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PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO AVANÇADA EM 

NEUROPSICOLOGIA 

 

EDITAL Nº 001 de 17/02/2020 

 

A Universidade Federal da Bahia (UFBA), através do Instituto de Psicologia (IPSI), comunica a 

abertura de Edital de Inscrição para Seleção de candidatos para o Curso de Especialização 

Avançada em Neuropsicologia, 5ª Turma, 2020-2021, em nível de pós-graduação lato sensu, na 

modalidade presencial. As informações e resultados relativos a este Edital estarão disponíveis 

nos endereços eletrônicos www.ips.ufba.br. Contatos relativos ao processo seletivo devem ser 

realizados através do correio eletrônico: turma5ean@gmail.com ou pelas redes sociais: 

facebook/eaneuropsicologia, Instagram/ean.neuropsicologia. 

 

1. DO OBJETIVO DO CURSO 

Formar em nível de especialização (pós-graduação lato sensu), profissionais, contribuindo com 

a qualificação acadêmica e técnica dos profissionais no campo da Neuropsicologia, na 

perspectiva da formação interdisciplinar em Neuropsicologia, com expansão e aprofundamento 

nas áreas de atuação clínica (avaliação e reabilitação neuropsicológicas) e de pesquisa.  

 

2. DO PERFIL DOS CANDIDATOS 

A proposta de formação destina-se aos profissionais que atuam ou desejam atuar no campo da 

avaliação e reabilitação neuropsicológicas em diversos contextos: clínico, educacional, de 

pesquisa e de reabilitação. São as áreas de formação para candidatura ao curso: psicologia, 

medicina, fonoaudiologia, terapia ocupacional e pedagogia.  

2.1. Pré-requisitos 

▪ Ter concluído curso de graduação em psicologia, medicina, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional ou pedagogia;  

 

▪ Ter conhecimento do uso de processador de texto, planilha eletrônica, correio eletrônico 

e navegação web; 

 

▪ Ter disponibilidade para participação dos módulos presenciais do curso; 

 

▪ Conhecimento de inglês instrumental compatível com a compreensão de artigos na 

língua inglesa. 

 

 

3. DAS VAGAS  

Serão oferecidas 44 (quarenta e quatro) vagas, a serem preenchidas por candidatos inscritos e 

http://www.ips.ufba.br/
mailto:turma5ean@gmail.com
http://eanufba.wix.com/neuropsicologiaufba
http://eanufba.wix.com/neuropsicologiaufba
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que sejam selecionados nas fases da seleção, sendo que deste total 4 (quatro) vagas são 

destinadas à candidatos vinculados à Universidade Federal da Bahia.  

3.1. Das vagas residuais 

As vagas não preenchidas na primeira seleção de acordo com disponibilidade, poderão ser 

preenchidas em seleção de vagas residuais, seguindo os critérios de novo edital complementar. 

 

4. DA ESTRUTURA, FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO DO CURSO 

4.1. – As aulas teóricas ocorrerão na SUPAD – UFBA – Av. Adhemar de Barros s/n, Pavilhão 4, 

Campus de Ondina – Salvador – Bahia.  

4.2. - O curso tem duração de 21 (vinte e um) meses, perfazendo um total de 536 (quinhentas e 

trinta e seis) horas-aula, sendo 374 (trezentas e setenta e quatro) na modalidade teórica, 102 

(cento e duas) práticas e 60 (sessenta) horas/aula para elaboração de trabalho de conclusão de 

curso, com um total de 28 créditos. 

4.3. As aulas, divididas em 22 módulos ocorrerão aos finais de semana (sexta e sábado), 

preferencialmente no terceiro de cada mês, salvo os meses com feriados próximos ou dois 

módulos de aulas, conforme cronograma a ser entregue no início do curso.  

