
 

 

 
 

MANUAL DO CANDIDATO PARA O MESTRADO PROFISSIONAL EM 
PSICOLOGIA E INTERVENÇÕES EM SAÚDE 

DA ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA – 2023 
VAGAS RESIDUAIS 

 
ABERTURA 
 
A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (Bahiana) comunica que se encontram abertas as inscrições para o 
preenchimento de 20 (vinte) vagas no Curso de Pós-Graduação Profissional em Psicologia e Intervenções em Saúde. 
Poderão se inscrever profissionais graduados em Psicologia e demais profissões da área de saúde e afins, no período de 
13 de dezembro de 2022 a 25 de janeiro de 2023. Informações sobre requisitos para a inscrição poderão ser obtidas no e-
mail: posgrad2@bahiana.edu.br, pelo site https://www.bahiana.edu.br/processo-seletivo-psicologia-e-intervencoes-em-
saude/ ou pelo telefone (71) 98380-1882. 

 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 
De 13 de dezembro de 2022 a 25 de janeiro de 2023. 
 
 
LOCAL 
 
Central de Inscrições: https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/217/mestrado-profissional-em-psicologia-e-
intervencoes-em-saude/ 

 Todos os documentos solicitados devem ser enviados para: selecao.pos@bahiana.edu.br – O envio da 
documentação deve ser realizada até o dia 25/01/2023, às 15h. (Vide Anexos 5 e 6) 

Telefone para contato: (71) 98380-1882 
 
 
NÚMERO DE VAGAS 
 
Mestrado: 20 
 
 

OBJETIVOS 
 
A missão atual do PPgPsi da EBMSP é preparar uma equipe multidisciplinar para a abordagem 
integral da saúde nos seus aspectos biopsicossociais. 

 
O Mestrado em Psicologia e Intervenções em Saúde objetiva formar profissionais da psicologia e de 
áreas correlatas para realizar pesquisas e processos de intervenção em clínica ampliada, 
ambulatorial e em contextos hospitalares. Nessa perspectiva, o curso propõe o desenvolvimento de 
tecnologias de cuidado e contemplação dos temas emergentes em psicologia e saúde, interligando o 
conhecimento teórico-metodológico com a sua aplicabilidade nos campos de atuação e investindo, 
assim, no fortalecimento da psicologia da saúde. 
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PRÉ-REQUISITOS 
 

O curso de Pós-Graduação em Psicologia e Intervenções em Saúde, doravante denominado PPgPsi, 
requer, como pré-requisito, o Certificado de Conclusão, reconhecido pelo MEC, do curso de graduação 
em Psicologia ou em outras profissões da área de saúde e afins. 

 
 
 

INSCRIÇÃO 
 

As inscrições para o processo seletivo o ano de 2023, poderão ser feitas no período de 13 de dezembro 
de 2022 a 25 de janeiro de 2023. Os candidatos deverão acessar o site: 
https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/217/mestrado-profissional-em-psicologia-e-intervencoes-
em-saude/, preencher o formulário do respectivo Programa, efetuar o pagamento (cartão ou boleto) e 
enviar a documentação descrita neste Manual, conforme modelos apresentados nos anexos 5 e 6, para 
o e-mail selecao.pos@bahiana.edu.br , incluindo  o comprovante de pagamento. No dia 27/01/23, 
serão publicadas, no site: https://www.bahiana.edu.br/processo-seletivo-psicologia-e-intervencoes-em-
saude/  as inscrições homologadas.  

 

 

Para efetivar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos: 

 
 

DOCUMENTOS GERAIS:  
 

1. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo(a) candidato(a), adquirida por 
meio do endereço eletrônico do Programa: https://www.bahiana.edu.br/mestrado-
profissional-em-psicologia-e-intervencoes-em-saude/ (Item – Documentos); 

2. Comprovante de pagamento de inscrição:  
2.1 Pagamento da taxa de inscrição de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), via cartão de 
crédito ou boleto, a ser adquirido no site da Central de Inscrição: : 
https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/217/mestrado-profissional-em-psicologia-e-
intervencoes-em-saude/. 

