
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO E ARGUIÇÃO ORAL DE CANDIDATO 
ESTRANGEIRO 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e 
das Organizações, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado da homologação 
da inscrição de candidatura e arguição oral de aluno estrangeiro para Seleção de Mestrado em 
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações – entrada 2019/1. Os resultados 
apresentados são referentes aos previstos pelo Edital 04 de 2017, Fluxo Contínuo, para 
candidatos estrangeiros que se interessem a estudar no Programa. Na tabela a seguir são 
apresentados os resultados da homologação da inscrição de candidatura ao Mestrado, 
realizada com base no Art. 3.6 do Edital 04 de 2017, Fluxo Contínuo, item “e”, e da arguição 
oral, com base no Art. 4.2.3, adotando-se para tanto os critérios do Art. 5.1.3 do mesmo edital. 
Os resultados estão listados de acordo com o código de inscrição – composto pela letra 
correspondente ao curso pretendido (M = Mestrado) seguida dos quatro últimos dígitos do 
documento de identificação (passaporte) da(o)s candidata(o)s.  

 

RESULTADO DO MESTRADO 

Inscrição Resultado Justificativa do resultado 

Etapa: Homologação 

M0738 Não homologado 

O candidato não apresentou o diploma de graduação e 
histórico escolar em conformidade com o especificado 
no item “e” do Artigo 3.6 do Edital, que aponta a 
necessidade desses documentos serem “devidamente 
legalizados pela representação diplomática brasileira 
no exterior, conforme procedimentos disponíveis 
estabelecidos pela respectiva embaixada ou 
consulado”. 

Etapa: Arguição Oral 

M0738 Não aprovado 

O candidato não conseguiu se comunicar 
(compreender e nem falar) em língua portuguesa, 
condição sine qua non para cursar o mestrado no 
PSTO.  

 

Os candidatos que tiveram a sua inscrição não homologada ou que não foram 
aprovados poderão interpor recurso, conforme previsto no Edital de Seleção. Para 
interposição do recurso: o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário disponível no site do 
PSTO. Após o preenchimento do referido formulário, o candidato deverá digitalizar o pedido 
de recurso e outros anexos em formato PDF e enviá-los para o e-mail: secpgpsto@gmail.com. 
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