
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS  
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CHAMADA PSSP-02/2019  

INSCRIÇÃO DE ALUNO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL 

 
O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia (PSSP) da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC Goiás) abre chamada para preenchimento de vagas de aluno(a) extraordinário(a) e especial 
nas disciplinas de 2019/1, até o dia 11 de fevereiro de 2019. 
 
1. Do aluno extraordinário: 
 
1.1. O aluno extraordinário é aquele que, tendo concluído curso de graduação ou de mestrado em 
Psicologia ou área afim, pretenda cursar disciplina dos cursos de mestrado ou doutorado do PSSP / PUC 
Goiás, respectivamente. 
 
1.2. O aluno extraordinário que se vincular posteriormente ao PSSP / PUC Goiás poderá requerer o 
aproveitamento dos créditos cursados e a compensação de valores pagos nessa condição, quando da sua 
efetivação como aluno regular, obedecendo às exigências do ATO NORMATIVO Nº 01/2005 – PROPE e o 
regulamento específico do Programa. 
 
2. Do aluno especial: 
O aluno especial é aquele que se encontra regularmente matriculado em outro Programa de Pós- 
Graduação Stricto Sensu da PUC Goiás e deseja cursar disciplina dos cursos de mestrado ou doutorado do 
PSSP / PUC Goiás. 
 
3. Das vagas: 
O número de vagas (abaixo indicado) refere-se às restantes das definidas pela Coordenação / Colegiado do 
PSSP / PUC Goiás.  
 
4. Das disciplinas: As disciplinas com vagas no 1º semestre de 2019 são: 
 

Disciplina Vagas 

Análise Experimental do Comportamento 
(Cr = 03 / Horas = 45)   

5 vagas 

Quarta-feira, Sala 212A, PSSP, Área IV, Bloco A - 08:00 horas 
Prof. Dr. Lorismario Simonassi 

 

Tópicos Avançados em Saúde II 
(Cr = 03 / Horas = 45)    

5 vagas 

Terça-feira, Sala 212A, PSSP, Área IV, Bloco A - 09:00 horas 
Prof. Dr. Luc Vandenberghe 

 

 
5. Das inscrições: 
 
As inscrições serão realizadas no site https://goo.gl/forms/A7dZFRVoK75TvSqm1, até as 18:00 horas do 
dia 11.  
 
No caso de existência de vagas após o período regular de inscrição, serão aceitas e avaliadas solicitações 
realizadas no período de 12 a 15 de fevereiro, nos mesmos horários indicados para a inscrição. 
 
O número de vagas poderá ser alterado, condicionadamente à matrícula dos alunos regulares. 
 
 
6. Da documentação: 
 
6.1. Os candidatos a aluno extraordinário deverão acessar o formulário de inscrição (Formulário INSC – 
Ext/Esp), disponível no endereço https://goo.gl/forms/A7dZFRVoK75TvSqm1 Para a solicitação, deverão 

https://goo.gl/forms/A7dZFRVoK75TvSqm1
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preencher o formulário e anexar fotocópia dos seguintes documentos: a) fotocópia da Carteira de 
Identidade; b) fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) fotocópia do diploma do curso de 
graduação ou documento que o substitua temporariamente (no caso de graduados candidatos a disciplina 
do mestrado); d) fotocópia do diploma do curso de mestrado ou documento que o substitua 
temporariamente (no caso de mestres candidatos a disciplina do doutorado); e) curriculum vitae no formato 
Lattes (vide http://lattes.cnpq.br/), 
 
6.2. Os candidatos a aluno especial deverão acessar o formulário de inscrição (Formulário INSC – Ext/Esp), 
disponível no endereço https://goo.gl/forms/A7dZFRVoK75TvSqm1 Para a solicitação, deverão preencher 
o formulário e anexar: a) declaração de matrícula do programa de pós-graduação stricto sensu de origem; 
b) carta de encaminhamento do candidato elaborada pelo orientador; c) fotocópia da Carteira de Identidade, 
e d) fotocópia do Cadastro de Pessoa Física. 
 
7. Do resultado: 
 

Os resultados serão divulgados na página do programa, endereço http://sites.pucgoias.edu.br/pos-

graduacao/mestrado-doutorado-psicologia/ , às 08:00 horas do dia 12 de fevereiro de 2019. 

 
8. Da matrícula: 
 
A matrícula do aluno extraordinário deverá ocorrer de 12 a 22 de fevereiro e será efetivada mediante o 
pagamento da parcela única, referente à disciplina a ser cursada, até o último dia do mês de fevereiro, 
condição exigida para o aproveitamento dos créditos cursados. 
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