3. Fotocópia de cédula de identidade ou carteira profissional ou passaporte (autenticada/o); 
4. Foto 3X4 (recente e em cores); 
5. Diploma de graduação autenticado (Frente e Verso); 

 

DOCUMENTOS AVALIATIVOS:  
6. Currículo Lattes atualizado, acompanhado de documentação comprobatória dos últimos 05 

anos (anexo 1); 
7. Carta Memorial, em conformidade com as normas exigidas pelo PPGPsi;  
8. Apresentação do anteprojeto de dissertação profissional ,  cuja temática e/ou estrutura de 

intervenção esteja relacionada com uma das linhas de pesquisa que compõe o PPgPsi.  
 

PROCESSO SELETIVO 
 

O processo seletivo se realizará no período de 27/01 a 06/02/23, na modalidade telepresencial, vide 
calendário apresentado neste Manual. Os candidatos serão convocados para a realização das etapas 
classificatórias. Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem média para ocupar uma 
das vagas oferecidas. 
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ETAPAS 

 
O processo de seleção envolve quatro itens de avaliação: 1. Análise de Currículo Lattes – Descrição 
(Anexo 1) 

Análise de Carta Memorial, segundo o barema de avaliação (Anexo 4)  
Análise de anteprojeto, segundo o barema de avaliação (Anexo 3) 
Entrevista - Análise segundo barema de avaliação (Anexo 2) 
 

Para ser considerado aprovado o(a) candidato(a) deve alcançar o mínimo de 70% da pontuação total da 
avaliação construída, segundo os pesos a seguir: 

 
1.   Carta Memorial – 2 pontos. 

2.   Currículo Lattes – 1 ponto. 

3.   Anteprojeto – 3 pontos. 

4.   Entrevista – 4 pontos. 

 
 
 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 
Classificação do(a) candidato(a): 

 
O processo seletivo constará da análise de Currículo Lattes, análise de Anteprojeto de dissertação, carta 
memorial. O Currículo, carta memorial e projeto serão entregues no ato da inscrição e avaliados antes da 
realização das entrevistas que ocorrerão no dia 1 de fevereiro de 2023.  

 
A classificação final será apresentada em ordem decrescente, ou seja, o(a) candidato(a) com maior 
número de pontos será o(a) primeiro(a) colocado(a), sendo seguido(a) daqueles com número de pontos 
inferior, sucessivamente. Para aprovação final a média será no mínimo 7,0. 
 
 

CURRÍCULO 
 

1. A avaliação será realizada a partir do  conteúdo e sua possibilidade de  informar sobre  o percurso 
profissional e acadêmico do candidato. 

2.  Sugere-se que no Currículo Lattes estejam destacadas as vivências profissionais e acadêmicas 
(cursos, formações, congressos) que estejam preferencialmente relacionados ao interesse de 
estudo e/ou linha de pesquisa escolhida.   

3.  O Currículo Lattes deverá ter atualização mínima de 60 dias  

4. Os documentos comprobatórios deverão ser digitalizados e enviados, por via eletrônica, para o e-

mail: selecao.pos@bahiana.edu.br. Toda a documentação deve ser ordenada de acordo com 

apresentação dos itens do barema (Anexo 1).  

 
. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ANTEPROJETO DE PESQUISA 
 

 

O(A) candidato(a) deverá apresentar, no momento da inscrição, um anteprojeto1 de pesquisa indicativo 
da intenção da investigação que pretende desenvolver como substrato para o seu mestrado 
profissional. Sugere-se entrar em contato com professores da linha de pesquisa de seu interesse para 
dialogar sobre as possibilidades de ingressar em grandes projetos que já estejam em curso com 
afinidade com a prática profissional ou desejos de investigação. Esse anteprojeto deverá ser 
estruturado conforme as seguintes regras: 

1.  Número máximo total de 3000 palavras. 
2.  Título do projeto e nome do(a) candidato(a). 
3.  Introdução: situação atual do problema em nível internacional, nacional e local, justificando a 

importância do objetivo do estudo. 
4. Racional teórico: revisão crítica das principais investigações que dão embasamento e 

importância científica ao assunto, com destaque para os pontos em que o conhecimento é 
vulnerável ou inexiste e necessita de complementação (número máximo de 1500 palavras). 

5.  Objetivos: descrever o objetivo geral da pesquisa que deseja realizar, da intervenção que   
pretende fazer e/ou do produto/processo de trabalho que pensa em desenvolver no processo 
do mestrado. 

