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EDITAL Nº043/2018  
 

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 2018. 

 

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 04 de junho a 06 de julho de 2018, data que poderá ser prorrogada a 

critério do Colegiado do Programa e/ou da Universidade, as inscrições no 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:  
 

As inscrições serão feitas através do GPI, no site www.pucminas.br/pos/psicologia. Toda 

documentação exigida no Edital deverá ser entregue na Secretaria do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia. 

 

Ao efetuar sua inscrição, o candidato deverá: a) indicar, no máximo, 02 (duas) disciplinas; b) indicar 

ordem de prioridade, marcando qual é 1ª ou 2ª opção. Caso queria fazer duas disciplinas, marcar as 

duas como 1ª opção. 

 

Período: 04 de junho a 06 de julho de 2018, 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. 

Através dos Correios: a postagem deverá ser feita por Sedex, até o dia 06 de Julho de 2018, para o 

endereço: Av. Dom José Gaspar, nº 500, Coração Eucarístico, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.535-901.        

A data da postagem vale como comprovação de cumprimento do prazo de inscrição. 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 

 1 Foto 3 x 4 (colorida); 

 cópia do documento de identidade e do CPF; 

 cópia do diploma de graduação (ou declaração de conclusão); 

 cópia do histórico escolar de graduação; 

 curriculum vitae ou Lattes comprovado (www.cnpq.br); 

 ficha de inscrição impressa e assinada, após a conclusão da pré-inscrição on-line (GPI). 
 

Toda a documentação deve ser entregue encadernada em espiral, tendo como primeira folha a 

ficha de inscrição impressa e assinada. 

É vedado anexar ou substituir posteriormente qualquer documento exigido para a inscrição.  

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 motivos 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. 
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RESULTADO:  

O resultado será divulgado somente pelo site, www.pucminas.br/pos/psicologia, ou na Secretaria do 

Programa de Pós-graduação em Psicologia, a partir de 31 de julho de 2018.  O resultado não será 

fornecido por telefone. 

 

MATRÍCULA:  

A matrícula dos candidatos aprovados será realizada no período de 03 de agosto a 08 de agosto de 

2018, pela Secretaria do Programa, via sistema SGA. 

 

Não será necessário o comparecimento do candidato à Secretaria.  

 

O candidato aprovado deverá apresentar o termo de adesão ao contrato assinado, no primeiro dia de 

aula. Disponível no site https://web.sistemas.pucminas.br/sga.aluno. 

 

INÍCIO DAS AULAS: 

Disciplinas ofertadas na 2ª feira: dia 13 de agosto de 2018. 

Disciplinas ofertadas na 4ª feira: dia 08 de agosto de 2018. 

 

OFERTAS DE DISCIPLINAS - 2ª FEIRA 

 

Disciplina: A Constituição do Sujeito em Freud e Lacan – 45h/3c. 

Professor: Luis Flávio Silva Couto. 

Linha de Pesquisa: Processos Psicossociais. 

Horário: 13h às 15h30min. 

Ementa: Estudo da constituição do sujeito, enquanto sujeito do desejo e em suas relações com os 

processos da linguagem. 

 

 

Disciplina: Tópicos Especiais I: Corpo, transmissão e alteridade no mundo contemporâneo – 15h/1c. 

Professora: Jacqueline de Oliveira Moreira. 

Linha de Pesquisa: Intervenções Clínicas e Sociais. 

Horário: 15h45min às 18h15min. 

Ementa: O mal estar contemporâneo, seus efeitos sobre a dimensão alteritária, sobre os sujeitos e seus 

corpos, os impasses na transmissão de narrativas singulares e a escuta psicanalítica. 

 

OFERTAS DE DISCIPLINAS - 4ª FEIRA 

 

 

Disciplina: Tópicos Especiais I:  Quality in Qualitative Research – 15h/1c. 

Professores (a): Luciana Kind, João Leite e José Newton. 

Linha de Pesquisa: Intervenções Clínicas e Sociais. 

Horário: 13h às 15h30min. 

Ementa: Historical approach to qualitative inquiry. An overview of qualitative inquiry. Debates about 

criteria for assessing quality as an indicator for excellence in qualitative research. Field procedures and 

ethical discussions that promote quality in qualitative research. 

 

http://www.pucminas.br/
https://web.sistemas.pucminas.br/sga.aluno
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Disciplina: Tópicos Especiais I: La sexualité féminine: mères, femmes et filles, selon Lacan – 15h/1c. 

Professora: Cristina Moreira Marcos. 

Linha de Pesquisa: Processos Psicossociais. 

Horário: 13h às 15h30min. 

Ementa: Dans sa dernière conférence sur la féminité, Freud affirme que ni l’anatomine ni la 

psychologie ne permettaient de dire ce qu’est une femme. Lacan, à son tour, affirme que la seule chose 

qu’on peut dire à ce propos c’est qu’il s’agit de signifiants. En effet, l’approche psychanalytique de la 

sexualité n’est pas pensée en termes de normes. Nous nous interrogerons sur quel statut donner aux 

significants femme, mère et fille.   

 

 

 

Disciplina: Teoria de Gênero – 45h/3c. 

Professora: Maria Ignez Costa Moreira. 

Linha de Pesquisa: Intervenções Clínicas e Sociais. 

Horário: 15h45min às 18h15min.     

Ementa: Gênero: história do conceito e matrizes epistemológicas. Campo da pesquisa: categoria 

analítica e operativa de gênero. Breve revisão histórica do movimento feminista, especialmente de sua 

trajetória no Brasil. Abordagem das principais correntes teórico-metodológicas no contexto da 

produção acadêmica feminista. 

  

Para conhecimento de todos, o presente Edital será afixado em lugar próprio. 

 

Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 

 

 

Belo Horizonte, Belo Horizonte 21 de maio de 2018. 
 

 

 

 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 
 
 
 

 


