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FAQ – Diretrizes da Prova Multidisciplinar 

Curso de Psicologia - São Gabriel 

1. Qual é o objetivo desta prova? 

Esta prova visa aproximar nossos alunos de propostas de avaliação que se voltam para a verificação de 
habilidades e competências.  

O enfoque no desenvolvimento e verificação de habilidades e competências é proposto pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de Psicologia, expedidas pelo Ministério da Educação e 
Cultura, e tem norteado a realização de exames nacionais, como o ENADE. Além disto, a realização dessa 
prova visa oportunizar aos alunos a convivência com modelos fechados de prova, que são a base, por 
exemplo, da realização de concursos públicos. 

 

2. Todas as matérias serão avaliadas pela prova multidisciplinar? 

Não. A prova abrangerá a maior parte das disciplinas localizadas entre o 1º e o 10º períodos do curso de 
Psicologia da unidade São Gabriel, mas não incluirá os conteúdos das seguintes matérias:  
 

 Cultura religiosa: pessoa e sociedade (2º período) 
 Cultura religiosa: fenômeno religioso (1º período) 
 Filosofia: antropologia e ética (3º período) 
 Filosofia: razão e modernidade (1º período) 
 Neuroanatomia (2º período) 
 Pró-monografia, estudos temáticos e metodológicos (8º período) 
 Seminários Temáticos de Integração (9º e 10º períodos) 
 Temas emergentes em psicologia (9º período) 

 Temas especiais em psicologia (10º período) 
 Temas contemporâneos de ênfase (9º e 10º períodos) 

 
Não serão incluídos na prova conteúdos relativos a estágios. 
Alunos que cursam matérias nas unidades Praça da Liberdade e São Gabriel farão um único exame. A 
indicação do local, data e horário de aplicação será divulgada até o dia 28/10/2019 (ver item 6). 

Os conteúdos a serem enfocados pela prova se restringirão ao que já tiver sido abordado em sala até a 
data do exame. 

3. A prova multidisciplinar só enfocará conteúdos relacionados às disciplinas do curso? 

 
Não. A prova multidisciplinar abarcará, também, como conteúdo de Formação Geral, temas relacionados 
aos povos indígenas. No exame, a abordagem a estes assuntos será subsidiada pelas seguintes 
referências: 
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 ANDRADE, Maria Cristina Martins de. Viagem aos Zorowaha. Uma aventura no seio da 
floresta. PRETEXTO: Revista da Graduação em Psicologia da PUC Minas, Belo 
Horizonte: PUC Minas, 2019. No prelo.  
 

 FEITOSA, Saulo Ferreira. O isolamento voluntário e o direito de resistência. In: LOEBENS, 
Guenter Francisco; NEVES, Lino João de Oliveira (orgs.). Povos indígenas isolados na 
Amazônia. A luta pela sobrevivência. Manaus: Conselho Indigenista Missionário; Editora 
da Universidade Federal do Amazonas, 2011, p. 41-47. Disponível em: 
https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2017/11/povos-isolados-Amazonia_luta-pela-
sobrevivencia.pdf . Acesso em: 20 ago. 2019. 
 

 DAL POZ, João. In: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Povos indígenas no Brasil. [São 
Paulo]: ISA, 2018. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Zuruah%C3%A3. 
Acesso em: 20 ago. 2019. 
 

 LUCIANO, Gersem dos Santos. Quem são e quantos são os índios. In: LUCIANO, Gersem 
dos Santos. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no 
Brasil de hoje. Brasília: MEC/Secad/Museu Nacional/UFRJ, 2006 (p.26 a 34). Disponível 
em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/indio_brasileiro.pdf. Acesso 
em 02 out. 2019. 
 

 POVOS indígenas, conhecer para valorizar (parte 1). Rio de Janeiro: Secretaria de Estado 
da Educação do Rio de Janeiro; Museu do Índio, 2011. 1 vídeo (5min36s). Publicado por 
Museu do Índio. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Tf-tOJGRYOI. Acesso 
em: 20 set. 2019. 
 

 POVOS indígenas, conhecer para valorizar (parte 2). Rio de Janeiro: Secretaria de Estado 
da Educação do Rio de Janeiro; Museu do Índio, 2011. 1 vídeo (3min30s). Publicado por 
Museu do Índio. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0jaRI0KOrms. Acesso 
em: 20 set. 2019. 
 

 POVOS indígenas, conhecer para valorizar (parte 3). Rio de Janeiro: Secretaria de Estado 
da Educação do Rio de Janeiro; Museu do Índio, 2011. 1 vídeo (3min58s). Publicado por 
Museu do Índio. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VZmWUF3e75I. 
Acesso em: 20 set. 2019. 
 

