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APÊNDICE 
 
INFORMAÇÕES AOS CANDIDATOS À SELEÇÃO PARA A TURMA DE DOUTORADO 

DE 2015/1º SEMESTRE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
SOCIAL DA UERJ 

 
 
1 - INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 
 

a) O curso de Doutorado deve ser concluído em um mínimo de 36 meses e um máximo de 48 
meses, incluindo-se a apresentação e defesa pública da Tese de Doutorado; 

b) O Programa obteve nota “5” na avaliação CAPES, relativa ao triênio 2010/2012. 
c) O curso é inteiramente gratuito. Serão oferecidas, quando disponíveis, bolsas da CAPES, do 

CNPq e da FAPERJ aos alunos que atenderem às exigências dos órgãos de fomento e às 
normas do Programa; 

d) As aulas terão início em março (2015/1º Semestre). 
 
 
2 – ESCOLHA DO ORIENTADOR 
 

Considerando que há limite para o número de alunos que cada professor pode orientar, entre 
mestrandos e doutorandos, e que todos os alunos deverão empenhar uma boa parte do seu tempo 
nas Práticas de Pesquisa, Análise Teórica e Ensino sob a supervisão direta e quase cotidiana de seus 
orientadores, a escolha e designação do orientador por parte do candidato será feita já por ocasião 
de sua inscrição no processo de seleção. 

Com isso, a classificação dos candidatos aprovados para ocupação das vagas oferecidas pelo 
Programa, será feita segundo as quotas dos professores orientadores pelas quais elas se acham 
distribuídas. Isto quer dizer que, para ingresso no Programa, não haverá uma classificação geral dos 
candidatos aprovados, mas, sim, classificações específicas dos candidatos relativos a cada 
orientador. 

Nesse sentido, o candidato deve examinar cuidadosamente a relação de Professores 
orientadores com vagas disponíveis (apresentada no item 1 deste Edital) e procurar se informar, 
através de consulta ao site do Programa www.pospsi.uerj.br, sobre os perfis dos orientadores, os 
interesses de estudo destes professores e as pesquisas a que têm se dedicado, em especial no 
momento. Sugere-se que os candidatos entrem em contato – pessoalmente ou por e-mail – com os 
possíveis orientadores. 

Escolhido o orientador, o candidato deverá preparar seu pré-projeto, em conformidade com 
as exigências que acompanham as vagas por ele oferecidas.  

A relação de docentes-orientadores, por linha de pesquisa, com vagas para seleção 2015 está 
apresentada no item I deste edital. 

 
 
3 - ROTEIRO SUGERIDO PARA PRÉ-PROJETO DE TESE 
   

As instruções que se seguem visam orientar o candidato quanto à realização de seu pré-
projeto de tese. 

 Aspectos formais: O pré-projeto de dissertação deve conter no máximo 20 (vinte) páginas, 
incluindo referências bibliográficas, ser impresso em folha A4 e grampeado. A fonte deve ser 
Arial, tamanho 11, espaçamento entre linhas 1,5. O corpo do texto bem como as referências 
bibliográficas deverão seguir as normas ABNT ou APA. A indicação das normas escolhidas 
(APA ou ABNT) pelo candidato deverá constar do projeto; 
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Justificativa 
Uma apresentação inicial do Pré-Projeto, que deve incluir: (1) indicação do tema que vai ser 
estudado, sua relação com os interesses e experiências profissionais e/ou acadêmicas do autor, sua 
inserção em uma das linhas de pesquisa do Curso; (2) delimitação de um problema específico 
dentro do tema escolhido, para constituir o objeto da pesquisa proposta; (3) apresentação de alguns 
argumentos iniciais quanto à relevância acadêmica e/ou social do problema e das possibilidades de 
contribuição da pesquisa ao seu melhor entendimento. 
 
Fundamentação teórica 
Apresentação sucinta da abordagem teórica que deverá ser utilizada no desenvolvimento da 
pesquisa: seus autores, principais conceitos e proposições básicas. É ainda desejável comparar tal 
equacionamento com os de investigações anteriores sobre o tema, conduzidas por outros autores. 
 
Objetivos 
Explicitação das questões concretas que se pretende responder através da pesquisa. Pelo menos um 
objetivo geral deve ser apresentado, podendo seguir-se ou não seu desdobramento em objetivos 
específicos, que correspondam a diferentes etapas ou dimensões da pesquisa empírica. 
 
Metodologia 
Uma descrição, ainda que provisória, de como se pretende conduzir a pesquisa, que deve incluir 
algumas das seguintes indicações, dependendo da natureza da investigação e do método geral 
escolhido: (1) delimitar o tema que se vai estudar; (2) os tipos de interpretação, dados ou 
informações que se pretende investigar, e uma primeira ideia sobre quais técnicas e procedimentos 
se poderá usar para isso; (3) uma primeira indicação relativa a modos de análise e/ou interpretação. 
 
Referências Bibliográficas 
Relação dos textos efetivamente citados no corpo do projeto seguindo as normas da APA ou ABNT. 
 
  
 
 


