
ANEXO 01 – PSICOLOGIA 
 
 

Matérias: Psicologia Institucional; Psicologia Comunitária; 
                 Estágio Supervisionado Específico I; Psicologia da Educação 

 
 

 
1 - Psicologia Institucional: história e características 
 
2 - O papel do Psicólogo Comunitário e Institucional 
 
3 - Avaliação de necessidades na comunidade 
 
4 - Elaboração de projetos de intervenção comunitária 
 
5 - Avaliação de projetos de intervenção comunitária 
 
6 - Marcos teóricos: Empowerment e Modelo Bioecológico do Desenvolvimento 
Humano. 
 
7 – Marcos teóricos: Psicologia Institucional e Psicohigiene. 
 
8 – Marcos teóricos: Psicoterapia Institucional, Análise Institucional. 
 
9- Marcos teóricos: Psiquiatria Democrática, Reforma Psiquiátrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 02 – PSICOLOGIA 
 
 

Matérias: Psicologia Institucional; Psicologia Comunitária; 
                 Estágio Supervisionado Específico I; Psicologia da Educação 

 
 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 
 
 
1. Graus Acadêmicos – máximo 3,0 (três vírgula zero ) pontos   
Tipo de Documento Pontos  Pont. Máx. 
1.1. Certificado de cursos de 
aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) 

0,025 por curso 0,05 
 

1.2. Certificado de cursos de 
aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) 
na matéria do concurso 

0,05 por curso 0,15 
 

1.3. Certificado de cursos de  
especialização (mínimo de 360 horas) 

0,05 por curso 0,1 
 

1.4. Certificado de cursos de 
especialização (mínimo de 360 horas) na 
matéria do concurso 

0,1 por curso 0,25 
 

1.5. Diploma de mestrado  0,12 0,12 
1.6. Diploma de mestrado em curso na 
matéria do concurso 

0,36 0,36 
 

1.7. Diploma de doutorado 0,26 0,26 
1.8. Diploma de doutorado em curso na 
matéria do concurso 

0,70 0,70 

1.9. Título de livre docência 1,0 1,0 
 
 
2. Experiência Docente – máximo 3,0 (três vírgula z ero) pontos 
Tipo de Documento Pontos Pont. Máx. 
2.1. Monitoria  0,025 por ano 0,1 
2.2. Experiência docente, no ensino superior, em 
área diferente da matéria do concurso 

0,05 por ano 0,25 
 

2.3. Experiência docente, no ensino superior, na 
área da matéria do concurso 

0,1 por ano 0,6 
 

2.4. Orientação de trabalho de conclusão e 
monografia fora da matéria do concurso 

0,005 por 
aluno 

0,05 
 

2.5. Orientação de trabalho de conclusão e 
monografia na matéria do concurso 

0,02 por aluno 0,25 
 

2.6. Orientação de alunos de Iniciação Científica 
fora da matéria do concurso 

0,005 por 
aluno 

0,05 



2.7. Orientação de alunos de Iniciação Científica 
na matéria do concurso 

0,02 por aluno 0,2 
 

2.8. Orientação de dissertação de mestrado fora 
da matéria do concurso 

0,01 por aluno 0,1 

2.9. Orientação de tese de doutorado fora da 
matéria do concurso 

0,02 por aluno 0,2 

2.9. Orientação de tese de doutorado na matéria 
do concurso 

0,08 por aluno 0,8 

 
 
 
3. Atividades Técnico-Científicas, Literárias, Artí sticas e Extensionistas – 
máximo 2,0 (dois vírgula zero) pontos 
Tipo de Documento Pontos Pont. 

Máx. 
 

