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E D I T A L  D E  S E L E Ç Ã O  

0 1 / 2 0 1 9  
 

O Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento (PPGTPC) vem atuando, 

desde sua fundação, em duas áreas de concentração: Psicologia Experimental e Ecoetologia. Na área 

de Psicologia Experimental são desenvolvidas atualmente as seguintes linhas de pesquisa: 1) Análise 

Experimental do Comportamento: Processos Psicológicos Básicos, 2) Análise do Comportamento: 

Questões Históricas e Conceituais e, 3) Desenvolvimento de Tecnologia Comportamental, e na área de 

Ecoetologia com as seguintes linhas de pesquisa: 1) Processos Evolutivos e Comportamento Humano e 

2) Processos Evolutivos e Comportamento de Organismos Infra-Humanos. O Programa tem por 

objetivo formar pesquisadores nos níveis de Mestrado e Doutorado. Espera-se ao final do curso que o 

aluno seja capaz de: 1) Demonstrar domínio conceitual e metodológico no estudo do comportamento; 

2) Orientar e realizar pesquisas na sua área de atuação; e 3) Adaptar e desenvolver tecnologias 

comportamentais relevantes para a solução de problemas regionais. O Regulamento do PPGTPC 

prioriza a atividade de pesquisa e prevê o prazo máximo de vinte e quatro meses (24) para Defesa de 

Dissertação e quarenta e oito meses (48) para a Defesa de Tese. 

    O PPGTPC conta atualmente com 10 Professores credenciados como Orientadores Permanentes e 

08 como Orientadores Colaboradores, com projetos de pesquisa nas respectivas áreas de orientação. 

Funciona nas dependências do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento (NTPC, Prédios 1 e 2), 

no Campus do Guamá, em Belém, onde disponibiliza a docentes e discentes salas de estudo e de 

pesquisa, equipamentos para coleta e tratamento de dados e acesso permanente à internet, através de 

rede interna de comunicação, interligada à Rede Nacional de Pesquisa, através de seu ponto de 

presença na UFPA. Na parte bibliográfica, o Programa é atendido pela Biblioteca da Pós-Graduação 

do NTPC, e pelo Portal de Periódicos CAPES. Em grande medida, as pesquisas coordenadas pelos 

docentes orientadores são financiadas pelo CNPq, CAPES e FINEP, além de receberem apoio 

institucional da UFPA e da FAPESPA. 

    Nas duas últimas avaliações da CAPES (triênio 2010-2012 e quadriênio 2013-2016), o PPGTPC 

recebeu a Nota 5. O Programa possui cotas de bolsas de Mestrado e Doutorado da CAPES e do CNPq 

(e eventualmente da FAPESPA), às quais os alunos podem candidatar-se, sendo atendidos ou não, 

dependendo da disponibilidade. A seleção dos bolsistas é feita com base nos critérios estabelecidos 

pela Comissão de Bolsas do PPGTPC. 

    O PPGTPC aderiu ao Programa de Apoio à Qualificação de Servidores Docentes e Técnico-

Administrativos (PADT) da UFPA, ao Programa de Alianças para a Educação e Capacitação (PAEC – 

Edital 2018) da Organização de Estados Americanos (OEA) e Grupo Coimbra das Universidades 

Brasileiras (GCUB) e ao Programa de Estudante-Convênio de Pós-Graduação do CNPq (PEC-PG-

CNPq). As informações sobre o acesso a cada um dos programas mencionados devem ser buscadas 

nos respectivos editais na UFPA, na CAPES e no CNPq. 

    Estando o Curso organizado de modo tutorial, o aluno interessado em ingressar no Programa 

deve candidatar-se a uma vaga ofertada por um orientador específico que atua na sua área de 

interesse e que esteja abrindo vaga no presente Edital. Os candidatos são orientados a 

conversarem previamente com os possíveis orientadores para terem esclarecimentos adicionais 

sobre as áreas de pesquisa. 
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OBSERVAÇÃO 1 

 

    É vetado o uso de qualquer equipamento eletrônico durante as provas (celulares, tablets, 

notebooks, relógios inteligentes, etc.). Todas as etapas do Processo Seletivo são eliminatórias. Os 

candidatos devem, obrigatoriamente, estarem presentes no local da aplicação das provas nos 

horários de início das mesmas. O não comparecimento nos horários e locais agendados implicará 

na eliminação do candidato do concurso. 

