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RETIFICAÇÃO DO EDITAL NO 05, DE 19 DE MAIO DE 2017. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade 

Federal de São João del-Rei, no uso de suas atribuições, torna público que os 

professores que desejarem se credenciar como Docentes Colaboradores, na condição 

de Recém-Doutores, e concorrerem às três vagas abertas no Programa de Pós-

Graduação em Psicologia (PPGPSI), deverão formalizar as respectivas inscrições, 

observando o disposto neste Edital: 

ONDE SE LÊ:  

 

4. REQUISITOS MÍNIMOS PARA CREDENCIAMENTO: 

 

4.2. Ter publicações (comprovadas por Currículo Lattes e cópia do artigo ou aceite 

devidamente comprovado) que correspondam à pontuação mínima equivalente a 100 

pontos, de acordo com a pontuação de artigos e livros definida pela CAPES e segundo a 

classificação do Qualis Periódicos e Qualis Livros área de Psicologia. Dessa produção 

mínima, 70% (70 pontos) deverão ser de artigos e estar nos estratos de B2 a A1 do 

Qualis Periódicos. A pontuação considerada será a de um ano anterior ao pedido de 

credenciamento.  

 

LEIA-SE:  

 

4.2. Ter publicações (comprovadas por Currículo Lattes e cópia do artigo ou aceite 

devidamente comprovado) que correspondam à pontuação mínima equivalente a 100 

pontos, de acordo com a pontuação de artigos e livros definida pela CAPES e segundo a 

classificação do Qualis Periódicos e Qualis Livros área de Psicologia. Dessa produção 

mínima, 55% (55 pontos) deverão ser de artigos e estar nos estratos de B2 a A1 do 

Qualis Periódicos. A pontuação considerada será a de um ano anterior ao pedido de 

credenciamento.  

 

 

 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

São João del-Rei, 24 de maio de 2017 

 

 

  

Profa. Dra. Maria Nivalda de Carvalho-Freitas 

Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Psicologia 

Universidade Federal de São João del-Rei 