4.4. Os horários das aulas seguirão a seguinte programação.  Sextas-feiras (14:00—16:30h, 

17:00—19:30h e 20:00—21:40h); e sábados (08:30—10:10h, 10:30—12:10, 14:00—16:30 e 

17:00—17:50h). 

 

4.5. O valor total de investimento do curso é de R$ 16.000 (dezesseis mil reais). Os alunos 

matriculados pagarão 20 (vinte) parcelas mensais de R$ 800,00 (oitocentos) a serem pagas até 

o dia 10 de cada mês através de boleto apropriado, iniciando a primeira parcela em 10 de abril 

de 2020 e a última em 10 de novembro de 2021.  

 

5. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

5.1. As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao Curso de Especialização Avançada 

deverão ser efetuadas no período de 17.02.2020 a 16.03.2020, exclusivamente via presencial, 

sendo neste caso, possível, por procuração reconhecida em cartório à inscrição no Processo 

Seletivo da 5a turma (2020-2021) do Curso de Especialização Avançada em Neuropsicologia do 

Instituto de Psicologia – UFBA. As inscrições serão feitas no endereço: Av. Adhemar de Barros 

S/N, - Secretaria da SUPAD (Antigo ISP)- Campus de Ondina, Pavilhão 04 - Universidade 

Federal da Bahia. 

 

5.2.  – No ato da inscrição o candidato deverá apresentar cópias dos seguintes documentos: 

● Ficha de Inscrição (ver anexo I); 

● 01 (uma) cópia do Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso até 30 

de março de 2020; 

● Histórico escolar do curso de graduação; 

● Curriculum Vitae documentado (cursos, congressos, artigos publicados etc);  

● 01 (uma) cópia da Carteira de Identidade ou equivalente e do CPF; 
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● 02 (duas) fotos 3x4 recentes. 

● Título de eleitor e comprovante da última votação; 

● Prova de quitação com o serviço militar obrigatório para os candidatos do sexo 

masculino. 

5.3. – No ato de inscrição o candidato pagará uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) relativa 

aos custos da seleção. Esta taxa não é reembolsável. 

 

6. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

6.1. Período 

A seleção será realizada no período de 23  a 31 de março de 2020, nas dependências da 

Universidade Federal da Bahia – UFBA, única e exclusivamente sob a responsabilidade do 

Instituto de Psicologia desta instituição. A seleção será desenvolvida em três etapas, conforme 

detalhamento a seguir:  

Etapa I — Prova de Conhecimento e Prova de Inglês (Peso 70: 60 da prova de 

conhecimento e 10 da prova de inglês). 

 

A prova terá a duração de três horas e tem caráter eliminatório, sendo que a nota mínima 

necessária para aprovação é 6,0 (seis vírgula zero). Ela inclui uma parte de conhecimento em 

Neuropsicologia (30 questões) e outra de habilidades de compreensão de leitura em inglês (10 

questões), todas objetivas.  O (a) candidato (a) deverá comparecer com um documento original 

de identidade com foto. As questões serão objetivas.  O caderno de provas e o gabarito deverão 

ser entregues ao final da prova, não sendo permitida ao candidato levar o caderno ou o gabarito 

ou cópia dos mesmos. Não será permitida consultas nas provas. Não é permitido o uso de 

qualquer equipamento eletrônico, incluindo câmeras digitais, tablets, celulares ou outro 

dispositivo. O candidato que for flagrado usando equipamento eletrônico durante a prova será 

desclassificado. O horário das provas será rigorosamente cumprido e o candidato que se atrasar 

estará automaticamente desclassificado da seleção. Nenhum candidato poderá deixar a sala de 

provas com menos de 1 hora após o início das provas.  

 

Conteúdos cobrados na Prova de Conhecimentos: 

- Neurociências e Neuroanatomia Humana 

- Neuropsicologia  

- Inglês: Texto em inglês sobre Neuropsicologia com perguntas sobre o texto (permitido 

o uso de dicionário)  

 

Bibliografia sugerida: 

● Bear, M. F.; Connors, B.W.; Paradiso, M.A. (2008) 3a ed. Neurociências: Desvendando 

o Sistema Nervoso. 3a ed. Artmed: Porto Alegre. Capítulos 7,15 e 18. 