 

OBSERVAÇÃO 2 

 

CANDIDATOS/AS COM DEFICIÊNCIA 

 

Aos candidatos com deficiência será cumprido o Art. 30, da Lei 13.146 de 2015 (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência). 

 

Na ficha de inscrição online o candidato com deficiência deve responder às seguintes questões 

no item “Outras Informações”: 1- Qual é o tipo de deficiência? e 2- Quais recursos de acessibilidade 

ou de tecnologias assistivas se fazem necessários para garantir a acessibilidade ao processo? Essa 

segunda questão pode ser informada em documento emitido pelo CoAcess/SAEST/UFPA. 

 

OBSERVAÇÃO 3 

 

    Nos dias de prova o candidato deverá trazer um documento de identificação com foto. 

 

NÍVEL DE MESTRADO 

(TODAS AS ETAPAS DO MESTRADO SERÃO REALIZADAS DURANTE O CALENDÁRIO 

DEFINIDO NO PRESENTE EDITAL) 
 

Etapas Processo Seletivo: 1) Prova de Inglês, 2) Prova de Conhecimentos e 3) Entrevista: 
 

1- A Prova de Inglês consiste da leitura de um texto científico e resposta por escrito, em português, a 

perguntas feitas, em português, sobre o mesmo, sendo permitido, exclusivamente, o uso de dicionário 

impresso. A Instrução Normativa que regulamenta tal prova pode ser obtida no endereço: 

http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/regimento_e_normas/Instru%C3%A7%C3%A3o%20Norm

ativa%20Prova%20de%20Ingl%C3%AAs.pdf 

 

2- A Prova de Conhecimentos envolve o conteúdo especificado neste Edital, de acordo com a área de 

concentração, Linha de Pesquisa e o orientador indicado pelo candidato por ocasião de sua inscrição. 

 

3- A Entrevista consiste na arguição oral do candidato pela Comissão de Seleção, que pontua aspectos 

específicos relacionados ao desenvolvimento de suas atividades no Programa (ver Anexo 1). 

 

OBSERVAÇÃO 4 

 

    Se houver alguma solicitação adicional do orientador (requisitos específicos) os arquivos 

deverão ser enviados (printing/escaneados) para o seguinte e-mail: 

secretariappgtpcufpa@gmail.com, colocando no assunto: “inscrição mestrado 1º.2019”. A não 

apresentação de qualquer solicitação adicional do orientador, especificada abaixo, implicará na não 

homologação da inscrição e na consequente eliminação do candidato no concurso: 

http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/regimento_e_normas/Instru%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20Prova%20de%20Ingl%C3%AAs.pdf
http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/regimento_e_normas/Instru%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20Prova%20de%20Ingl%C3%AAs.pdf
mailto:secretariappgtpcufpa@gmail.com
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- Anteprojeto de Pesquisa ou Plano de Trabalho para a avaliação dos candidatos. 

- Contato Prévio e Anuência do Orientador Pretendido Autorizando a Inscrição. Enviar ou uma 

declaração assinada pelo docente ou o printing das trocas de e-mails. 

 

DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES APÓS APROVAÇÃO NA PROVA DE INGLÊS E 

DE CONHECIMENTOS 

(MESTRADO) 

 

    O candidato ao Mestrado aprovado nas provas de inglês e de conhecimentos deverá entregar na 

Secretaria do PPGTPC, até as 18:00h do dia 19/12/2018 o Currículo (modelo Lattes) acompanhado de 

cópia da documentação comprobatória dos itens listados no currículo (todos impressos). A entrega de 

tais documentos é condição obrigatória para a participação na Entrevista, última etapa da 

seleção. A não entrega de tais documentos no período especificado implicará na eliminação do 

candidato do concurso. 

 

    Serão aprovados no Mestrado os candidatos que obtiverem no mínimo a nota Sete (7) em cada uma 

das três etapas. No final do processo seletivo, os candidatos aprovados, por orientador, serão 

ranqueados conforme a somatória de suas notas na Prova de Conhecimentos e na Entrevista. Caso 

ocorra empate entre candidatos, a nota na prova de conhecimentos será usada para desempate. Caso 

persista o empate, prevalecerá a maior nota na Prova de Inglês. Serão aprovados os candidatos até o 

preenchimento das vagas ofertadas por cada orientador. 

