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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA CLÍNICA 

 
EDITAL DE SELEÇÃO  

2019 
MESTRADO e DOUTORADO 

 

O Departamento de Psicologia da PUC-Rio oferece, em nível de Pós-Graduação stricto sensu, cursos de 

Mestrado (desde 1966, o primeiro no país na área) e Doutorado (desde 1985) na área de concentração 

Psicologia Clínica, ambos com avaliação 5 pela CAPES, tendo como ponto central o estudo das teorias e 

práticas próprias à área da Psicologia Clínica e o exame crítico dessas mesmas teorias e práticas com vistas 

à sua renovação continuada. 
 
I - Corpo Docente 
 
Andrea Seixas Magalhães, Doutora, PUC-Rio, 2000. http://lattes.cnpq.br/8492570672786593  
Carlos Augusto Peixoto Júnior, Doutor, UERJ, 1997. http://lattes.cnpq.br/7337224839208493  
Daniel C. Mograbi, Doutor, King’s College London, 2011. http://lattes.cnpq.br/7381485367840499  
Felipe Kenji Sudo, Doutor, UFRJ, 2016. http://lattes.cnpq.br/6831759560583761 
Helenice Charchat Fichman, Doutora, USP/SP, 2003. http://lattes.cnpq.br/8822284125037565  
Jean Carlos Natividade, Doutor, UFRGS, 2014. http://lattes.cnpq.br/9542120311882103  
J. Landeira-Fernandez, Doutor, UCLA, EUA, 1994. http://lattes.cnpq.br/9330950719388986  
Juliane Callegaro Borsa, Doutora, UFRGS, 2012. http://lattes.cnpq.br/3492936364312399  
Junia de Vilhena, Doutora, PUC/SP, 1984 http://lattes.cnpq.br/5162153387744785  
Luciana Fontes Pessôa, Doutora, UERJ, 2008. http://lattes.cnpq.br/4067179296438965  
Marcus André Vieira, Doutor, Universidade de Paris VIII, 1996. http://lattes.cnpq.br/7087141060845700  
Maria Helena Rodrigues Navas Zamora, Doutora, PUC-Rio, 1999. http://lattes.cnpq.br/6425497242419672  
Maria Isabel de Andrade Fortes, Doutora, UFRJ, 2000. http://lattes.cnpq.br/5761908797789896  
Monah Winograd, Doutora, UFRJ, 2001. http://lattes.cnpq.br/8451364774329955  
Rebeca Nonato Machado, Doutora, PUC-Rio, 2014.  http://lattes.cnpq.br/4651584484744156 
Silvia Maria Abu-Jamra Zornig, Doutora, PUC-Rio, 1998. http://lattes.cnpq.br/4519397742415584  
Terezinha Féres Carneiro, Doutora, PUC/SP, 1981. http://lattes.cnpq.br/5713789523733634  
 
 
II – Áreas e linhas de pesquisa 
 
LINHA 1 - PSICANÁLISE: CLÍNICA E CULTURA 
Tem como proposta básica contribuir para a produção de um saber que se constrói na articulação da teoria e 
da prática psicanalítica. Tendo como objeto central de investigação o sujeito na cultura, utiliza uma 
abordagem teórico-clínica referida à Psicanálise em articulação com diferentes campos do saber, tais como a 
Psicologia Social, a Filosofia e as Ciências Sociais. A partir desta concepção ampliada de clínica e 
considerando as múltiplas transformações e jogos de poder que atravessam o mundo contemporâneo, torna-
se possível pensar as diferentes formas de subjetivação que se processam na atualidade, assim como seus 
efeitos sobre a clínica atual.  
 
