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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  

EM TEORIA ANALÍTICA DE CARL GUSTAV JUNG 

PROCESSO SELETIVO DE      ALUNOS 

 
EDITAL Nº 01/2022 

 
O Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos da 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA, torna público o Processo Seletivo de 

candidatos para o Curso de Especialização em Teoria Analítica de Carl Gustav Jung, 

conforme o presente Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A seleção de candidatos para o curso será regida de acordo com este Edital 

e efetuada pela Comissão de Seleção do Curso. 

 
2. DO CURSO 

2.1. Objetivos: Difundir o estudo da obra de Carl Gustav Jung na comunidade da 

UFBA e na sociedade em geral; analisar os conceitos fundamentais da psicologia 

analítica considerando seus paradigmas e possíveis correlações com outras áreas 

do conhecimento; estabelecer relações interdisciplinares a partir das temáticas 

discutidas, enquanto possibilidade para o desenvolvimento humano. 

2.2. Programa resumido: Fundamentação filosófica-epistemológica da psicologia 

analítica; estruturação e dinâmica da psique e seus componentes; abordagens 

simbólicas culturais; incursões em    outras áreas do conhecimento. 

2.3. Modalidade de ensino: presencial, seguindo as orientações do Comitê de 

Assessoramento do Coronavírus da UFBA. 

2.4. Atividades: As temáticas dos componentes serão ministradas em encontros que 

ocorrerão em dias de sexta-feira (tarde e noite) e sábado (manhã e tarde) dos meses 

de março/2022 a outubro/2023, conforme calendário a ser divulgado, seguindo as 

recomendações sanitárias estabelecidas pelo Comitê de Assessoramento do 

Coronavírus da UFBA, quando do início das aulas. 

2.5. Carga-horária: 390 (trezentas e noventa) horas. 
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2.6. Certificação: O estudante que cumprir satisfatoriamente todas as exigências do 

curso, ou sejam, participar das atividades com assiduidade obtendo frequência 

mínima de 75%, obter média de aprovação igual ou superior a 5,0 (cinco) na 

modalidade de avaliação adotada em cada componente curricular, e elaborar uma 

Produção Acadêmica Final individual com apresentação presencial, receberá 

certificado de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização, em Teoria 

Analítica de Carl Gustav Jung, expedido pela UFBA. 

 
3. DOS REQUISITOS 

O Curso de Especialização em Teoria Analítica de Carl Gustav Jung é 

destinado ao portador de diploma de graduação universitária, em qualquer área do   

conhecimento, expedido por uma instituição reconhecida pelo Ministério da 

Educação. 

 

4. DAS VAGAS 

Serão oferecidas 60 (sessenta) vagas, 06 (seis) das quais serão destinadas, 

com isenção de taxas e mensalidades, a servidores técnico-administrativos, docentes 

e discentes (estudantes regularmente matriculados nos diversos cursos de graduação e pós-

graduação stricto sensu) da      UFBA aptos a cursar pós-graduação [Res. 06/2013 do 

CONSUNI]. 

5. DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO 

5.1. As inscrições deverão ser efetuadas remotamente no período de 

24/01 a 18/02 de 2022 para o endereço abaixo: 

espjungufba@ufba.br 

5.2. Não será aceita, em qualquer hipótese, a realização de inscrição 

condicional e nem a entrega, envio ou juntada de documentos após o prazo previsto 

para inscrição. 

5.3. A documentação fornecida pelo candidato para sua inscrição será 

analisada pela Comissão de Seleção do Curso, que emitirá parecer. A ausência de 

qualquer documento solicitado acarretará o indeferimento da inscrição do candidato. 

5.4 O candidato que prestar qualquer declaração falsa ou inexata no ato da 

inscrição, ou caso não atenda a todas as condições enumeradas neste edital, terá 

sua inscrição cancelada e serão anulados todos os atos dela decorrentes. 
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6. DA DURAÇÃO DO CURSO E VALOR DAS PARCELAS 

A duração do curso é de 20 (vinte) meses, e o seu valor deve ser pago em 

19 parcelas mensais de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), por meio de 

boletos Guia de Recolhimento da União (GRU) a serem distribuídos 

oportunamente. Em caso de atraso na quitação de qualquer uma das parcelas, 

serão aplicados juros e multas. 