    Como as vagas são ofertadas por orientador, eventualmente ao final da Entrevista alguns 

orientadores poderão não ter candidatos aprovados para todas elas. Por outro lado, alguns orientadores 

podem ter mais candidatos aprovados do que vagas disponíveis. Em tais casos, havendo acordo entre 

todas as partes (orientador com vagas disponíveis, candidato aprovado e orientador com candidatos 

excedentes aprovados), será possível, em caráter excepcional, que as vagas disponíveis por um 

orientador sejam preenchidas pelos candidatos aprovados para um outro orientador que não possua 

mais vagas disponíveis em seu nome. Para tanto, além do acordo formal previamente mencionado, 

ambos orientadores devem pertencer à mesma área de concentração. O total de vagas ofertadas no 

Edital não poderá em modificado. 

 

NÍVEL DE DOUTORADO 

(APENAS A PRIMEIRA ETAPA, PROVA DE INGLÊS, SERÁ REALIZADA DURANTE O 

CALENDÁRIO DEFINIDO NO PRESENTE EDITAL) 

 

Etapas processo seletivo de Doutorado: O candidato será submetido a três (3) etapas, 

todas eliminatórias: a) Prova de Inglês, única a ser realizada na data especificada no presente 

Edital; b) Avaliação do Projeto de Pesquisa pelo orientador proposto e por dois consultores 

externos ao PPGTPC; c) Entrevista com a Comissão de Seleção (Arguição do Projeto e do 

Currículo). As etapas “b” e “c” serão realizadas por fluxo contínuo. 

Após ser aprovado na Prova de Inglês, o candidato terá até um ano a partir da data 

de homologação do resultado do edital para enviar ao e-mail da secretaria o formulário 

escaneado “Encaminhamento/indicação da banca de avaliação – projeto de doutorado”, disponível no 

endereço: 

http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/formularios/60-inscricao-para-a-

selecao-da-pos-graduacao 

 

OBSERVAÇÃO 5 

 

    Para se inscreverem no processo seletivo ao Doutorado os candidatos devem apresentar um 

documento comprobatório de finalização do Mestrado (diploma ou equivalente). 

http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/formularios/Encaminhamento%20Projeto%20de%20Doutorado%20para%20avalia%C3%A7%C3%A3o.docx
http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/formularios/60-inscricao-para-a-selecao-da-pos-graduacao
http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/formularios/60-inscricao-para-a-selecao-da-pos-graduacao
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    No presente edital as inscrições ao Doutorado somente serão aceitas para realização da Prova de 

Inglês (1ª etapa do processo seletivo). Para se inscrever, o candidato deverá entrar em contato com um 

dos orientadores de Doutorado listados a seguir, obter sua carta de anuência (devidamente preenchida 

e assinada), preencher devidamente o formulário on-line mencionado previamente além de apresentar 

os seguintes documentos escaneados: diploma de Mestrado ou documento equivalente. Os formulários 

estão disponíveis no endereço: 

 

http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/formularios/60-inscricao-para-a-selecao-da-

pos-graduacao 

 

    Os documentos adicionais (carta de anuência e documento comprobatório de finalização do 

mestrado) deverão ser enviados para o e-mail: 

secretariappgtpcufpa@gmail.com. 

 

    Os candidatos aprovados na Prova de Inglês deverão procurar o Orientador pretendido para 

definição do projeto de pesquisa. 

 

Orientadores de Doutorado Credenciados: Amauri Gouveia Júnior, Carlos Barbosa Alves de Souza, 

Celina Maria Colino Magalhães, Emmanuel Zagury Tourinho, Fernando Augusto Ramos Pontes, 

Janari da Silva Pedroso, Lilia Iêda Chaves Cavalcante, Marcus Bentes de Carvalho Neto, Romariz da 

Silva Barros e Simone Souza da Costa Silva. 

 

SELEÇÃO FORA DA SEDE DO PROGRAMA: POLO DE FORTALEZA (CE) 

 

    As provas de Inglês (Mestrado e Doutorado) e de Conhecimentos (Mestrado) poderão ser feitas 

também fora de Belém, no Polo de Fortaleza (CE). Os interessados devem informar nos formulários de 

inscrição que farão a seleção em Fortaleza e devem entrar em contato previamente com o Prof. Dr. 

João Ilo Coelho Barbosa (UFCE) para informações sobre o local das provas: 

joaoilo1@gmail.com 

 

    Os candidatos ao Mestrado aprovados nas Provas de Inglês e de Conhecimentos estarão aptos a 

participar da última etapa da seleção, Entrevista, que será realizada através do Skype. As informações 

sobre o contato via Skype precisam constar obrigatoriamente nos formulários de inscrição. Os 

candidatos ao Doutorado aprovados na Prova de Inglês deverão entrar em contato com o orientador 

pretendido para a elaboração do projeto de pesquisa a ser submetido à avaliação nas demais etapas do 

processo seletivo por fluxo contínuo. 