 POVOS indígenas, conhecer para valorizar (parte 4). Rio de Janeiro: Secretaria de Estado 
da Educação do Rio de Janeiro; Museu do Índio, 2011. 1 vídeo (3min34s). Publicado por 
Museu do Índio. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XhZPOcYy6Wk. 
Acesso em: 20 set. 2019. 

 
 Série 15 minutos: Ailton Krenak. Belo Horizonte: Associação Sempre um Papo, 2019. 1 

vídeo (12min). Publicado por Associação Sempre um Papo. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=hMz2HgQnAAk. Acesso em: 20 set. 2019. 
 

 TEIXEIRA, Lumena Celi. Aproximações da Psicologia à Saúde dos Povos Indígenas. In: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno HumanizaSUS: saúde mental. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde, 2015. v. 5, p. 461-469. Diponível em: 

https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2017/11/povos-isolados-Amazonia_luta-pela-sobrevivencia.pdf
https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2017/11/povos-isolados-Amazonia_luta-pela-sobrevivencia.pdf
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Zuruah%C3%A3
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/indio_brasileiro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Tf-tOJGRYOI
https://www.youtube.com/watch?v=0jaRI0KOrms
https://www.youtube.com/watch?v=VZmWUF3e75I
https://www.youtube.com/watch?v=XhZPOcYy6Wk
https://www.youtube.com/watch?v=hMz2HgQnAAk
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_mental_volume_5.pdf . Acesso em: 20 

set. 2019. 

→ Os alunos poderão se informar sobre o tema de formação geral no blog  do curso de Psicologia da 

PUC Minas: https://psicpucsg.wixsite.com/atualidade 

 

4. Quem deve fazer a prova multidisciplinar? 

 
Participarão desta avaliação todos os alunos matriculados em disciplinas do curso de Psicologia do São 
Gabriel. 
 

5. Os alunos estão automaticamente inscritos na prova multidisciplinar? 

 
Sim, a inscrição é automática. 
 

6. Quando será realizada a prova multidisciplinar?  

 
A aplicação da prova observará a situação de matrícula dos alunos, nomeando como: 
- Regulares: alunos matriculados em todas as disciplinas de um único período e um só turno; 
- Fatoriais: alunos matriculados em disciplinas de mais de um período e/ou que cursam matérias em ambos 
os turnos. 
 
Para os alunos regulares, a prova será aplicada nos seguintes dias e horários: 
 

TURNO DE 
APLICAÇÃO 

DATA E HORÁRIO 
DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS 

(ALUNOS REGULARES) 

Manhã 
 

                30/10 (quarta-feira), de 7h  às 9h 
 
 2º e 4º períodos 

                 30/10 (quarta-feira), de 9h15  às 11h15 
 
 

                31/10 (quinta-feira), de 7h  às 9h 
 
 6º,  8º e 10º períodos 

                 31/10 (quinta-feira), de 9h15  às 11h15 
 
 

Noite 
 

                30/10 (quarta-feira), de 18h às 20h 
 
 

1º, 3º e 5º períodos 
                30/10 (quarta-feira), de 20h15  às 22h15 
 
 

                31/10 (quinta-feira)  de 18h  às 20h 
 
 

7º, 9º e 10º períodos 
                31/10 (quinta-feira), de 20h15 às 22h15 
 
 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_mental_volume_5.pdf
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A aplicação do exame para os alunos fatoriais observará fatores como: 
 
a) o turno de origem do aluno. Isso significa que o aluno fará a prova no turno em que ele ingressou na 
PUC Minas, independentemente de ele estar cursando disciplinas em outro turno. Todavia, o aluno que 
realizou transferência oficial de turno fará prova no turno em que está atualmente vinculado;  
b) a turma que concentra a maior parte das matrículas do discente (quando houver); 
c) a disponibilidade de computadores nos laboratórios.  
A coordenação da Prova Multidisciplinar divulgará até 28/10/19 uma listagem com as datas e locais em 
que os alunos fatoriais participarão da prova. É de responsabilidade dos alunos consultar esta lista para se 
apresentar no dia e local em que sua avaliação será aplicada.  

 Não há possiblidade de troca prévia dos dias e horários de aplicação;  
 Não há possibilidade de repetição do exame caso o aluno não compareça no dia e no 

horário em que está prevista a aplicação de sua prova. 
 

7. Que horas devo chegar para fazer a prova multidisciplinar?  

 
Os alunos deverão chegar ao local de aplicação da prova com 15 minutos de antecedência. Após o início 
da aplicação, não será permitida a entrada de alunos na sala. Isto implicará na atribuição de nota 
zero aos ausentes. Portanto, tenha atenção ao local de aplicação de sua prova! 
 

8. Em que local farei a prova multidisciplinar? 

 
Todas as provas serão aplicadas nos Laboratórios de Informática localizados nos blocos I, J e L. 
 
Os alunos serão organizados por ordem alfabética. As listagens com a indicação de alunos por sala 
serão divulgadas até o dia 28/10/19. 
 