 
7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

a) formulário de inscrição (ANEXO) 

b) Documento de identificação original com foto, com validade em todo o 

território nacional; 

c) cópia CPF (dispensável, caso o número do CPF conste no documento de 

identidade); 

d) cópia do diploma de curso superior (frente e verso) ou portadores de 

declaração/certificado/atestado de conclusão de curso de graduação 

devidamente reconhecido pelo MEC; 

e) Certidão de quitação eleitoral, disponível na página do TSE em: 

http://www.tre-ba.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral eleitoral; 

f) Certidão de quitação com o Serviço Militar (para os candidatos do sexo 

masculino); 

g) Taxa de inscrição, no valor de RS$ 62,64 (sessenta e dois reais e sessenta 

e quatro centavos), deve ser recolhida através de guia (GRU);  

(acesse o edital em ihac.ufba.br/espjung2022, siga as orientações para 

gerar guia de recolhimento da inscrição ‘Gerar Nova GRU’ e em seguida 

clique em ‘Serviço’ para encontrar a designação do curso); 

h)Memorial com até 4 (quatro) páginas em fonte times new roman tamanho 

12 e espaço 1,5 -, desenvolvendo as seguintes questões: 

• Quais atividades você atua e/ou atuou? 

• Por que escolheu o curso? 

• Qual o seu conhecimento da Teoria Analítica de Carl Gustav Jung? 

Quais são as expectativas profissionais e/ou acadêmicas com 

relação ao          curso? 
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8. DO PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo constará de 03 (três) etapas eliminatórias: a primeira 

consiste na análise dos documentos comprobatórios recebidos para a inscrição; a 

segunda, da avaliação dos memoriais; e na terceira, da realização das entrevistas. 

Os candidatos selecionados nas duas primeiras etapas serão convidados para as 

entrevistas a serem realizadas de 07 a 12 de março de 2022, obedecendo 

cronograma a ser informado. Os resultados e a convocação para a terceira etapa 

serão divulgados nas dependências do IHAC e no sítio do IHAC 

(ihac.ufba.br/espjung2022). 

As etapas dois e três serão avaliadas conforme baremas em anexo, 

considerando a nota mínima será 5,0 (cinco).  

 

9. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
 

 O resultado final da seleção será divulgado nas dependências do IHAC e pelo sítio 

do IHAC (ihac.ufba.br/espjung2022). Na oportunidade, será entregue ou enviado o 

Guia de Recolhimento da União (GRU) com o valor da primeira parcela mensal 

(01/19), sendo também divulgado o período para interposição de recursos. 

 

10. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Recursos do processo seletivo devem ser interpostos via eletrônica para o 

endereço espjungufba@ufba.br no período informado na divulgação dos resultados. 

A divulgação dos Resultados da Interposição dos Recursos ocorrerá até o dia 17 de 

março de 2022. 

 
11. DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

 

As matrículas serão efetivadas de 17 a 21 de março de 2022, com a 

apresentação do documento comprobatório da quitação da GRU 01/19 

encaminhado para o endereço espjungufba@ufba.br. 
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12. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

O processo seletivo obedecerá ao cronograma abaixo 
 

Curso de Especialização em Teoria Analítica de Carl Gustav Jung 

Cronograma da inscrição/processo seletivo 

Etapa Data 

  
Inscrição para o Processo Seletivo 24/01-18/02/2022 

Processo Seletivo: Entrevista 07-12/03/2022 

Divulgação do Resultado da seleção e envio do 
boleto (01/19) 

Até 15/03/2022 

Interposição de Recursos A ser informado 

Divulgação Final dos Resultados dos Recursos Até 17/03/2022  

Efetivação da Matrícula (entrega do comprovante de 
pagamento da GRU 01/19)  

17-21/03/2022 

 

13. DO INÍCIO DO CURSO 

 O curso está previsto para começar no dia 25 de março de 2022 às 16:40 horas. 