6.  Metodologia do estudo: deverá descrever, de forma objetiva, a maneira e os processos que 
considera imprescindíveis, para alcançar os objetivos do estudo. 

7.   Referências – Modelo de formatação American Psychological Association (APA), que poderá ser 
encontrado nos links: 
http://biblioteca.fecap.br/wp-content/uploads/2012/08/Manual-APA-2.ed_3.pdf e 
https://portal.uab.pt/dsd/wp-content/uploads/sites/19/2018/04/norma_apa_6ed.pdf 

 
 
 

CARTA MEMORIAL 
 

A Carta Memorial deverá ser elaborada de forma discursiva, até 2500 palavras, escrita em letra Arial de 
tamanho 12, com espaço 1,5. O seu conteúdo deverá: 

I – Destacar a sua experiência profissional e/ou acadêmica, contendo as atividades que considera 
importante na construção de sua identidade profissional atual; 

II – Conter a descrição narrativa, a análise da trajetória profissional, processos de atualização, a sua 
relação com o anteprojeto apresentado e com a linha de pesquisa indicada. 

III -  Ser escrita na primeira pessoa ou não, mas deve contar a história profissional do candidato até a 
construção do desejo de fazer esse Mestrado na BAHIANA. 

IV – Discorrer sobre as perspectivas e contribuições do trabalho proposto para o desenvolvimento 
da sua expertise profissional e do seu ambiente profissional. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Caso o(a) candidato(a) não esteja vinculado(a) a um projeto de pesquisa docente, seu anteprojeto deve contemplar a 
organização das suas ideias sobre o desenvolvimento de uma investigação, de um produto técnico (aplicativo, cartilha, 
seminário, oficina, produção de livro) ou de processo de intervenção. 

 

http://biblioteca.fecap.br/wp-content/uploads/2012/08/Manual-APA-2.ed_3.pdf
https://portal.uab.pt/dsd/wp-content/uploads/sites/19/2018/04/norma_apa_6ed.pdf


 

 

ENTREVISTA 
 

1. Na entrevista o (a) candidato (a) deverá discutir com pelo menos 2  professores avaliadores o seu 
projeto, articulado à sua história pessoal e profissional; 

2. A entrevista será configurada como aberta, realizada telepresencialmente por duas docentes do 
curso, que discutirão com o(a) candidato(a) aspectos do conteúdo da Carta Memorial, do 
Currículo Lattes e do anteprojeto apresentado. Com duração máxima de 40 minutos. Esta etapa 
será realizada via link da plataforma Zoom, que será enviado por e-mail. As orientações para o  
acesso ao link da entrevista, serão encaminhadas por e-mail, no dia 30/01/23. 

 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 
 

Os resultados serão divulgados no endereço eletrônico do programa:  
https://www.bahiana.edu.br/processo-seletivo-psicologia-e-intervencoes-em-saude/ no dia 03/02/23. 
Os eventuais recursos dos resultados do processo seletivo deverão ser encaminhados pelos candidatos 
ao colegiado do PPgPsi, por meio do e-mail: selecao.pos@bahiana.edu.br,  até  48  horas  após  a 
divulgação,  conforme modelo disponível       no       endereço       eletrônico       do       programa: 
https://www.bahiana.edu.br/mestrado-profissional-em-psicologia-e-intervencoes-em-saude/ (Item – 
Documentos). 
 

 

LINHA DE PESQUISA E ORIENTADORES E OS PROJETOS DE PESQUISA EM CURSO 
 
  Área de Concentração: Psicologia e Saúde 
 

Linha I: Psicologia e intervenções em contextos hospitalares 

 

Orientadores     Nome do Projeto Link Lattes E-mail 

Gustavo 
Marcelino 
Siquara 

 O clima familiar, 
interrelação com a 
regulação emocional e 
autocompaixão dos pais 
e o impacto no 
comportamento e 
qualidade de vida dos 
filhos. 

http://lattes.cnpq.br/
7697881919732690 

gustavosiquara@bahiana.edu.br 

Maria 
Constança 
Velloso 
Cajado               

 Doação de órgãos e 
tecidos para 
transplantes: 
experiências de 
familiares que 
participaram do 
processo 

 

 Psicologia e Psicanálise: 
intervenções subjetivas 
no contexto hospitalar  

 
 

http://lattes.cnpq.br/
9340464629000755  
 

constanca.psi@bahiana.edu.br 

https://www.bahiana.edu.br/processo-seletivo-psicologia-e-intervencoes-em-saude/
https://www.bahiana.edu.br/mestrado-profissional-em-psicologia-e-intervencoes-em-saude/
http://lattes.cnpq.br/9340464629000755
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Martha 
Moreira 
Cavalcante 
Castro           

 Desafios e limitações no 
processo terapêutico 
online no contexto da 
COVID-19: uma 
perspectiva dos(as) 
psicólogos(as) 
 

 Avaliação da qualidade 
de vida e autocuidado 
de profissionais no 
contexto hospitalar: um 
estudo transversal. 
 