    Os interessados em fazer as provas em Fortaleza devem informar necessariamente isso nos 

formulários de inscrição on-line, no item “Outras Informações”, colocando a sua conta Skype. A não 

apresentação de tais informações implicará na eliminação do candidato do concurso. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

 Período de Inscrição: 01/11/2018 até 30/11/2018 (até 14:00h). 

 

Endereço: 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA INSCRIÇÃO: www.posgraduacao.ufpa.br//ppgtpc 

 

OBS. Todos os campos do formulário eletrônico devem ser preenchidos, mesmo os campos que estão 

sem asterisco (*). 

    No campo “Outras Informações para o Processo Seletivo”, o candidato ao Mestrado deve 

obrigatoriamente informar se é concluinte de curso de graduação. A omissão de tal informação 

http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/formularios/60-inscricao-para-a-selecao-da-pos-graduacao
http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/formularios/60-inscricao-para-a-selecao-da-pos-graduacao
mailto:secretariappgtpcufpa@gmail.com
mailto:joaoilo1@gmail.com
http://www.posgraduacao.ufpa.br/ppgtpc
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implicará na eliminação do candidato no processo seletivo. Serão homologadas as inscrições de 

candidatos ao Mestrado, concluintes de curso de graduação, sem apresentação de diploma, desde que 

no ato da inscrição seja enviada para o e-mail da secretaria uma declaração oficial de previsão 

de conclusão do curso emitida pela instituição. A data da conclusão do curso de graduação deve 

obrigatoriamente ser anterior a data do cadastro como aluno regular. Não serão homologadas 

inscrições sem tal documento oficial. 

 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

 Divulgação da Homologação das Inscrições: 04/12/2018 (a partir das 12:00); 

 Recursos ao Resultado das Homologações: 05/12/2018 (até 12:00); 

 Divulgação do Julgamento dos Recursos (Homologação): Dia 06/12/18 (a partir das 

12:00); 

 

SOBRE O CADASTRO COMO ALUNO REGULAR 

(MESTRADO) 

 

    Caso o candidato seja aprovado no processo seletivo, seu cadastro no Programa ficará condicionado 

à apresentação do diploma ou da declaração de conclusão de curso de graduação (juntamente com seu 

histórico escolar) e entrega das cópias desses documentos na secretaria. A declaração de previsão deve 

ser enviada ao e-mail: 

secretariappgtpcufpa@gmail.com 
 

OBSERVAÇÃO 6 

 

Os formulários específicos para os eventuais recursos podem ser obtidos no endereço: 

http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/formularios/60-inscricao-para-a-selecao-da-

pos-graduacao 
 

CALENDÁRIO DE PROVAS 
 

 Prova de Inglês: 07/12/18 (09:00/12:00); 

 Divulgação do Resultado da Prova de Inglês: 11/12/18 (até 18:00); 

 Recursos ao Resultado da Prova de Inglês: 12/12/18 (até 18:00); 

 Julgamento e Divulgação dos Recursos ao Resultado da Prova de Inglês: 13/12/18 (até 

18:00); 

 Prova de Conhecimentos: 14/12/18 (09:00/12:00); 

 Divulgação do Resultado da Prova de Conhecimentos: 17/12/18 (até 18:00); 

 Recursos ao Resultado da Prova de Conhecimentos: 18/12/18 (até 18:00); 

 Julgamento e Divulgação dos Recursos ao Resultado da Prova de Conhecimentos: 

19/12/18 (até 18:00); 

 Entrevista: 20/12/18 (09:00/18:00); 

 Divulgação do Resultado Final: 21/12/18 (até 18:00); 

 Entrega da Documentação e Cadastro como Aluno Regular: Até 07/01/19 (até 14:00h); 

 Orientação Acadêmica: 04/03/19 (09:00); 

 

Local: Todas as etapas serão realizadas nas dependências do NTPC (Prédio 1, Auditório Vivaldo Reis 

Filho, salas 08 e 28), Campus Universitário do Guamá, Belém-PA. 

