
 
RETIFICAÇÃO Nº 02 AO EDITAL 01/2011 – PROPEP/UFAL 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO – 
INGRESSANTES NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 

 
 
 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação torna pública a Retificação 02 ao Edital 
nº 01/2011 PROPEP/UFAL - Abertura de processo seletivo para mestrado e doutorado 
– ingressantes no primeiro semestre de 2011 – publicado no dia 13 de janeiro de 
2011, nos seguintes termos: 
 
 
1. No item J do Anexo do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

 
      Onde se lê: 
J. AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
Os candidatos deverão apresentar, no ato de inscrição, Projeto de Dissertação 
vinculado ao trabalho acadêmico do orientador pretendido, em 03 (três) vias. A defesa 
do Projeto de Pesquisa será realizada pelo candidato frente a uma Banca 
Examinadora, em sessão aberta ao público e gravada em áudio/vídeo. A defesa oral 
do Projeto de Pesquisa incluirá arguição sobre a proposta apresentada segundo os 
critérios especificados no quadro abaixo. O Projeto de Dissertação deve seguir o 
padrão do formulário de Projeto de Pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Alagoas – Fapeal. Disponível na homepage  http://www.fapeal.br. 

 
 

Leia-se: 
J. AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
Os candidatos deverão apresentar, na terceira etapa do processo seletivo, Projeto de 
Dissertação vinculado ao trabalho acadêmico do orientador pretendido, em 03 (três) 
vias. A defesa do Projeto de Pesquisa será realizada pelo candidato frente a uma 
Banca Examinadora, em sessão aberta ao público e gravada em áudio/vídeo. A 
defesa oral do Projeto de Pesquisa incluirá arguição sobre a proposta apresentada 
segundo os critérios especificados no quadro abaixo. O Projeto de Dissertação deve 
seguir o padrão do formulário de Projeto de Pesquisa que está disponível no site do 
programa de Pós-Graduação em Psicologia: http://www.pospsicologiaufal.net/home. 

 
 
 
2. No item L do Anexo do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

 
Onde se lê: 

L. AVALIAÇÃO DO PLANO DE ESTUDOS  
Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, Plano de Estudo em 03 (três) 
vias, consistindo na proposta de inserção do estudante no Programa de Pós-
Graduação e no planejamento do desenvolvimento de seu projeto de pesquisa. A 
defesa do plano de estudos será realizada pelo candidato frente a uma Banca 
Examinadora, em sessão aberta ao público e gravada em áudio/vídeo. A defesa oral 
do Plano de Estudos incluirá argüição sobre a proposta apresentada, sobre a trajetória 
acadêmica e profissional do candidato e suas motivações para ingresso no Programa, 
sendo avaliados os aspectos descritos no seguinte quadro. 
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Leia-se: 

L. AVALIAÇÃO DO PLANO DE ESTUDOS 
Os candidatos deverão apresentar, na terceira etapa do processo seletivo, Plano de 
Estudo em 03 (três) vias, consistindo na proposta de inserção do estudante no 
Programa de Pós-Graduação e no planejamento do desenvolvimento de seu projeto 
de pesquisa. A defesa do plano de estudos será realizada pelo candidato frente a uma 
Banca Examinadora, em sessão aberta ao público e gravada em áudio/vídeo. A 
defesa oral do Plano de Estudos incluirá argüição sobre a proposta apresentada, 
sobre a trajetória acadêmica e profissional do candidato e suas motivações para 
ingresso no Programa, sendo avaliados os aspectos descritos no seguinte quadro. 
 
 
3. No art.15 do Edital Geral, 
 

Onde se lê: 
Art. 15. Será considerado aprovado, exceto a do Mestrado em Matemática em Rede 
Nacional, o candidato que obtiver a nota média final igual ou superior 6,0 (seis 
inteiros), considerados os pesos de cada etapa. 
 

Leia-se: 
Art. 15. Será considerado aprovado, exceto no Mestrado em Matemática em Rede 
Nacional e no Mestrado em Psicologia, o candidato que obtiver a nota média final igual 
ou superior 6,0 (seis inteiros), considerados os pesos de cada etapa. 

 
 
 
 

Maceió, 25 de janeiro de 2011. 
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