 
Aceitarão orientandos para o ano de 2019: 
Carlos Augusto Peixoto Jr 
Marcus André Vieira 
Maria Isabel de Andrade Fortes 
Monah Winograd 
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LINHA 2 – PSICOLOGIA SOCIAL: INDIVÍDUO E SOCIEDADE  

Tem como objetivo desenvolver conhecimento, a partir de várias perspectivas teóricas, sobre temas da área 
de Psicologia Social, seguindo desde uma abordagem individual até uma perspectiva grupal e societal sobre 
os fenômenos psicossociais. Dentre os temas de investigação, destacam-se: atitudes, preconceito, racismo, 
refúgio, identidade social, personalidade, desigualdade social, movimentos sociais, direitos humanos, 
comportamento do consumidor, relacionamentos amorosos, práticas na educação.  
Aceitarão orientandos para o ano de 2019: 
Jean Carlos Natividade 
Maria Helena Rodrigues Navas Zamora (apenas Mestrado) 

 

 
LINHA 3 - FAMÍLIA, CASAL E CRIANÇA: TEORIA E CLÍNICA 
Caracteriza-se pelo estudo da família, do casal e da criança, fundamentado nos enfoques clínicos e 
socioculturais. A psicoterapia de família e casal é investigada, enfatizando-se a articulação entre as 
abordagens psicanalíticas e sistêmicas. Procura-se, ainda, investigar aspectos relevantes na constituição da 
família e do casamento contemporâneo, ressaltando-se os fatores socioculturais. A construção da 
subjetividade na infância e na adolescência é objeto de estudo a partir da abordagem psicanalítica e de 
pesquisas sobre a parentalidade, a clínica dos primórdios e a relação entre o sintoma adolescente e o laço 
social. Estão sendo desenvolvidos estudos sobre os seguintes temas: transmissão psíquica geracional; 
novas configurações conjugais e familiares; homoafetividade; adoção; saúde na família; relação amorosa; 
sexualidade e gênero; casamento, separação e recasamento; conjugalidade e parentalidade; psicoterapia de 
casal; psicodiagnóstico e psicoterapia de família; concepção de adolescência; relações objetais; constituição 
psíquica e clínica dos primórdios; a infância e o infantil na psicanálise; narratividade e processos de 
simbolização.  

 

Aceitarão orientandos para o ano de 2019: 

Andrea Seixas Magalhães 

Rebeca Nonato Machado (apenas mestrado) 

Silvia Maria Abu-Jamra Zornig 

Terezinha Féres-Carneiro 

 

 

LINHA 4 – CLÍNICA E NEUROCIÊNCIAS 
Tem como proposta articular saberes desenvolvidos por diferentes abordagens da psicologia clínica e as 
várias áreas da neurociência. Constituem-se como campo específico de conhecimento os aspectos clínicos 
do adoecimento neurológico, a neuropsicologia do desenvolvimento, bem como os circuitos neurais 
subjacentes a processos emocionais e cognitivos. Determinações socioculturais implicadas na constituição 
do sujeito e suas relações com o desenvolvimento, estrutura e funcionamento do sistema nervoso também 
são aspectos de interesse. De acordo com esta perspectiva, podem ser desenvolvidos estudos teóricos ou 
empíricos, envolvendo dados clínicos, correlacionais e experimentais. Dentre os temas de interesse, 
destacam-se: a investigação de instrumentos e práticas de avaliação e reabilitação neuropsicológica ao longo 
do desenvolvimento e envelhecimento saudável e patológico; a investigação dos sistemas neurais envolvidos 
na memória, emoção e consciência; estudos experimentais de transtornos mentais por meio de modelos 
animais; etiologia e expressão de diferentes transtornos mentais; desenvolvimento infantil e o 
estabelecimento de vínculos afetivos.   
  