 

OBSERVAÇÃO 7 

 

    Os candidatos aprovados deverão entregar obrigatoriamente na Secretaria do PPGTPC todos 

os documentos descritos na Ficha de Matrícula (em “Documentos para a Inscrição”*) antes da 

mailto:secretariappgtpcufpa@gmail.com
http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/formularios/60-inscricao-para-a-selecao-da-pos-graduacao
http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/formularios/60-inscricao-para-a-selecao-da-pos-graduacao
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Orientação Acadêmica (horário comercial). A presença na referida Orientação é 

OBRIGATÓRIA para a confirmação da vaga. 

 

DOCUMENTOS IMPRESSOS OBRIGATÓRIOS APÓS APROVAÇÃO PARA CADASTRO 

COMO ALUNO REGULAR 

(MESTRADO) 

 

_ Ficha (preenchida e assinada) disponível em: 

 http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/formularios/60-inscricao-para-a-selecao-da-

pos-graduacao) 

_ Foto 3x4; 

_ Cópias da Carteira de Identidade (RG) ou outro documento com foto que informe a naturalidade e 

nomes dos pais; 

_ CPF; 

_ Titulo de Eleitor; 

_ Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso; 

_ Histórico Escolar da Graduação; 

 

ORIENTADORES OFERTANDO VAGAS NESTE EDITAL 

(MESTRADO) 

 

1) Profa. Dra. Aline Beckmann de Castro Menezes (Colaboradora): 

E-mail: alinebcm@gmail.com 

Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4765991E4 

Google Acadêmico: 

https://scholar.google.com.br/citations?hl=en&user=JsaPqN0AAAAJ 

Vagas para Aluno de Mestrado: 02; 

Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento); 

Tema de Pesquisa: Análise Comportamental Aplicada (Psicologia Escolar e Educação Inclusiva); 

Requisitos Específicos: Contato Prévio e Anuência da Orientadora; 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: 

Catania, A. C. (1999). Aprendizagem: Comportamento, linguagem e Cognição. 4ª edição. Porto 

Alegre: Artmed (Capítulos 3 a 9). 

 

2) Prof. Dr. Amauri Gouveia Junior (Permanente): 

E-mail: gouveiajr.a@gmail.com 

Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799673P6 

Google Acadêmico: 

https://scholar.google.com.br/citations?user=0H88luUAAAAJ&hl=en 

Vagas para Aluno de Mestrado: 02; 

Área de Concentração: Eco-Etologia; 

Tema de Pesquisa: Aspectos Modulatórios da Emoção e Modelos de Ansiedade e Depressão; 

Requisitos Específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador; 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: 

Maximino, C.; Brito, T. M.; Colmanetti, R.B.; Pontes, A. A. A.; Castro, H.M.; Lacerda, R. I. T.; 

Morato, S.; Gouveia Jr, A. (2010). Parametric analyses of anxiety in zebrafish scototaxis. 

Behavioural Brain Research, 210, 1-7. 

Maximino, C.; Brito, T.; Gouveia Jr., A. (2010). Construct validity of behavioral models of anxiety: 

Where experimental psychopathology meets ecology and evolution. Psychology & Neuroscience, 

3, 117-123. 

http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/formularios/60-inscricao-para-a-selecao-da-pos-graduacao
http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/formularios/60-inscricao-para-a-selecao-da-pos-graduacao
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4765991E4
https://scholar.google.com.br/citations?hl=en&user=JsaPqN0AAAAJ
mailto:gouveiajr.a@gmail.com
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799673P6
https://scholar.google.com.br/citations?user=0H88luUAAAAJ&hl=en
http://lattes.cnpq.br/7758963790962240
http://lattes.cnpq.br/0632959611510299
http://lattes.cnpq.br/0917943489028725
http://lattes.cnpq.br/7579645457414983
http://lattes.cnpq.br/9134192667547475
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Maximino, C.; Silva, A. W. B.; Araújo, J.; Lima, M. G.; Miranda, V.; Puty, B.; Benzecry, R.; Picanço-

Diniz, D. L. W.; Gouveia, A. (2014). Fingerprinting of psychoactive drugs in Zebrafish anxiety-

like behaviors. Plos One, 9, p. e103943. 

Sanchez, C. N. M.; Gouveia Jr, A. (2011). O teste da simulação do falar em público não gera 

ansiedade em adolescentes surdos ou ouvintes. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e 

Cognitiva, 13, 21-32. 

