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RETIFICAÇÃO Nº 01 

EDITAL nº 01/2019 
PROCESSO SELETIVO PARA ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA, 

AVALIAÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE 
 
 
APRESENTAÇÃO  
 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Psicologia, Avaliação e 
Atenção à Saúde do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB) é um curso de pós-graduação presencial, destinado a 
psicólogos(as), sob a forma de curso de especialização lato sensu. Caracterizado pela 
abordagem de temas centrais para a discussão sobre Psicologia, Avaliação e Atenção à Saúde, 
busca um diálogo entre os diferentes enfoques na área da especialização com vistas a 
fortalecer a integração entre teoria e prática, considerando os seus fundamentos e os 
diferentes contextos de atuação acadêmica e profissional em Psicologia. 

Desenvolvido ao longo de três semestres (18 meses), o curso tem uma carga horária 
total de 476 (quatrocentos e setenta e seis) horas, sendo 374 (trezentas e setenta e quatro) 
horas, distribuídas em 19 componentes curriculares obrigatórios e 102 (cento e duas) horas 
dedicadas aos componentes Elaboração de TCC I (2º semestre) e Elaboração de TCC II (3º 
semestre).  

 
 

RETIFICAÇÃO Nº 01: 
 
- Não será enviado comprovante de inscrição por email como informado no item 4.3.1., 

letra "e" do Edital. O candidato terá sua inscrição confirmada exclusivamente pela lista 
oficial de homologação das inscrições, conforme especificado no item 4.17 do Edital. 

- Dessa maneira, no dia da Prova Objetiva, não será necessário levar o comprovante de 
inscrição, apenas documento de identificação com foto conforme orientação do item 6.6 do 
Edital. 
 

 

Santo Antônio de Jesus, 29 de abril de 2019. 
 
 
 
 

Dóris Firmino Rabelo 
Presidente da Comissão de Seleção 
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