3.1. Participação em Comitês Científicos (ex. 
CAPES, CNPq e FAPERGS) sistemática ou 
ad hoc 

0,025 por Comitê 0,01 
 

3.2. Prêmios na matéria do concurso 0,01 por prêmio 0,02 
3.3. Participação em Corpo Editorial de 
periódico indexado 

0,01 por 
participação 

0,03 
 

3.4. Resumos publicados em anais de 
Congressos e similares na matéria do 
concurso 

Até 5 – 0,01 
De 6 a 10 – 0,02 
Acima de 11 – 
0,05 

 
0,05 

 

3.5. Artigo completo publicado em anais de 
Congressos e similares na matéria do 
concurso 

0,025 por artigo 0,1 
 

3.6 Artigo completo publicado em revistas 
científicas com corpo editorial 

0,1 por artigo 0,3 
 

3.7. Artigo completo publicado em revistas 
científicas com corpo editorial na matéria do 
concurso 

0,1 por artigo 0,7 
 

3.8. Livros publicados 0,1 por livro 0,1 
3.9 Livros publicados na matéria do concurso 0,15 por livro 0,3 
3.10. Capítulo de livro 0,05 por item 0,1 
3.11. Capítulo de livro na matéria do concurso 0,10 por item 0,2 
 
 
4. Experiência profissional não docente – máximo 2,0 ( dois vírgula zero) 
pontos 
Tipo de Documento Pontos Pont. 

Máx. 
4.1. Experiência administrativa ligada ao 
ensino 

0,01 por ano 0,04 
 



4.2. Experiências técnica na matéria do 
concurso 

0,01 por atividade 0,06 
 

4.3. Estágio não curricular, no mínimo de 180 
(cento e oitenta) horas, relacionado com a 
área do concurso 

0,05 por estágio 0,1 
 

4.4. Participação em bancas de graduação, 
monografia ou trabalho de conclusão 

0,05 por banca 0,1 

4.5. Participação em bancas de pós-
graduação, nível de especialização 

0,05 por banca 0,2 
 

4.6. Participação em bancas de pós-
graduação, nível de mestrado 

0,1 por banca 0,3 
 

4.7 Participação em bancas de pós-
graduação, nível de doutorado 

0,2 por banca 0,8 
 

4.8 Projeto de pesquisa aprovado e 
financiado por agência de fomento como 
participante 

0,05 por projeto 0,1 
 

4.9. Projeto de pesquisa aprovado e 
financiado por agência de fomento como 
coordenador 

0,1 por projeto 0,2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 03 – PSICOLOGIA 

 

 

Matérias: Psicologia Institucional; Psicologia Comunitária; 
                 Estágio Supervisionado Específico I; Psicologia da Educação 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

 A prova de defesa de Proposta de Plano de Trabalho, com exposição de 30 
(trinta) minutos e argüição da Banca, explicitada no artigo 25 da Deliberação 
023/2009 – COEPEA/FURG, eliminatória, peso 2,0 (dois), considerará a produção 
intelectual, relacionando-a com as atividades fins da Universidade. 
 A Proposta de Plano de Trabalho, para os 3 (três) primeiros anos, deverá 
ser entregue à Banca quando da realização da Prova Escrita, contendo, no 
mínimo: 
 Previsão de atividades relacionadas ao ensino: disciplinas, projetos de 
ensino, orientação de alunos; 

Previsão de atividades relacionadas à pesquisa, com apresentação de 
projeto de pesquisa; 
 Previsão de atividades relacionadas à extensão, com apresentação de 
projeto de extensão; 
 
 
Parâmetros a serem considerados na proposta de trab alho:  
 

1. Abrangência da Revisão de Literatura referente às variáveis objeto de 
investigação (em projeto de pesquisa) ou intervenção (em projeto de 
extensão) (até 2,0 pontos) 

2. Detalhamento do Modelo Teórico que descreve as relações entre as 
variáveis relevantes para o tema da investigação ou da intervenção (até 2,0 
pontos) 

3. Referências a publicações prévias do canditado sobre o tema da 
investigação ou intervenção (até 1,0 ponto) 

4. Coerência da proposta com o PPP da FURG (até 1,25 pontos) 
5. Equilíbrio na distribuição das atividades entre ensino, pesquisa e extensão 

(até 1,25 pontos) 
6. Compatibilidade da proposta com a área de conhecimento examinada no 

concurso (até 1,25 pontos) 
7. Viabilidade de execução das atividades propostas (até 1,25 pontos) 

 
 
 


