
MESTRADO/DOUTORADO EM PSICOLOGIA 
 

MATRÍCULA NO ATENDE (09 - 20 Horas): 08 - 12/07/2019 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 2019/02 
MESTRADO/DOUTORADO EM PSICOLOGIA 

RA NOME CURSO STATUS 

UC19250366 ADRIANA AZEVEDO GERMANO RODRIGUES PSICOLOGIA APROVADO 

UC19250367 BEATRIZ BRANDAO DE ARAUJO NOVAES PSICOLOGIA APROVADO 

UC19250368 CASSIA DA SILVA RELVA PSICOLOGIA APROVADO 

UC19250364 EUSILÉA PIMENTA ROQUETE SEVERIANO PSICOLOGIA APROVADO 

UC19250365 PATRICIA DE MATOS DEMOLY PSICOLOGIA APROVADO 

UC19250369 RAQUEL DA SILVA ARAÚJO PSICOLOGIA APROVADO 

OBS: Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao ATENDE a partir do dia 

02 de julho para efetivar sua matrícula. 

 
OBSERVAÇÕES: 

1) Conforme determinação da Reitoria, as provas de língua estrangeira: 2 (duas) para o doutorado e 1 
(uma) para o mestrado, que serão realizadas no início do semestre letivo de ingresso em data 
previamente agendada pela Comissão responsável pela sua elaboração. 
2) Após a divulgação dos aprovados, os candidatos devem procurar o ATENDE em Taguatinga para 
efetivar sua matrícula entre os dias 08 a 12 de julho de 2019, conforme o Edital. É ALTAMENTE 
RECOMENDADO que, procure o futuro orientador antes da matrícula para receber orientação de quais 
as disciplinas a serem escolhidas na Grade Horária do 2/2019. 
3) Caso o candidato não se matricule nesse período, ele está abdicando dos seus direitos e deixando sua 
vaga disponível para aqueles que possam ser aprovados no Edital de VAGAS REMANESCENTES; 
4) O processo de orientação é fundamental para a realização do Mestrado, portanto, cada um deve 
procurar seus orientadores logo no início das aulas, que serão no Campus I (Taguatinga) a partir do dia 5 
de agosto de 2019, conforme Grade Horária divulgada no site e nos murais. 
5) A primeira mensalidade deverá ser efetivada no ato da matrícula, conforme boleto emitido pelo 
ATENDE. 
6) Horário de atendimento do ATENDE: das 9h às 18h00, tel. (61) 3356-9757). A secretaria das 
coordenações dos Programas pode ser contactado para informações pelo tel. (61) 3356-9350 (Lucas ou 
Jorge). 

 
 
 
 
 

Brasília – DF, 28 de junho de 2019 