 Impactos da pandemia 
do COVID -19 sobre 
estudantes do ensino 
superior na Bahia 
 

 Qualidade de vida, 
adoecimento mental e 
percepções sobre o 
próprio corpo 
 

 Dor crônica: cuidados, 
vivências e manejos em 
diferentes contextos de 
saúde 

http://lattes.cnpq.br/
6276007711490222  
 

marthamccastro@gmail.com 

Mônica 
Ramos Daltro                                  

 Lógicas religiosas e 
espirituais em contexto 
de formação e práticas 
de cuidado em saúde 
 

 Práticas clínicas em 
saúde 
 

 Formação de 
profissionais de saúde 

http://lattes.cnpq.br/
8275952865057393 
 

monicadaltro@bahiana.edu.br 

Suzane 
Bandeira de 
Magalhães                

 Estudos sobre o luto 
 

 Práticas em contextos 
de psicologia hospitalar 

http://lattes.cnpq.br/
4088958249806548 
 
 
 

suzanemagalhaes@bahiana.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/6276007711490222
http://lattes.cnpq.br/6276007711490222
http://lattes.cnpq.br/8275952865057393
http://lattes.cnpq.br/8275952865057393
http://lattes.cnpq.br/4088958249806548
http://lattes.cnpq.br/4088958249806548


 

 

Linha II: Práticas de cuidado e processos de intervenção em clínica ampliada 
 

Orientador
es 

Nome do Projeto Link Lattes E-mail 

Anna 
Amélia de 
Faria                                

 Narrativas de 
sofrimentos psíquicos 
em época da pandemia 
do coronavírus 
 

 Cultura visual Queer e 
Educação 

http://lattes.cnpq.br/2687
127397748968 

annafaria@bahiana.edu.br 

Isabella 
Regina 
Gomes de 
Queiroz         

 Vivências de 
vulnerabilidades, riscos 
e sofrimento psíquico na 
infância 
 

 Estudo piloto para a 
introdução da triagem 
neonatal da 
galactosemia no estado 
da Bahia 

 

http://lattes.cnpq.br/9971
565378844363 
 

isabellaqueiroz@bahiana.edu.br 

Leda Lessa 
Andrade 
Filha                         

 Psicanálise: clínica e 
contemporaneidade 

http://lattes.cnpq.br/9971
565378844363 
 

ledalessa@bahiana.edu.br 

Marilda 
Castelar                                        

 A construção de 
masculinidades na 
contemporaneidade e 
suas repercussões 
 

 Saúde mental do 
trabalhador em uma 
perspectiva de gênero, 
raça e classe 
 

 Processos psicossociais 
na construção de 
estratégias de 
enfrentamento da 
violência e garantia de 
direitos 
 

 Acolhimento como 
tecnologia para redução 
e qualificação da fila de 
espera: um estudo 
qualitativo. 
 

http://lattes.cnpq.br/5770
576514922680 
 

marildacastelar@bahiana.edu.br 

http://lattes.cnpq.br/2687127397748968
http://lattes.cnpq.br/2687127397748968
http://lattes.cnpq.br/9971565378844363
http://lattes.cnpq.br/9971565378844363
http://lattes.cnpq.br/9971565378844363
http://lattes.cnpq.br/9971565378844363
http://lattes.cnpq.br/5770576514922680
http://lattes.cnpq.br/5770576514922680


 

 Dor crônica: cuidados, 
vivências e manejos em 
diferentes contextos de 
saúde 
 

 Atuação de profissionais 
de saúde nos conselhos 
e na efetivação da 
política nacional de 
saúde mental na Bahia 
 