● Malloy-Diniz, L., Fuentes, D., Mattos, P., Abreu, N. Avaliação Neuropsicológica. 2ª ed. 

Artmed. Capítulos 2,  4, 20, 21, 22 e 23.   

 

Etapa II – Análise do CV (Peso 20) – os currículos serão avaliados de acordo com os critérios 

publicados no Anexo II deste edital.  

 

Etapa III – Entrevistas (Peso 10) -  
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Serão selecionados para a Etapa III somente os candidatos que obtiverem pontuações 

superiores a nota 6,0 (seis vírgula zero) na Etapa I (Provas de Conhecimento e Prova de Inglês). 

 

 

Etapas da Seleção 

1.  Prova de Conhecimentos e Inglês 23 de março de 2020, 09 h 

2. Divulgação dos Resultados da Prova de 

Conhecimento 

24 de março de 2020, até as 17h 

3. Análise do CV  Processo de seleção 

4. Entrevista  25 e 27  de março de 2020 –  horário a definir 

5. Divulgação dos resultados: 31 de março de 2020 

Local: SUPAD – Antigo ISP -Centro de Estudos Interdisciplinares para o Serviço Público. Av. 

Adhemar de Barros, Campus da UFBA,  Pavilhão 04, Ondina 

 

Ao final serão selecionados para matrícula os 44 candidatos que obtiverem maior pontuação 

total, sendo 4 vagas reservadas para candidatos vinculados à UFBA (docentes, funcionários e 

alunos de pós-graduação).  

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 

A relação final dos candidatos classificados, bem como dos suplentes, será divulgada no site 

www.pospsi.ufba.br e afixada no mural do Instituto de Psicologia – UFBA - Rua Aristides Novis, 

197, Federação, Salvador; e da SUPAD – Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento 

Institucional. Av. Adhemar de Barros, Campus da UFBA,  Pavilhão 04, Ondina a partir do dia 31 

de março de 2020.  

 

8. DA MATRÍCULA 

Os candidatos selecionados só terão sua matrícula efetivada a partir da entrega da 

documentação original, presencialmente ou através de procuração com firma reconhecida em 

Cartório, na SUPAD - Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional. Av. 

Adhemar de Barros, Campus da UFBA,  Pavilhão 04, Ondina, Salvador – Bahia.  

8.1 Documentação exigida após a divulgação da seleção final dos candidatos (originais e 

cópias autenticadas em cartório ou por servidor da UFBA no momento da matrícula) para 

efetivação da matrícula junto à UFBA. Atenção: os documentos dos alunos aprovados, já 

entregues no período da inscrição, serão aproveitados para a  matrícula, não sendo 

necessário entregar cópia dos mesmos documentos. É importante notar que a lista de 

documentos para a matrícula inclui outros documentos que não são necessários para a 

inscrição. Neste caso, estes deverão ser entregues na matrícula.  

a) Documento de Identidade (RG) ou Identidade Profissional emitida por Conselho 

Regional ou Carteira de Habilitação – (frente e verso);  

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) - (frente e verso);  

c) Titulo de Eleitor, com comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral da última eleição 

– cópia autenticada; ou Certidão de Quitação eleitoral disponível online no portal do TRE 

– Tribunal Regional Eleitoral (no caso do TRE-BA, o endereço é http://www.tre-

ba.jus.br/eleitor/situacao-eleitoral/consulta-por-nome); 
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d) Diploma de conclusão de curso de graduação devidamente reconhecido pelo MEC – 