Para realizar a prova, cada aluno utilizará sua senha da rede acadêmica. Caso ainda não possua um 
usuário, o aluno deverá procurar o laboratório de informática para providenciá-lo. Atenção: esta senha não 
será gerada no horário do exame, é preciso providenciá-la antecipadamente.  
 
 

 9. Tenho estágio curricular no horário da prova multidisciplinar. Como devo proceder? 

 
Nas datas de realização da prova multidisciplinar os alunos que dela participarão estarão dispensados das 
outras atividades previstas em sua grade para aquele horário. 
Mas atenção: não haverá dispensa para atividades previstas para os horários que antecedem a aplicação 
da prova multidisciplinar (estágios, disciplinas, orientações de monografia, etc.). 
 
 

10. Qual será o formato da prova? E qual o valor? 

A prova valerá 15 pontos. Serão adotados dois modelos de prova 

 1º Modelo: composto por 20 (vinte) questões fechadas para os alunos matriculados em 02 (duas) ou 
mais disciplinas. 

 2º Modelo: composto por 15 (quinze) questões fechadas para os alunos matriculados em apenas 01 
(uma) disciplina. 
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Lembretes importantes:  

 as provas serão individualizadas. Isto significa que sua montagem será feita pelo Sistema de Gestão 
de Provas por sorteio randomizado. Com isso, o número de questões de cada disciplina variará de 
aluno para aluno; 

 na composição da prova, todos os alunos responderão a questões de Formação Geral, enfocando 
temas relativos aos povos indígenas (ver item nº 3). 

 

11. Eu curso disciplinas nos turnos da manhã e da noite. Em qual horário vou fazer minha 
prova? 

 
Conforme indicado no item 6, você fará sua prova no turno em que ingressou na PUC Minas. Todavia, se 
você tiver feito a transferência oficial de turnos, a prova será aplicada no turno em que você está hoje 
vinculada.  
 

12. E se eu não fizer a prova, como devo proceder? Há chance de repeti-la? 

A participação na prova será obrigatória. Assim, fiquem atentos: 

 O aluno ausente à prova e que não apresentar atestado médico ganhará nota zero e não terá direito a 
avaliação substitutiva. Não haverá repetição da prova multidisciplinar em nenhuma 
circunstância; 
 O aluno ausente à prova e que apresentar atestado médico terá direito a avaliação substitutiva. Esta 
avaliação, contudo, será realizada por cada disciplina na qual o estudante estiver matriculado. Ou seja, em 
lugar de fazer uma única prova, o aluno terá que fazer várias avaliações. 

Lembramos que, conforme previsto no Manual do Aluno, a apresentação de atestados médicos deve 
ocorrer em até 48 horas após a data da ausência. Não serão aceitos atestados apresentados em data 
posterior. 

13. Que regras gerais terei que observar durante a aplicação da prova? 

 Assinar a lista de presença; 

 Não usar celulares e nem fones de ouvido; 

 A prova é individual e sem consulta (o aluno que for pego colando receberá nota zero na prova 
multidisciplinar); 

 Em caso de dúvidas ou questionamentos sobre as questões, registrar seus apontamentos no formulário 
“Ficha de ocorrências”, que ficará disponível no decorrer da prova com o professor responsável pela 
aplicação. 

14. Estou matriculado na disciplina “Pesquisa quantitativa em psicologia – estatística 
aplicada” . Poderei usar calculadora durante a prova?   

Sim. Você poderá fazer uso de calculadora. Mas atenção: a) não poderá haver compartilhamento de 
calculadoras entre os estudantes e b) o celular não poderá ser utilizado para a efetuação de cálculos. 
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15. Quando serão liberados os gabaritos da prova?   

 
Os gabaritos serão divulgados até o dia 22/11. Informações sobre o modo de acesso aos gabaritos serão 
divulgadas para todos os alunos, após a realização do exame.  
 
 

16. Quando serão liberadas as notas da prova multidisciplinar? 

 
As notas finais serão liberadas em até 30 (trinta) dias úteis após a aplicação do exame.  
 

17. Se eu quiser ter vistas à minha prova, como devo proceder? 

 
Depois da divulgação das notas, deve encaminhar um e-mail para a comissão organizadora 
(provamultidisciplinar@pucminas.br) para fazer o agendamento. 
 

18. Como obter informações adicionais sobre a prova? 

Qualquer dúvida, entre em contato com a Comissão Organizadora da Prova Multidisciplinar, pelo email: 
provamultidisciplinar@pucminas.br 
 

19. Casos eventualmente não previstos nas Diretrizes aqui apresentadas serão definidos por 
quem? 

Pela Comissão Organizadora da Prova Multidisciplinar.  

mailto:provamultidisciplinar@pucminas.br
mailto:provamultidisciplinar@pucminas.br