Aceitarão orientandos para o ano de 2019: 
Daniel C. Mograbi 

Helenice Charchat Fichman  

J. Landeira-Fernandez (somente candidatos que disponham de tempo integral) 
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LINHA 5 - SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 
Tem como foco a investigação do desenvolvimento humano como um processo de transformações ao longo 
do ciclo vital, situado em contextos culturais específicos. Também objetiva a compreensão dos fenômenos 
biopsicossociais envolvidos no processo saúde/doença nas diferentes faixas etárias. Busca-se a integração 
em âmbito interdisciplinar, aliada às iniciativas de observação, avaliação, prevenção, intervenção e 
investigação de práticas voltadas para a promoção do bem-estar, da qualidade de vida e da saúde física e 
mental dos indivíduos. Nesta perspectiva, estão sendo desenvolvidas pesquisas sobre diferentes temas, 
como: trajetórias de socialização e desenvolvimento do self; crenças e práticas de cuidados parentais; 
interações sociais e desenvolvimento emocional; construção e adaptação de instrumentos psicológicos; 
avaliação de problemas emocionais e comportamentais na infância; avaliação de indicadores de saúde 
mental ao longo do ciclo vital; avaliação de alterações clínicas e cognitivas no idoso. 
 
Aceitarão orientandos para o ano de 2019: 
Felipe Kenji Sudo (apenas mestrado) 
Juliane Callegaro Borsa 
Luciana Fontes Pessôa 
 

 

Para maiores informações sobre as pesquisas  
e as áreas de interesse de cada docente do Programa,  

visite o site do Departamento de Psicologia: 
http://www.psi.puc-rio.br/site/index.php/2015-02-03-14-20-01/pos-graduacao 

 
 

 
III - Estrutura curricular 
 
Mestrado 
Disciplinas Obrigatórias: 
PSI 2601 - Métodos de Pesquisa - 3 cr. 
PSI 2602 - Seminário de Dissertação - 3 cr. 
PSI 2603 - Estudo e Pesquisa I - 3 cr. 
PSI 2604 - Estudo e Pesquisa II - 3 cr. 
PSI 3002 - Exame de Projeto de Dissertação - 0 cr 
PSI 3000 - Dissertação de Mestrado - 0 cr. 
PSI 3005 - Produção Científica em Psicologia no Mestrado – 0 cr 
 
Doutorado 
Disciplinas Obrigatórias: 
PSI 2701 - Seminário de Doutorado I - 3 cr. 
PSI 2702 - Seminário de Doutorado II - 3 cr. 
PSI 3001 - Tese de Doutorado -  0 cr. 
PSI 3004 - Exame de Qualificação - 0 cr. 
PSI 3006 - Produção Científica em Psicologia no Doutorado - 0 cr 
 
Disciplinas Eletivas (Mestrado e Doutorado):  
PSI 2001/2005; PSI 2021/ PSI 2025 - Temas em Psicanálise - 3 cr. 
PSI 2006/2010; PSI 2026/2029 - Temas em Linguagem e Subjetividade - 3 cr. 
PSI 2016/2020; PSI 2057 / PSI 2060 - Temas em Família e Casal - 3 cr. 
PSI 2061/PSI 2070 - Temas em Clínica e Cultura - 3 cr. 
PSI 2071/2080 – Temas em Clínica e Neurociências- 3 cr. 

mailto:psipos@puc-rio.br
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PSI 2101 - Teoria Psicanalítica - 3 cr. 
PSI 2102 - Psicanálise e Cultura -3 cr. 
PSI 2103 - Questões em Clínica Psicanalítica – 3cr. 
PSI 2104 - Construção Subjetiva do Homem Contemporâneo - 3 cr. 
PSI 2105 - Análise de Discurso - 3 cr. 
PSI 2106 - Imaginário Sócio-histórico e Modos de Subjetivação - 3 cr. 
PSI 2109 - Campo Psicossomático: Teoria e Prática - 3 cr. 
PSI 2110 - Psicoterapia de Família e de Casal - 3 cr. 
PSI 2111 - Família e Casamento Contemporâneo - 3 cr. 
PSI 2112 - Cotidiano Digital – 3 cr. 
PSI 2120 - Estudo Individual para Mestrado - 3 cr. 
PSI 2121 - Estudo Individual para Doutorado - 3 cr. 
PSI 3203 - Estágio de Docência na Graduação I - 3 cr. 
PSI 3213 - Estágio de Docência na Graduação II - 3 cr. 
PSI 3223 - Estágio de Docência na Graduação III - 3 cr. 
PSI 3224 - Estágio de Docência na Graduação IV - 3 cr. 
PSI 3225 - Estágio de Docência na Graduação V - 3 cr. 
PSI 3226 - Estágio de Docência na Graduação VI - 3 cr. 
PSI 3227 - Estágio de Docência na Graduação VII - 3 cr. 
PSI 3228 - Estágio de Docência na Graduação VIII - 3 cr. 
 