Milena 
Silva Lisboa                                    

 Processos de 
subjetivação, 
vulnerabilidades sociais 
e intersecções de 
gênero, raça e classe 
social: desafios para o 
desenvolvimento de 
dispositivos clínicos 
territoriais para o 
sofrimento psíquico 

 

http://lattes.cnpq.br/0702
222162696377 
 

milenalisboa@bahiana.edu.br 

Milena 
Pereira 
Pondé                               

 Impacto COVID da saúde 
mental 
 

 Fenótipo de autismo: 
determinantes 
ambientais, biológicos, 
psicológicos, familiares, 
instrumento 
diagnósticos e 
intervenções 
terapêuticas  

http://lattes.cnpq.br/6930
560304574804   

milenaponde@bahiana.edu.br 

Mônica 
Ramos 
Daltro                               

 Lógicas religiosas e 
espirituais em contexto 
de formação e práticas 
de cuidado em saúde 
 

 Práticas clínicas em 
saúde 
 

 Formação de 
profissionais de saúde 

http://lattes.cnpq.br/8275
952865057393 
 

monicadaltro@bahiana.edu.br 

 
 
 
 
 

http://lattes.cnpq.br/0702222162696377
http://lattes.cnpq.br/0702222162696377
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MATRÍCULA 
 
As matrículas serão realizadas na Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e Extensão, nos 
seguintes períodos:  

 
Período de Matrícula: de 06 e 07/02/2023.  
 
O edital de matrícula será divulgado no site: https://www.bahiana.edu.br/editais-stricto-sensu/ (Editais 
de Matrícula – Ingressantes) 
 
 

HORÁRIO DAS AULAS  
 

As aulas ocorrem, semanalmente, às sextas-feiras (manhã e tarde) e, eventualmente, aos sábados. 
Excepcionalmente, poderá ocorrer alguma atividade em outros horários. 
 
 
 

INVESTIMENTO 
 
 

Mestrado – 30 parcelas de R$ 1.440,00 ou 24 parcelas de R$1.800,00 ou 18 de R$2.400,00  
(Total=R$ 43.200,00). 
 

Observação: ex-alunos ou pagamento à vista do valor integral do curso – 10% de desconto. 
 
 

 
 
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

A avaliação de proficiência em língua estrangeira será realizada durante o 1º ano de curso.  

O(A) candidato(a) poderá apresentar documento comprobatório de proficiência em língua estrangeira, 

de acordo com o Regimento do Programa de PPgPsi. 

 

CALENDÁRIO 
 

 
Inscrições: de 13/12/2022 a 25/01/2023, até as 15 horas para envio da documentação.  

Homologação: 27/01/2023.  

Envio por e-mail dos links de acesso às respectivas salas por e-mail: 30/01/23.  

Entrevistas: 01/02/2023 (das 8h às 18h).  

Homologação e publicação do resultado final: até 03/02/2023 

Recursos finais: 04/02 e 05/02/2023. 

Publicação do resultado de recursos: 06/02/2023.    

Matrícula: de 06/02 e 7/02/2023.   

Início das aulas: fev/2023. 

 

 

https://www.bahiana.edu.br/editais-stricto-sensu/


 

 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1 – Barema de Avaliação de Currículo Lattes 
 

FICHA PARA CONSTRUÇÃO DE CURRÍCULO LATTES  
        A Banca examinadora irá avaliar os certificados  e dar uma nota no conjunto dos documentos apresentados. 

  Necessário anexar documentação comprobatória das produções apenas dos últimos 05(cinco) anos** 

 

 

ATIVIDADE 
CATEGORIA 

ATIVIDADES ACADÊMICAS  

Estágio curricular e extracurricular  na área da linha de pesquisa escolhida 

Estágio curricular e extracurricular fora da área da linha de pesquisa escolhida 

Programa de Iniciação Científica (PIBIC) ou similar 

Programa de monitoria 

Programa de extensão 

Programa de Educação Tutorial (PET) 

CATEGORIA 
ATIVIDADES DE  QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  

Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado/Doutorado) 

Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização com mais de 360h) 

Título de Especialista (Emitido por  Conselho Profissional) 

Curso de formação (mais de 200h) 

Supervisão Clínica 

CATEGORIA 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA (Últimos 05 anos) 

Publicação de artigo em revista científica  

Publicação de livro ou capitulo de livro  

Publicação não científica  

Produção técnica (elaboração de cartilhas, vídeos informativos, supervisão clínica, curso 
de curta duração etc.) 