 

3) Prof. Dr. Carlos Barbosa Alves de Souza (Permanente): 

E-mail: carlosouz@gmail.com 

Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4797952J7 

Google Acadêmico: 

https://scholar.google.com.br/citations?user=60qIJ7sAAAAJ&hl=en 

Vagas para Aluno de Mestrado: 04; 

Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento); 

Tema de Pesquisa: Análise Comportamental Aplicada ao Autismo; 

Requisitos Específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador; 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver Material Indicado Pela Profa. Aline Beckmann de 

Castro Menezes; 

 

4) Profa. Dra. Celina Maria Colino Magalhães (Permanente): 

E-mail: celinaufpa@gmail.com 

Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728846A8 

Google Acadêmico: 

https://scholar.google.com.br/citations?user=antaXSsAAAAJ&hl=en 

Vagas para Aluno de Mestrado: 02; 

Área de Concentração: Eco-Etologia; 

Temas de Pesquisa: (a) Acolhimento Institucional e (b) Idoso em Instituições de Acolhimento; 

Requisitos Específicos: Nenhum; 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: 

Brofenbrenner, U. (1996). A ecologia do desenvolvimento humano: Experimentos naturais e 

planejados. Porto Alegre: ARTMED. 

Brofenbrenner, U. (2011). Bioecologia do desenvolvimento humano: Tornando os seres humanos mais 

humanos. Porto Alegre: ARTMED. 

Harkness, S. & Super, C. M. (2005). Themes and variations: Parental ethnotheories in western 

cultures. In K. H. Rubin & O. B. Chung (Eds.), Parental beliefs, parenting and child development 

in cross-cultural perspective (pp. 61-79). New York: Psychology Press. 

 

5) Prof. Dr. Fernando Augusto Ramos Pontes (Permanente): 

E-mail: farp1304@gmail.com 

Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4786249P3 

Google Acadêmico: 

https://scholar.google.com.br/citations?user=5V7bTTgAAAAJ&hl=en 

Vagas para Aluno de Mestrado: 02. 

Área de Concentração: EcoEtologia. 

Tema de Pesquisa: Rede de Relacionamento e Suporte Social. Requisitos Específicos: Nenhum. 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver Material Indicado Pela Profa. Celina Maria Colino 

Magalhães. 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4797952J7
https://scholar.google.com.br/citations?user=60qIJ7sAAAAJ&hl=en
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728846A8
https://scholar.google.com.br/citations?user=antaXSsAAAAJ&hl=en
mailto:farp1304@gmail.com
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4786249P3
https://scholar.google.com.br/citations?user=5V7bTTgAAAAJ&hl=en
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6) Prof. Dr. François Jacques Tonneau (Colaborador): 

E-mail: francois.tonneau@gmail.com  

Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4973430H6 

Google Acadêmico: 

https://scholar.google.com.br/citations?user=xa_ZvJ0AAAAJ&hl=en 

Vagas para Aluno de Mestrado: 02; 

Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento); 

Temas de Pesquisa: Indução Comportamental Molar; 

Requisitos Específicos: Nenhum; 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver Material Indicado Pela Profa. Aline Beckmann de 

Castro Menezes; 

 

7) Profa. Dra. Profª. Drª. Lília Iêda Chaves Cavalcante (Permanente): 

E-mail: liliaccavalcante@gmail.com 

Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704236H6 

Google Acadêmico: 

https://scholar.google.com.br/citations?user=I5e0TKkAAAAJ&hl=en 

Vagas para Aluno de Mestrado: 01; 

Área de Concentração: Eco-Etologia; 

Tema de Pesquisa: Crianças em Situação de Vulnerabilidade Social; 

Requisitos Específicos: Contato Prévio e Anuência da Orientadora; 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver Material Indicado Pela Profa. Celina Maria Colino 

Magalhães; 

 

8) Prof. Dr. Janari da Silva Pedroso (Permanente): 

E-mail: pedrosoufpa@gmail.com 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4739287E5 

Google Acadêmico: 

https://scholar.google.com.br/citations?user=91QZntQAAAAJ&hl=en 

Vagas para Aluno de Mestrado: 03; 

Área de Concentração: Eco-Etologia; 

Tema de Pesquisa: Crianças e Idosos em Situação de Vulnerabilidade Social; 

Requisitos Específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador; 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver Material Indicado Pela Profa. Celina Maria Colino 

Magalhães; 

 

9) Prof. Dr. Marcus Bentes de Carvalho Neto (Permanente): 

E-mail: marcusbentesufpa@gmail.com 

Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799635J7 

Google Acadêmico: 

https://scholar.google.com.br/citations?user=5r-XLUcAAAAJ&hl=en 

Vagas para Aluno de Mestrado: 02; 