 
IV - Requisitos para obtenção do grau de Mestre 
 
1) Cumprir todas as disciplinas obrigatórias; 
2) Completar um mínimo de 24 créditos assim distribuídos: 12 créditos em disciplinas obrigatórias e 12 

créditos em disciplinas eletivas, sendo no máximo 6 fora do Departamento; 
3) Ser aprovado em exame (proficiência) de Inglês; 
4) Ser aprovado em Exame de Projeto de Dissertação, por uma banca de dois professores, no campo de 

conhecimento em que se insere a dissertação. Este exame será realizado ao final do primeiro ano de 
curso. Se reprovado, o mestrando poderá requerer um segundo exame, que deverá ser prestado até 6 
meses após a realização do primeiro. Será desligado do Programa o candidato que for reprovado pela 2ª 
vez;  

5) Apresentar, defender e ser aprovado na disciplina Dissertação de Mestrado. 
 
V - Requisitos para obtenção do grau de Doutor 
 
1) Cumprir todas as disciplinas obrigatórias; 
2) Completar no mínimo 45 créditos assim distribuídos: 24 créditos, no máximo, aproveitados do curso de 

Mestrado; 6 créditos, em disciplinas obrigatórias; 15 créditos, no mínimo, em disciplinas eletivas, sendo 6 
créditos, no máximo, fora do Departamento; 

3) Ser aprovado em exame (proficiência) de Inglês e Francês ou Espanhol;  
4.1) Os professores Carlos Augusto Peixoto, Daniel C. Mograbi, Jean Natividade, J. Landeira-Fernandez, 
Helenice Charchat Fichman, Juliane Callegaro Borsa, Luciana Fontes Pessoa, Marcus André Vieira, Maria 
Helena Rodrigues Navas Zamora, Maria Isabel de Andrade Fortes, Monah Winograd aceitarão candidatos 
aprovados no exame em língua francesa e/ou espanhola como segundo idioma;  
4.2) As professoras Andrea Seixas Magalhães, Silvia Zornig e Terezinha Féres-Carneiro aceitarão apenas 
a língua francesa como segundo idioma.  

5) Ser aprovado em Exame de Qualificação perante uma banca de três professores no campo de 
conhecimento em que se insere a tese. Este exame será realizado após o doutorando ter obtido 42 
créditos, e deverá incluir a apresentação e a defesa oral do projeto de tese perante uma Comissão de três 
professores, designada pela Coordenação de Pós-Graduação, com aprovação da Comissão de Pós-
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Graduação. Se reprovado, o doutorando poderá requerer um segundo exame, que deverá ser prestado 
até 6 meses após a realização do primeiro. Será desligado do Programa o candidato que for reprovado 
pela 2ª vez no Exame de Qualificação.  

6) Apresentar, defender e ser aprovado na disciplina Tese de Doutorado. 
 
 
VI – Procedimentos para inscrição no processo seletivo 
 
A inscrição somente será feita por meio do site da PUC-Rio, no endereço: http://www.ccpa.puc-
rio.br/inscricao_pos 
 
No processo de inscrição, deverão ser transferidas cópias digitais dos documentos (em formato PDF) abaixo 
listados. Os candidatos também deverão indicar os nomes de 2 (dois) professores para preencherem as 
cartas de referência (o preenchimento da carta poderá ser feito através do sistema ou o professor indicado 
poderá imprimi-la e enviá-la pelos correios). 
 