Organização de eventos técnico-científicos  ou não científicos 

CATEGORIA 
ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

Experiência profissional  

Participação em Sociedade profissional ou científica 

Desenvolvimento de atividade de gestão  

Desenvolvimento de atividadess, comunitárias, voluntárias 

Docência em Instituição de ensino superior  (graduação/pós-graduação) 

Preceptoria, tutoria, supervisão ou similar (graduação/pós-graduação) 

Orientação de trabalho de conclusão de cursos 

 

PONTUAÇÃO TOTAL                                                                                                   10 PONTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                 Anexo 2 – Barema de Avaliação de Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BAREMA AVALIAÇÃO ENTREVISTA 

Item Pontos Avaliador 1 Avaliador 2 Média 

Capacidade de comunicação e expressão 
de ideias. 

2    

Justificativa do interesse pelo curso.  1    

Capacidade de argumentação sobre a 
proposta de estudo.  

3    

Capacidade de argumentação sobre a 
importância e impacto do projeto para o 
campo de prática. 

3    

Disponibilidade para cursar a pós-
graduação. 

1    

TOTAL DE PONTOS 
10    



 

 
 

Anexo 3 – Barema para avaliação de Anteprojeto 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO 
 

ITEM ANALISADO CLASSIFICAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

ATRIBUÍDA 

Apresentação geral do conteúdo (forma, ortografia, adequação 

de linguagem). 

[   ] Ótimo 

[   ]  Bom 

[   ] Regular 

[   ] Frágil 

2,0 

1,0 

0,5 

0,0 

 

Justificativa (sentido social e científico / relevância social). 

[  ] Ótimo 

[   ]  Bom 

[   ] Regular 

[   ] Frágil 

1,0 

0,75 

0,50 

0,0 

 

Aderência e adequação às linhas de pesquisa do Programa. 

[  ] Ótimo 

[   ]  Bom 

[   ] Regular 

[   ] Frágil 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

 

Objetivos  

 

[   ] Ótimo 

[   ]  Bom 

[   ] Regular 

[   ] Frágil 

1,5 

0,5 

0,25 

0,0 

 

Exequibilidade metodológica (percurso como a 

investigação/intervenção pretende se realizar). 

[   ] Ótimo 

[   ]  Bom 

[   ] Regular 

[   ] Frágil 

1,0 

0,75 

0,5 

0,0 

 

Exequibilidade temporal da proposta.  

[   ] Ótimo 

[   ]  Bom 

[   ] Regular 

[   ] Frágil 

1,0 

0,75 

0,5 

0,0 

 

Aplicabilidade prática do produto consequente do mestrado 

(resultados esperados do projeto). 

[   ] Ótimo 

[   ]  Bom 

[   ] Regular 

[   ] Frágil 

1,0 

0,75 

0,50 

0,0 

 

Referências (cientificidade, atualidade, adequação ao objetivo, 

origem da coleta de informações). 

[   ] Ótimo 

[   ]  Bom 

[   ] Regular 

[   ] Frágil 

1,0 

0,75 

0,50 

0,0 

 

PONTUAÇÃO TOTAL Máxima 10   



 

 
 
Anexo 4 – Barema Carta Memorial 

 

BAREMA CARTA MEMORIAL 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
VALOR 

 

Clareza, coerência narrativa e objetividade.  1,5  
Capacidade argumentativa e de articulação de ideias. 1,5  
Relevância do mestrado para a atuação profissional. 2,0  
Articulação entre a trajetória percorrida pelo(a) candidato(a) e o projeto proposto. 2,5  
Domínio e atualização do(a) candidato(a) com relação a sua prática de estudo 

pretendida. 
2,5  

TOTAL 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 5 – Modelo de arquivo único em PDF, para envio dos documentos gerais:  
 
Obs.: Cada documento deverá estar em uma nova página 
 
Sugestão de site para combinar os arquivos em PDF:   https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf 

 
DOCUMENTOS GERAIS:  
 
Página 1:  
 

1. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo(a) candidato(a) (adquirida por meio de 
acesso ao endereço eletrônico do Programa https://www.bahiana.edu.br/mestrado-profissional-
em-psicologia-e-intervencoes-em-saude/    (item-Documentos) 
 

 
 

 

https://www.bahiana.edu.br/mestrado-profissional-em-psicologia-e-intervencoes-em-saude/
https://www.bahiana.edu.br/mestrado-profissional-em-psicologia-e-intervencoes-em-saude/


 

 

 

 

Página 2:  
 
 

2. Pagamento da taxa de inscrição de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), via cartão de crédito 
ou boleto a ser adquirido por meio de acesso ao site 
https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/217/mestrado-profissional-em-psicologia-e-
intervenes-em-sade/.  
a. Comprovante de pagamento de inscrição. 