(frente e verso); 

e) Histórico Escolar do curso da graduação emitido pela instituição de ensino – (frente e 

verso);  

f) Carteira de Reservista (apenas para candidatos do sexo masculino) – (frente e verso);  

g) 2 fotos 3x4, recentes;  

h) Cópia impressa do Curriculum Vitae cadastrado on-line na Plataforma Lattes 

(http://lattes.cnpq.br);  

i) Formulário para Cadastro de Aluno da Pós-Graduação lato-sensu preenchido e assinado 

pelo candidato – disponível no portal somente a partir da divulgação do resultado (31 de 

março de 2020) no site www.pospsi.ufba.br  

j) Termo de Compromisso devidamente preenchido e assinado - disponível no portal 

somente a partir do período de divulgação do resultado da seleção  (31 de março de 

2020) no site  www.pospsi.ufba.br  

 

Parágrafo primeiro – Todos os anexos devem ser devidamente preenchidos (com legibilidade 

e sem rasuras) e assinados pelo candidato. O preenchimento dos formulários descritos nas 

alíneas “i” e “j” não garante que o candidato será matriculado no Curso. 

 

9. DA CERTIFICAÇÃO 

O aluno que cumprir satisfatoriamente todas as exigências do curso, participar das atividades 

(discussões em aula, estágios obrigatórios, questionários, enquetes,  etc.) com assiduidade, 

obtiver frequência mínima de 75%, média de aprovação igual ou superior a 5,0 em cada disciplina 

e elaborar trabalho de conclusão de curso com apresentação presencial, receberá certificado de 

Pós-Graduação Lato Sensu por conclusão de Especialização Avançada em Neuropsicologia, 

expedido pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos, ou outras de qualquer 

natureza que afetem as exigências deste Edital, ocorridas em qualquer fase do processo 

seletivo, eliminarão o candidato e, consequentemente, a matrícula no Curso ou, quando 

identificadas posteriormente, impedirão a sua continuação no Curso, anulando-se todos 

os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição e/ou matrícula no curso; 

b) O candidato selecionado deverá arcar, pessoalmente, com as despesas para seu 

deslocamento até o local do curso para realizar as atividades presenciais do Curso. 

c) Os candidatos selecionados deverão comparecer para entrega do material para 

matrícula ou por procuração reconhecida em cartório, bem como com as cópias dos 

documentos reconhecidos em cartório, não podendo estar ausente nenhum dos 

documentos solicitados (ver item 8.1).  

 

 

11. CASOS OMISSOS 

O Comitê de Seleção, composto por professores do Curso de Especialização Avançada do 

Instituto de Psicologia – UFBA, reserva-se o direito de analisar e deliberar sobre casos omissos 

a este Edital. 

http://www.pospsi.ufba.br/
http://www.pospsi.ufba.br/
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13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos através dos seguintes contatos.  

Secretaria do Curso de Especialização Avançada em Neuropsicologia – Instituto de Psicologia / 

UFBA - SUPAD – Superintendência de Avaliação e Desenvolvimento Institucional. Av. 

Adhemar de Barros, Campus da UFBA,  Pavilhão 04, Ondina. 

Tel.: 71 3283-6474/6495 (Tina/Vanessa) 

Correio eletrônico: turma5ean@gmail.com 

Para a lista de docentes e disciplinas do currículo, Veja os anexos III e IV. 

 
 
Salvador, 14 de fevereiro de 2020. 
 
Prof. Dr. JOSÉ NEANDER SILVA ABREU 
Coordenador Geral 
Curso de Especialização Avançada em Neuropsicologia 
Instituto de Psicologia 
Universidade Federal da Bahia 
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ANEXO I - FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO 

 

Nº de Inscrição: (preenchido pela secretaria):  

Nome: 

RG: Órgão Expedidor: Data: 

CPF: Endereço: 

Endereço (continuação): 

Cidade/UF: CEP: E-mail: 

Tel. Fixo: Celular 1: Celular 2: 

É portador de necessidades especiais? 