Os candidatos com necessidades especiais terão todo o auxílio necessário para a realização das provas. 
Para tanto, necessitam informar essa condição no momento da inscrição e encaminhar para o email 
psipos@puc-rio.br atestado médico com CID que comprove a necessidade especial. 
 
Os candidatos ao Mestrado e ao Doutorado deverão entregar na secretaria do Programa (endereço ao final 
deste edital), ou enviar pelos correios (postar até o dia 14 de setembro de 2018), 1 (uma) cópia impressa do 
anteprojeto de dissertação ou de tese. Não serão aceitas inscrições cujos anteprojetos tenham sido 
entregues/enviados posteriormente. 
 
Os candidatos poderão ser solicitados a apresentar documentos adicionais na secretaria do Programa a 
qualquer momento do processo seletivo.  
 
Em caso de aprovação, todos os documentos deverão ter seus originais apresentados na DAR - Diretoria de 
Admissão e Registro para que a matrícula seja efetuada. 
 
 
Lista de documentos a serem inseridos no sistema: 
 
Mestrado:  

 
1) Documento de identidade com foto; 
2) Diploma de Graduação ou certificado de conclusão de curso (caso, por ocasião da inscrição, o 

candidato ainda estiver cursando o último semestre do curso de graduação, com conclusão prevista 
para o final do ano, é preciso apresentar declaração); 

3) Histórico escolar completo da Graduação; 
4) Currículo Lattes atualizado (últimos cinco anos); 
5) Anteprojeto de dissertação (*) (na folha de rosto do anteprojeto o candidato deve indicar a linha de 

pesquisa de sua escolha, devendo apontar até 3 nomes de possíveis orientadores. É importante 
frisar que a adequação do projeto de trabalho aos interesses dos professores da linha de pesquisa 
escolhida será levada em conta na seleção dos candidatos); 

6) Memorial no qual o candidato apresente sua trajetória acadêmica, profissional e pessoal, e mostre a 
relevância do desenvolvimento do seu projeto de pesquisa em seu percurso. 

7) Comprovante de proficiência em língua inglesa, caso deseje obter isenção de realizar o exame de 
língua estrangeira. 
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Doutorado:  
 

1) Documento de identidade com foto;  
2) Diploma de Graduação;  
3) Diploma de Mestrado ou certificado de conclusão do Mestrado (caso, por ocasião da inscrição, o 

candidato ainda estiver cursando o último semestre do curso de Mestrado com defesa de dissertação 
prevista para até o dia 22 de fevereiro de 2019 (ver Aviso abaixo), é preciso apresentar ata de 
defesa aprovada na data da matrícula); 

4) Histórico escolar completo do Mestrado; 
5) Currículo Lattes atualizado (últimos cinco anos); 
6) Anteprojeto de tese (*) (na folha de rosto do anteprojeto o candidato deve indicar a linha de pesquisa 

de sua escolha, devendo apontar até 3 nomes de possíveis orientadores. É importante frisar que a 
adequação do projeto de trabalho aos interesses dos professores da linha de pesquisa escolhida 
será levada em conta na seleção dos candidatos); 

7) Memorial no qual o candidato apresente sua trajetória acadêmica, profissional e pessoal, e mostre a 
relevância do desenvolvimento do seu projeto de pesquisa em seu percurso; 

8) Comprovantes de proficiência em inglês e francês/espanhol, caso deseje obter isenção de realizar os 
exames de língua estrangeira. 

 
Aviso: A matrícula do candidato selecionado para o Doutorado estará condicionada à apresentação de 

documento comprobatório de aprovação de defesa de dissertação até o dia 22 de fevereiro de 2018.  
  

