMENTO PARA SOLICITAR DISCIPLINA ISOLADA 2º - 2016
NOME DO (A) ALUNO (A):
Rua/Avenida:
Número: _____ Complemento:
Cidade:

Bairro:

___

CEP:

CPF:_________________________Identidade:________________________Data Nascimento: ___________
Telefone Residencial:

Celular:

Comercial:

E-mail:

_________

___

Vem requerer sua inscrição em DISCIPLINA ISOLADA, no Programa de Pós-graduação em
Psicologia da PUC Minas, na(s) disciplinas(s) abaixo, marcadas como 1ª ou 2ª opção.
( ) Mestrado ( ) Doutorado.

OPÇÃO
1ª ( )
2ª ( )

Tópicos Especiais II: intersetorialidade e processos de subjetivação – 30h/ 2 c
Disc.
Ementa Estudo da intersetorialidade nas Políticas Públicas. A interface das políticas públicas da saúde,
2ª feira da assistência social e da educação. A centralidade da família. Os processos de subjetivação

OPÇÃO
1ª ( )
2ª ( )

Disc.
Ementa
2ª feira

OPÇÃO
1ª ( )
2ª ( )
OPÇÃO
1ª ( )
2ª ( )

Disc.
Ementa
4ª feira
Disc.
Ementa
4ª feira

nos profissionais e nas famílias.
Tópico Especial II: Psicanálise e Cultura – 30h/ 2 c.
A teoria da cultura conforme a Psicanálise, nela destacando: interlocução atual entre
Psicanálise e ciência; o empuxo à satisfação total pelo consumo; novos dispositivos clínicos em
época de globalização; as eleições do sexo e as variações de homens e mulheres no amor, no
desejo e no gozo; avatares da diferenciação da posição de mãe e mulher.
A Constituição do Sujeito em Freud e em Lacan – 45h/3c.
Estudo da constituição do sujeito enquanto sujeito do desejo e em suas relações com os
processos da linguagem.
Tópico Especial II: articulações psicossociais da virtualidade – 30h / 2 c.
Conceituação de virtualidade; mudanças na vida cotidiana com a virtualidade; questões e
problemas atuais relativos à virtualidade; a pesquisa no campo da virtualidade.

Documentos exigidos para inscrição:
•
apresentação de justificativa, de 1 lauda para cada disciplina isolada solicitada (formulário em anexo);
•
xerox: curriculum vitae documentado;
•
histórico escolar da graduação (e do mestrado, quando for o caso);
•
título de eleitor e comprovante de votação da última eleição, em outubro de 2014, CPF, carteira de
identidade;
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•
quitação de serviço militar (para os homens).
•
Ao efetuar sua inscrição, o candidato deverá indicar, em ordem de prioridade, as disciplinas de seu
interesse, ou seja, marcar quais são 1ª e a 2ª opções (formulário de inscrição em anexo).
•
Toda documentação deve ser entregue em espiral, tendo como primeira folha o formulário de inscrição.
Data: __ /____/ 2016.

Candidato (a):__________________________________ Secretaria: ____________

PARECER DOS (AS) PROFESSORES (AS)
PROFESSOR(A):
1ª OPÇÃO
( ) Deferido
( ) Indeferido
Assinatura do professor (a): _______________

PROFESSOR(A):
2ª OPÇÃO
( ) Deferido
( ) Indeferido
Assinatura do professor (a): ________________
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(Descreva, com clareza, sua justificativa dando as informações que julgar necessárias).

Para conhecimento de todos, o presente Edital será afixado em local próprio.
Registre-se, divulgue-se, cumpra-se.
Belo Horizonte, 09 de maio de 2016.
Professor Ronaldo Rajão Santiago
Secretário Geral
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