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Na página 01, em “2. VAGAS DISPONÍVEIS”,
Onde se lê:
“As vagas para admissão ao Mestrado Acadêmico e ao Doutorado em Psicologia serão em
número de trinta e duas (32) para o Mestrado e dezesseis (16) para o Doutorado, para ingresso
no semestre letivo 2017.1, distribuídas segundo as Linhas de Pesquisa (ver Anexo IV), devendo
o candidato indicar no formulário de inscrição (Anexo I) para qual linha está
concorrendo:
Para o Mestrado:
1) Psicanálise e Práticas Clínicas: até seis (06) vagas;
2) Sujeito e Cultura na Sociedade Contemporânea: até doze (12) vagas;
3) Processos Psicossociais e Vulnerabilidades Sociais: até quatorze (14) vagas.
Para o Doutorado:
1) Sujeito e Cultura na Sociedade Contemporânea: até dez (10) vagas;
2) Processos Psicossociais e Vulnerabilidades Sociais: até seis (06) vagas.”
Leia-se:
“As vagas para admissão ao Mestrado Acadêmico e ao Doutorado em Psicologia serão em
número de quarenta e seis (46), sendo trinta (30) vagas para o Mestrado e dezesseis (16)
vagas para o Doutorado, para ingresso no semestre letivo 2017.1, distribuídas segundo as
Linhas de Pesquisa (ver Anexo IV), devendo o candidato indicar no formulário de inscrição
(Anexo I) para qual linha está concorrendo:
Para o Mestrado:
1) Psicanálise e Práticas Clínicas: até seis (05) vagas;
2) Sujeito e Cultura na Sociedade Contemporânea: até doze (11) vagas;
3) Processos Psicossociais e Vulnerabilidades Sociais: até quatorze (14) vagas.

Para o Doutorado:
1) Sujeito e Cultura na Sociedade Contemporânea: até dez (10) vagas;
2) Processos Psicossociais e Vulnerabilidades Sociais: até seis (06) vagas.”
---Na página 03, em “5. PROCESSO DE SELEÇÃO”,
Onde se lê:
“02 de setembro de 2016 a 08 de dezembro de 2016”,
Leia-se:
“05 de setembro de 2016 a 08 de dezembro de 2016”
---Na página 13, em “ANEXO IV”,
Onde se lê:
“Psicanálise e Práticas Clínicas (06 vagas)”,
Leia-se:
“Psicanálise e Práticas Clínicas (05 vagas)”.
---Onde se lê:
“Ricardo Pimentel Méllo (02 vagas): Drogas, toxicomania e libertarismo; drogas e gênero,
práticas discursivas, modos de viver e governamentalidade, teoria ator-rede.”
Leia-se:
“Ricardo Pimentel Méllo (01 vaga): Estudos sobre práticas promotoras de saúde no cuidado
de pessoas que usam e abusam de drogas; estudos clínicos sobre o uso abusivo de drogas;
redução de danos; consultório na rua e clínica itinerante.”
---Onde se lê:
“FREUD, S. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Em Obras psicológicas completas de
Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. VII.”

Leia-se:
“CONTE, M. Psicanálise e redução de danos: articulações possíveis. Revista da Associação
Psicanalítica de Porto Alegre; (25):23-33, 2004.”
---Na página 14, em “LINHA DE PESQUISA 2 (MESTRADO E DOUTORADO)”,
Onde se lê:
“Sujeito e Cultura na Sociedade Contemporânea (22 vagas, sendo 12 para o Mestrado e
10 para o Doutorado)”
Leia-se:
“Sujeito e Cultura na Sociedade Contemporânea (21 vagas, sendo 11 para o Mestrado e
10 para o Doutorado)”.
---Na página 15, em “LINHA DE PESQUISA 2 (MESTRADO E DOUTORADO)”,
Onde se lê:
“Ricardo Pimentel Méllo (02 vagas, sendo 01 para o Mestrado e 01 para o Doutorado):
Estudos sobre práticas promotoras de saúde no cuidado de pessoas que usam e abusam de
drogas; estudos clínicos sobre o uso abusivo de drogas; redução de danos; consultório na rua e
clínica itinerante; políticas sobre drogas, biopoder e governamentalidade; drogas e gênero;
drogas como actantes (teoria ator-rede).”
Leia-se:
“Ricardo Pimentel Méllo (01 vaga para o doutorado): Estudos sobre práticas promotoras de
saúde no cuidado de pessoas que usam e abusam de drogas; estudos clínicos sobre o uso abusivo
de drogas; redução de danos; consultório na rua e clínica itinerante; políticas sobre drogas,
biopoder e governamentalidade; drogas e gênero; drogas como actantes (teoria ator-rede).”
---Na página 17, em “REFERÊNCIAS RECOMENDADAS (Para o Mestrado)”,
Onde se lê:
“FARR, M. R. As Raízes da Psicologia Social Moderna. 3ª edição. Petrópolis: Vozes, 2000.
JACQUES, M. G. C.; STREY, M. N.; BERNARDES, N. M. G.; GUARESCHI, P. A.;
CARLOS, S. A.; FONSECA, T. M. G.; Psicologia social contemporânea. 3ª edição.
Petrópolis: Vozes, 1998.”

Leia-se:
“ÁLVARO, J. L.; GARRIDO, A. Psicologia Social: perspectivas psicológicas e sociológicas.
São Paulo: McGraw-Hill, 2007.”
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