(*) Os candidatos ao Mestrado e ao Doutorado deverão entregar na secretaria do Programa (endereço 
ao final deste edital) 1 (uma) cópia impressa do anteprojeto de dissertação ou de tese, ou enviar pelos 
correios (postar até o dia 14 de setembro de 2018). Não serão aceitas inscrições cujos anteprojetos 
tenham sido enviados posteriormente. 
 
O anteprojeto deverá constar de texto com no máximo 15 páginas, no caso dos candidatos ao Mestrado, e no 
máximo 25 páginas, no caso dos candidatos ao Doutorado. Deverá conter uma boa definição dos seguintes 
pontos: 

 
1. Objetivos; 
2. Justificativa; 
3. Metodologia; 
4. Fundamentação teórica; 
6. Referências Bibliográficas. 
 
 
 
 

VII - Requisitos para a matrícula (específicos do Departamento de Psicologia) 
 
 
Mestrado 

1) Possuir o grau de Psicólogo, ou de Bacharel em Psicologia, ou em área afim, de acordo com o 
parecer da Comissão de Pós-Graduação. 

2) Ser aprovado em exame de seleção constando de: 1) prova de inglês, 2) prova escrita de Psicologia, 
3) avaliação do Currículo Lattes, avaliação do anteprojeto de dissertação e do memorial e 4) 
entrevista. 
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OBS: Serão isentos da prova de inglês os candidatos que apresentarem os seguintes certificados de 
proficiência válidos: TOEFL com pontuação mínima de 70 no IBT ou 523 no ITP; IELTS 5,5; 
Cambridge: PET (mínimo B1), FCE, CAE ou CPE.  
 

Aviso: A matrícula do candidato selecionado para o Mestrado só será aceita mediante apresentação do 
certificado de conclusão de curso de graduação até o dia 22 de fevereiro de 2019.  

 
 
Doutorado 

1) Possuir o grau de Mestre em Psicologia em curso credenciado pela CAPES, ou em área afim, de 
acordo com o parecer da Comissão de Pós-Graduação; 

2) Ser aprovado em exame de seleção constando de: 1) provas de idioma (inglês e espanhol/francês), 
2) prova escrita de Psicologia, 3) avaliação do Currículo Lattes, avaliação do anteprojeto de 
dissertação e do memorial e 4) entrevista. 

 
OBS:  
Serão isentos da prova de inglês os candidatos que apresentarem os seguintes certificados de 
proficiência válidos: TOEFL com pontuação mínima de 70 no IBT ou 523 no ITP; IELTS 5,5; 
Cambridge: PET (mínimo B1), FCE, CAE ou CPE ou outros certificados de nível equivalente (neste 
caso, evidências da equivalência devem ser fornecidas pelo candidato). 
 
Serão isentos da prova de francês os candidatos que apresentarem os seguintes certificados de 
proficiência válidos: Test d'Évaluation Linguistique - CAPES/CNPq (mínimo, A2); DELF - Diplôme 
d'Etudes en Langue Française (mínimo, A1); DALF - Diplôme Approfondi de Langue Française 
(mínimo, C1). 
 
Serão isentos da prova de espanhol os candidatos que apresentarem o seguinte certificado de 
proficiência válido: Certificado DELE (Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira) com aprovação 
no nível intermediário. 
 
 

Aviso: A matrícula do candidato selecionado para o Doutorado estará condicionada à apresentação de 
documento comprobatório de aprovação de defesa de Dissertação até o dia 22 de fevereiro de 2019. 
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VIII - Calendário da seleção 2019 
 
Inscrições: 20 de julho a 14 de setembro de 2018. 
  

1ª etapa: Prova de Idioma (será permitido o uso do dicionário durante a prova) 
 

Data: 20/09/18 – 5ª feira das 09h às 11h 
Local: RDC  
 

Data: 05/10/18 – 6ª feira das 09h às 11h - Divulgação dos resultados dos aprovados na 1a. Etapa - Mural 

da Pós-Graduação.  