Vagas para Reingresso de Mestrado: 01; 

Os candidatos ao Reingresso ao Mestrado deverão apresentar no ato da inscrição um documento 

comprobatório da anuência do orientador pretendido e farão apenas a Entrevista. Os Critérios, para o 

Reingresso estão definidos nos seguintes documentos: 

 

http://www.propesp.ufpa.br/arquivos/arq_download/documentos/4065%20Dispoe%20sobre%20cursos

%20pos-graduacao.pdf 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4973430H6
https://scholar.google.com.br/citations?user=xa_ZvJ0AAAAJ&hl=en
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704236H6
https://scholar.google.com.br/citations?user=I5e0TKkAAAAJ&hl=en
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4739287E5
https://scholar.google.com.br/citations?user=91QZntQAAAAJ&hl=en
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799635J7
https://scholar.google.com.br/citations?user=5r-XLUcAAAAJ&hl=en
http://www.propesp.ufpa.br/arquivos/arq_download/documentos/4065%20Dispoe%20sobre%20cursos%20pos-graduacao.pdf
http://www.propesp.ufpa.br/arquivos/arq_download/documentos/4065%20Dispoe%20sobre%20cursos%20pos-graduacao.pdf
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http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/regimento_e_normas/REGIMENTOPPGTPC2010.pdf 

 

Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento); 

Tema de Pesquisa: Controle Aversivo, Processos Comportamentais Criativos ("Insight") e Questões 

Históricas, Filosóficas e Conceituais no Behaviorismo; 

Requisitos específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador; 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver Material Indicado Pela Profa. Aline Beckmann de 

Castro Menezes; 

 

10) Profa. Dra. Marília Pinheiro de Carvalho (Colaboradora): 

E-mail: mpcarvalho.ufpa@gmail.com 

Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4719579H3 

Google Acadêmico: 

https://scholar.google.com.br/citations?user=hUnT9ycAAAAJ&hl=en 

Vagas para Aluno de Mestrado: 01; 

Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento); 

Tema de Pesquisa: Análise Experimental do Comportamento: Processos Psicológicos Básicos; Efeitos 

Contextuais no Comportamento de Escolha; 

Requisitos específicos: (a) Contato Prévio e Anuência da Orientadora; (b) Possuir Graduação em 

Psicologia; 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver Material Indicado Pela Profa. Aline Beckmann de 

Castro Menezes; 

 

11) Profa. Dra. Simone Souza da Silva (Permanente): 

E-mail: symonufpa@gmail.com 

Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704275J7 

Google Acadêmico: 

https://scholar.google.com.br/citations?user=kX4zHvoAAAAJ&hl=en 

Vagas para Aluno de Mestrado: 02; 

Vagas para Aluno de Doutorado (Reingresso): 01; 

Os candidatos ao Reingresso ao Doutorado deverão apresentar no ato da inscrição um documento 

comprobatório da anuência da orientadora pretendida e farão apenas a Entrevista. Os Critérios, para o 

Reingresso estão definidos nos seguintes documentos: 

 

http://www.propesp.ufpa.br/arquivos/arq_download/documentos/4065%20Dispoe%20sobre%20cursos

%20pos-graduacao.pdf 

 

http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/regimento_e_normas/REGIMENTOPPGTPC2010.pdf 

Área de Concentração: Eco-Etologia; 

Tema de Pesquisa: Crianças Especiais e Suas Famílias; 

Requisitos específicos: Nenhum; 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver Material Indicado Pela Profa. Celina Maria Colino 

Magalhães; 
 

12) Prof. Dr. Thiago Dias Costa (Colaborador): 

E-mail: thiagodiascosta@gmail.com 

Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766915T6 

Google Acadêmico: 

http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/regimento_e_normas/REGIMENTOPPGTPC2010.pdf
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4719579H3
https://scholar.google.com.br/citations?user=hUnT9ycAAAAJ&hl=en
mailto:symonufpa@gmail.com
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704275J7
https://scholar.google.com.br/citations?user=kX4zHvoAAAAJ&hl=en
http://www.propesp.ufpa.br/arquivos/arq_download/documentos/4065%20Dispoe%20sobre%20cursos%20pos-graduacao.pdf
http://www.propesp.ufpa.br/arquivos/arq_download/documentos/4065%20Dispoe%20sobre%20cursos%20pos-graduacao.pdf
http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/regimento_e_normas/REGIMENTOPPGTPC2010.pdf
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766915T6
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https://scholar.google.com.br/citations?view_op=list_works&hl=pt-