 
14. DA MODALIDADE DE ENSINO 

 
O Curso de Especialização em Teoria Analítica de Carl Gustav Jung utilizará recursos 

didáticos e pedagógicos diversos em aulas expositivas, inclusive sessões orientadas, 

para o  desenvolvimento da produção acadêmica final. 

 
15. DOS COMPONENTES 

A matriz curricular é constituída dos seguintes componentes e atividades com suas 

respectivas cargas horárias. 

COMPONENTES / ATIVIDADES CARGA HORÁRIA 
 

1. História e Pensamento Junguiano .....................................................60 

2. Epistemologias e Produção do Conhecimento ..................................30 

3. Arquétipos, manifestações do inconsciente e antecedentes .............30 

4. Dinâmica, Simbologia e Linguagem na Psicologia Analítica..............45 

5. Processos Criativos e Psicologia Analítica ........................................45 

6. Expressões do Inconsciente Coletivo ................................................60 

7. Conexão Mente-Matéria ....................................................................30 

8. Produção Acadêmica em Psicologia Analítica...................................45 

9. Seminários em Psicologia Analítica...................................................45  
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16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste 
Edital. 

16.2. O não comparecimento do candidato em quaisquer das etapas do processo 

seletivo resultará em sua eliminação. 

16.3. Os documentos dos candidatos não aprovados serão devolvidos, mediante 

solicitação, entregue na secretaria do Curso, num prazo de 30 dias a contar do 

término do período de seleção. Após esta data, os documentos serão reciclados. 

16.4. Os casos omissos serão apreciados pela Comissão de Seleção, cabendo 

recurso a Congregação do IHAC. 

 
 

Salvador, 03 de janeiro de 2022. 
 

 
 

 
Anamélia Lins e Silva Franco 

  
Presidente da Comissão de Seleção 
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Barema do Memorial 
 

Aspecto avaliado Pontuação 

Texto elaborado entre 1-4 páginas, fonte times new 
roman, espaço 1,5. 

Critério eliminatório 

Texto elaborado conforme regras de ortografia e 
concordância. 

3 

Correspondência ao conteúdo solicitado para 
o memorial   

4 

Originalidade 3 

 
 

Barema da Entrevista 
 

Aspecto avaliado Pontuação 

Clareza na apresentação das respostas 3 

Profundidade 3 

Capacidade de argumentação 4 
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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TEORIA ANALÍTICA DE CARL GUSTAV JUNG 
 

Formulário de Inscrição 

 

 

Nome:________________________________________________________________________________- 

  

Endereço residencial (rua, complementos, cep, cidade, estado):____________________________ 

 

_____________________________________________________________________________- 

 

Telefone Celular (DDD):  ___________________________________________________________ 

 

Endereço eletrônico: ______________________________________________________________ 

 

Número documento de identidade (RG): ______________________________________________ 

 

Órgão Expedidor:  _______________________________________________________________ 

 

Número do CPF:_________________________________________________________________ 

 

Profissão: _____________________________________________________________________ 

 

Vinculação Profissional:  _________________________________________________________ 

 

Graduação: ___________________________________________________________________ 

 

Titulação Máxima:  ______________________________________________________________
  

PARA COMUNIDADE UFBA 

       Qual sua inserção na comunidade UFBA? 

(   ) estudante                     (   ) professor 

(   ) técnico de nível médio              (    ) técnico de nível superior 
Caso a resposta anterior tenha sido positiva, você tem interesse em concorrer as vagas 
enquanto bolsista exclusivamente?     (   ) sim (   ) não .   .                      
 

Afirmo que todas as informações fornecidas são verídicas. 
 

Salvador,  ..........................2022 
 

assinatura 
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