 
 

2ª etapa: Prova da Linha de Pesquisa (apenas para candidatos aprovados na 1ª etapa) 
 

Data: 19/10/18 – 6ª. feira das 09h às 11h  

Local: RDC 
 
09/11/18 às 17:30h: Divulgação do resultado da 2a. etapa e dos horários das entrevistas - Mural da Pós-
Graduação. 

 
 

3.ª etapa: Entrevistas (apenas para candidatos aprovados na 2ª etapa) 
 

Datas: 12/11 a 22/11/2018 (será outorgada a eventual possibilidade de realização de entrevista por 
Skype para os candidatos não residentes no estado do Rio de Janeiro) 
Local: Departamento de Psicologia – 2º andar Prédio Cardeal Leme 

 
 
Resultado Final da Seleção 
 

23/11/18 às 17:30h: Divulgação do resultado final da seleção. 
 

Prova geral para Bolsa: 30/11/2018 – 6ª. feira das 09h às 11h 

Entrega da documentação de comprovação do currículo: 05/12/2018. 
 
 
Resultado da classificação para bolsa: 21/12/2018. 
 
 
OBS: O resultado das três etapas do processo seletivo, bem como as datas, horários e locais das entrevistas 
serão afixados no mural do Departamento de Psicologia e divulgados no site http://www.psi.puc-rio.br/    
 
Aviso: Nosso processo seletivo não prevê revisão de provas nem devolução do material entregue no 
ato de inscrição.  
 
 
XIX - Bibliografia para a Prova  
A prova de conhecimentos em Psicologia constará de uma questão específica da linha de pesquisa para a 
qual o candidato concorre (bibliografia abaixo). 
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Linha 1: Psicanálise: Clínica e Cultura 
Freud, S. (1901/1980). Sobre os sonhos. Edição Standard Brasileira, v.V. Rio de Janeiro: Imago.  
Freud, S. (1914/1980). Sobre o narcisismo: uma introdução. Edição Standard Brasileira v. XIV, Rio de 
Janeiro: Imago. 
Freud, S. (1920/1980). Além do princípio do prazer. Edição Standard Brasileira v. XVIII, Rio de Janeiro: 
Imago. 
Freud, S. (1927/1979). O Futuro de uma ilusão. Edição Standard Brasileira, v. XXI, Rio de Janeiro: Imago. 
Freud, S. (1930/1979). O mal-estar na civilização. Edição Standard Brasileira, v. XXI. Rio de Janeiro: Imago. 
Freud, S. (1933 [1932]/1980). Por que a guerra? (Einstein e Freud). Edição Standard Brasileira, v.XXII, Rio 
de Janeiro: Imago. 
 
Linha 2: Psicologia Social: indivíduo e sociedade 
Enviado pela Zamora.   Rossi, A., Passos, E. (2014). Análise institucional: revisão conceitual e nuances da 
pesquisa-intervenção no Brasil. Revista EPOS, 5(1), 156-181. 
Nogueira, S. G., Guzzo, R. S. L. (2016) Psicologia Africana: Diálogos com o Sul Global. Revista Brasileira de 
Estudos Africanos, 1 (2), 197-218.  
Vergne, C. M., Vilhena, J., Zamora, M. H. & Rosa, C. M. (2015). A Palavra é... Genocídio: A Continuidade de 
Práticas Racistas no Brasil. Psicologia & Sociedade, 27(3), 516-528.  
Pereira, C., Sindic, D., & Camino, L. (2013). Metodologia de Pesquisa em Psicologia Social. In L. Camino et 
al. (Orgs). Psicologia Social: Temas e Teorias (pp.109-186). Brasília: Technopolitik. 
Rodrigues, A., Assmar, E. M. L., & Jablonski, B. (2012). Psicologia Social. Petropólis: Vozes. 
Pinker, S. (2004). Tábula Rasa. A negação contemporânea da natureza humana. São Paulo: Companhia das 
Letras. (Jean pediu para inserir) 
 