BR&user=lhLlTQwAAAAJ&gmla=AJsN-F4sMtfGB-

0tp5dR4jMKvxXtXcGHHKXCoCvNO6Pqd00mwp1dKDgtWQGWCy59SjR3Xf3WZTREYGe405Dd

LAZIxmH_QscTHBYQPOmIViHR3to7StokhNY 

Vagas para Aluno de Mestrado: 01; 

Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento); 

Tema de Pesquisa: Análise Comportamental Aplicada (Psicologia Organizacional e do Trabalho); 

Requisitos específicos: Contato Prévio e Anuência do Orientador; 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver Material Indicado Pela Profa. Aline Beckmann de 

Castro Menezes; 
 

ANEXO 1 

ASPECTOS AVALIADOS NA ENTREVISTA DA SELEÇÃO DE MESTRADO E SUA 

RESPECTIVA PONTUAÇÃO. 

Aspectos relacionados com o desenvolvimento das atividades dos candidatos no Programa: 

1. Capacidade de expressar de maneira objetiva e consistente as experiências relatadas no currículo 

(2,5). 

2. Capacidade de descrever sua trajetória profissional e a relação desta com as atividades que pretende 

desenvolver no PPGTPC (2,5). 

3. Capacidade de aplicação e de multiplicação do conhecimento adquirido durante o curso (2,5). 

4. Demonstração de disponibilidade de tempo do candidato para atender às exigências do Programa 

(2,5). 

A pontuação para cada aspecto poderá variar entre 0 e 2,5. A nota final da Entrevista será a média 

aritmética simples da pontuação atribuída ao candidato pelos membros da Comissão de Seleção. 

 

LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados de todas as etapas poderão ser publicados em um ou mais dos seguintes lugares: 

_ Site do PPGTPC; 

_ Facebook da Secretaria do PPGTPC; 

_ Mural (térreo do NTPC1); 

 

CRITÉRIOS PARA INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO: 

1- Deixar de preencher os dados solicitados na inscrição on-line; 

2-  Deixar de informar se é aluno concluinte da graduação; 

3-  Deixar de informar, na inscrição, a conta Skype para a entrevista (Mestrado); 

4-  Deixar de enviar qualquer documento solicitado; 

5-  Enviar informação adicional após o prazo de inscrição; 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

Secretaria do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do 

Comportamento/Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento. Cidade Universitária Profº José da 

Silveira Neto. Campus Universitário do Guamá, 66.075-110, Belém, Pará. 

Fone (091) 3201-8542/8476 

E-mail: secretariappgtpcufpa@gmail.com 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento. 

Prof. Dr. Marcus Bentes de Carvalho Neto. 

E-mail: marcusbentesufpa@gmail.com 

Página eletrônica: http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/ e  

 SECRETARIA PPGTPC. 

https://scholar.google.com.br/citations?view_op=list_works&hl=pt-BR&user=lhLlTQwAAAAJ&gmla=AJsN-F4sMtfGB-0tp5dR4jMKvxXtXcGHHKXCoCvNO6Pqd00mwp1dKDgtWQGWCy59SjR3Xf3WZTREYGe405DdLAZIxmH_QscTHBYQPOmIViHR3to7StokhNY
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=list_works&hl=pt-BR&user=lhLlTQwAAAAJ&gmla=AJsN-F4sMtfGB-0tp5dR4jMKvxXtXcGHHKXCoCvNO6Pqd00mwp1dKDgtWQGWCy59SjR3Xf3WZTREYGe405DdLAZIxmH_QscTHBYQPOmIViHR3to7StokhNY
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=list_works&hl=pt-BR&user=lhLlTQwAAAAJ&gmla=AJsN-F4sMtfGB-0tp5dR4jMKvxXtXcGHHKXCoCvNO6Pqd00mwp1dKDgtWQGWCy59SjR3Xf3WZTREYGe405DdLAZIxmH_QscTHBYQPOmIViHR3to7StokhNY
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=list_works&hl=pt-BR&user=lhLlTQwAAAAJ&gmla=AJsN-F4sMtfGB-0tp5dR4jMKvxXtXcGHHKXCoCvNO6Pqd00mwp1dKDgtWQGWCy59SjR3Xf3WZTREYGe405DdLAZIxmH_QscTHBYQPOmIViHR3to7StokhNY
mailto:secretariappgtpcufpa@gmail.com