 

Página 3:  
 
 

3. Fotocópia de cédula de identidade ou carteira profissional ou passaporte (autenticada/o); 
 
 
Página 4:  
 
 

4. Foto 3x4 (recente e em cores) 
 
 
Página 5:  
 
 
 

5. Diploma de graduação autenticado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/217/mestrado-profissional-em-psicologia-e-intervenes-em-sade/
https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/217/mestrado-profissional-em-psicologia-e-intervenes-em-sade/


 

 

 

Anexo 6 – Modelo de arquivo único em PDF, para envio dos documentos avaliativos:  
 
Obs.: Cada documento deverá estar em uma nova página 
 
Sugestão de site para combinar os arquivos em PDF:   https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf 
 

 Caso o(a) candidato(a) tenha os documentos comprobatórios contidos no barema (Anexo 1), deverá anexá-los no 

final do Currículo Lattes. 

 

DOCUMENTOS AVALIATIVOS:  
 

 

Página 1:  
 

1. Currículo Lattes atualizado, acompanhado de documentação comprobatória dos últimos 05 anos (anexo 1); 

 

INSERIR CURRÍCULO LATTES COMPLETO 

 

Página 2:  
 

CATEGORIA: ATIVIDADES ACADÊMICAS 

  

1. Estágio curricular e extracurricular na área da linha de pesquisa escolhida 

2. Estágio curricular e extracurricular fora da área da linha de pesquisa escolhida 

3. Programa de Iniciação Científica (PIBIC) ou similar 

4. Programa de monitoria 

5. Programa de extensão 

6. Programa de Educação Tutorial (PET) 

 

 

Página 3:  
 

 

CATEGORIA: ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  

 

1. Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado/Doutorado) 

2. Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização com mais de 360h) 

3. Título de Especialista (Emitido por Conselho Profissional) 

4. Curso de formação (mais de 200h) 

5. Supervisão Clínica 

 

 

 

Página 4:  
 

CATEGORIA: PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA (Últimos 05 anos) 

 

1. Publicação de artigo em revista científica  

2. Publicação de livro ou capitulo de livro  

3. Publicação não científica  

4. Produção técnica (elaboração de cartilhas, vídeos informativos, supervisão clínica, curso de curta duração etc.) 

5. Organização de eventos técnico-científicos ou não científicos 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página 5:  
 

 

CATEGORIA: ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

 

1. Experiência profissional  

2. Participação em Sociedade profissional ou científica 

3. Desenvolvimento de atividade de gestão  

4. Desenvolvimento de atividades, comunitárias, voluntárias 

5. Docência em Instituição de ensino superior (graduação/pós-graduação) 

6. Preceptoria, tutoria, supervisão ou similar (graduação/pós-graduação) 

7. Orientação de trabalho de conclusão de cursos 

 

 

 

Página 6:  
 

2. Carta Memorial, em conformidade com as normas exigidas pelo PPgPsi; 

 

 

A Carta Memorial deverá ser elaborada de forma discursiva, até 2500, escrita em letra Arial de tamanho 12, com espaço 

1,5. Seu conteúdo deverá: 

 

I –  destacar a sua experiência profissional e/ou acadêmica, contendo as atividades que considera importantes na construção  

de sua identidade profissional atual; 

II – conter a descrição narrativa e a análise da trajetória profissional, processos de atualização e a sua relação com o 

anteprojeto apresentado e com a linha de pesquisa indicada; 

III –  discorrer    sobre    as    perspectivas    e    contribuições    do    trabalho    proposto    para    o desenvolvimento da sua 

expertise profissional e do seu ambiente profissional. 

 

 

 

Página 7:  
 

 

3. Apresentação do anteprojeto de dissertação, compatível com as linhas de pesquisa do PPgPsi (ANEXO 3);  

 

 

 

 
 