Linha 3: Família, casal e criança: teoria e clínica 
Féres- Carneiro, T. (2017). Casal e Família: teoria, pesquisa e clínica. Rio de Janeiro:  
Editora PUC-Rio/Prospectiva. 
Féres- Carneiro, T. (2015). Família e Casal: parentalidade filiação em diferentes contextos. Rio de Janeiro:  
Editora PUC-Rio/Prospectiva. 
Zornig A. S. (2015). Clínica dos primórdios e processos de simbolização primários. Psicologia Clínica, 27, 2, 
121-136. 
Magalhães, A.S. & Féres-Carneiro (2015). The house of seven women: the fading of generational boundaries 
in the Family. Couple and Family Psychoanalysis, 5, 89-97. (Versão em português no site do Departamento). 
Machado, R. N., Féres- Carneiro, T., & Magalhães. A. S. (2015). Parentalidade adotiva: contextualizando a 
escolha. PSICO, 46, 4, 442-451.  
Féres- Carneiro, T. (2014). Construindo saberes em Psicologia: o desafio de 
articular diferentes teorias e práticas. Temas em Psicologia, 22,4,677-688. 
Zornig, S. M. A. (2008). A criança e o infantil em psicanálise. São Paulo: Escuta. 
 
 
Linha 4: Clínica e Neurociências 
Edelman, G. (1992). Biologia da consciência (Capítulos 1 e 2). Lisboa: Instituto Piaget. 
Lent, R. (2010). Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurociência. 2. ed. São Paulo: 
Atheneu. 
Malloy-Diniz, L; Fuentes, D; Mattos, P; Abreu, N (2010). Avaliação Neuropsicológica. Porto Alegre: Artes 
Médicas. 
Gazzaniga, M, Ivry, R.B & Mangun, G.R. (2013). Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind. (4th 
edition ed.). New York: W W Norton & Company. 
Sohlberg, M M; Mateer, C A (2011). Reabilitação Cognitiva: Uma abordagem neuropsicológica integrada. 
Santos: Ed. Santos. 
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Linha 5: Saúde e Desenvolvimento Humano 
Caixeta, L. (org.). (2016). Psiquiatria Geriátrica. 1. ed. Porto Alegre: Artmed.  
Lins, M. R. C. (Org.), & Borsa, J. C. (Org.). Avaliação psicológica Aspectos teóricos e práticos. 1. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2017. v. 1. 480 p. 
Seidl-de-Moura, M.L.; Mendes, D. M. L. F.; Pessoa, L. F. (2009). Interação social desenvolvimento. Curitiba: 
CRV. 
X - Bolsas 
 
Para os candidatos aprovados e que não possuam vínculo empregatício, existe possibilidade de obtenção de 
bolsas CAPES, CNPq, FAPERJ e VRAc (isenção de pagamento). É importante esclarecer que o número de 
bolsas concedidas a cada ano pode variar de acordo com a política dos órgãos de fomento acima citados. A 
distribuição das bolsas de mestrado e doutorado será realizada considerando a análise do currículo dos 
candidatos (com apresentação do Currículo Lattes documentado e informações adicionais) e a nota em uma 
prova escrita. 
 
XI - Prazo e inscrição: 
 
20 de julho a 14 de setembro de 2018 
 
A inscrição somente será feita pela internet, no endereço: 
http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos 
 
Para qualquer informação adicional, visite o sítio do Departamento de Psicologia no endereço. 
www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/psicologia/index.html ou dirija-se a: 
 
Departamento de Psicologia/ PUC-Rio. 
Rua Marquês de São Vicente, 225 - Gávea  
Prédio Cardeal Leme – 2º andar – sala 201 
Tels. (21) 3527 1185 - 3527 1186 FAX: 3527 1187 
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22453-900 
psipos@puc-rio.br 
 
Diretoria de Admissão e Registro - DAR 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
Rua Marquês de São Vicente, 225 – Prédio Cardeal Leme, Térreo  
Gávea - Rio de Janeiro - RJ  
CEP 22453-900 
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