Especifique a necessidade especial e condição a ser adotada pela Comissão de Seleção: 

 

Graduação (curso): Instituição: 

Já fez Especialização? Qual? 

Em qual instituição? 

Quantas horas  pretende dedicar de estudo semanal?  

É docente em alguma instituição? 

Qual? 

Trabalha em clínica ou hospital?           

Se sim, em qual especialidade? 

Já trabalha ou trabalhou com Neuropsicologia? 

Se sim, em que área? 

Local/Data: 

Assinatura do (a) candidato (a): 
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ANEXO II - BAREMA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

Critérios Pontuação 

Monitoria e/ou Iniciação Científica, não acumulativa 1 ponto 

Publicação (0,4 por publicação) até o limite de 5 publicações  0 a 2 pontos 

Cadastrado em Grupo de pesquisa do CNPq (válido para apenas 1 grupo) 1 ponto 

Anos de prática clínica < 5 anos* 1 ponto 

Anos de prática clínica entre 5 e 10 anos* 2 pontos 

Anos de prática clínica acima de 15 anos* 3 pontos 

Pós-Graduação – Especialização** 1 ponto 

Pós-Graduação – Mestrado** 3 pontos 

Pós-Graduação – Doutorado** 6 pontos 

Atuar em equipe multidisciplinar 2 pontos 

 Total máximo:  15 

pontos 

 

* A pontuação não é cumulativa;  

** A pontuação é cumulativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III - CORPO DOCENTE 
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Docente Nível 

Chrissie Ferreira de Carvalho Doutorado 

Claudia Berlim de Mello Doutorado 

Daniel Fuentes  Doutorado 

Eduardo Pondé de Sena Doutorado 

Felipe Oliveira Mestrado 

Gabriel Correia Coutinho Doutorado 

Gustavo Marcelino Siquara Doutorado 

Jonatas Reis Bessa Mestrado 

José Neander Silva Abreu Doutorado 

Laura Giotto Cavalheiro Mestrado 

Leandro Malloy-Diniz Doutorado 

Maria Arminda S. Tutti Cabussu Especialista 

Milena Pereira Pondé Doutorado 

Mônica Carolina Miranda Doutorado 

Nayara Silva Argollo Vieira Doutorado 

Patricia Alvarenga Doutorado 

Patrícia Martins de Freitas Doutorado 

Rachel Silvany Mestrado 

Stella Maria Sá Sarmento Mestrado 

Thatiana Lima Doutorado 
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ANEXO IV - DISCIPLINAS 

Disciplinas 

Introdução à Neuropsicologia – História e Modelos 

Neuroanatomia Funcional 

Psicologia do Desenvolvimento Aplicada à Neuropsicologia 

Metodologia de Pesquisa 

Estatística Aplicada à Neuropsicologia 

Psicometria Aplicada à Neuropsicologia 

Testes neuropsicológicos I 

Testes neuropsicológicos II 

Avaliação de Aspectos Sociofamiliares na Avaliação do Desenvolvimento. 
 
Transtornos Neurológicos e Alterações Neuropsicológicas 
 

Avaliação Neuropsicológica da Cognição Social 
 

Transtornos Psiquiátricos e Alterações Neuropsicológicas 
 
Avaliação neuropsicológica da Memória  
 

Avaliação Neuropsicológica da Linguagem 
 

Avaliação neuropsicológica da Atenção e Funções Executivas 
 
Avaliação Neuropsicológica do Processamento Visuoconstrutivo e Visuoespacial 
 

Avaliação Neuropsicológica Infantil (neuropsicologia clínica) 
 

Avaliação Neuropsicológica do Adulto (neuropsicologia clínica) 
 

Avaliação Neuropsicológica do Idoso e Demências 
 

Reabilitação Neuropsicológica na Infância e Adolescência 
 

Reabilitação Neuropsicológica no Adulto e no Idoso 
 

Seminário – Apresentação dos Artigos de Conclusão de Curso 
 

 


