Programa aprovado pelo Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da UFPA –
Resolução 2545/98. Reconhecido nos termos das Portarias N°. 84 de 22.12.94 da
Presidente da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- CAPES e No. 694, de 13.06.95 do Ministério da Educação e do Desporto. Doutorado
autorizado em 1999.
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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 20132016), 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.
Serão aprovados no Mestrado os candidatos que obtiverem no mínimo a nota
Sete (7) em cada uma das três etapas. Considerando o atual cenário de pandemia pela
COVID-19 e a necessidade de distanciamento social, em caráter excepcional, a seleção
para ingresso no Curso de Mestrado será realizada de maneira virtual. As inscrições
serão realizadas através do SIGAA e do e-mail da coordenação (os documentos devem
ser enviados obrigatoriamente pelas duas vias). As provas de inglês e a entrevista serão
realizadas através de uma plataforma de comunicação online (Meet ou outra que será
informada na homologação das inscrições).
A seleção passa a ter as seguintes etapas (todas à distância):
1ª Etapa: Prova de Inglês online (caráter eliminatório): O candidato deverá realizar
a Prova de Inglês remotamente usando uma plataforma de comunicação online. O
candidato terá três (3) horas para realizar a prova.
Para realizar a prova, o candidato deverá acessar um link enviado pela comissão
de seleção através do qual acessará a prova (texto e questões). Adicionalmente será
enviado um link para acesso a uma videoconferência, via Meet ou outra plataforma a ser
informada na homologação das inscrições. O candidato deverá realizar a prova via link
enviado, mantendo obrigatoriamente sua câmera ligada durante toda prova. O não
cumprimento de tal exigência levará a exclusão do candidato do concurso. As respostas
do candidato às questões serão enviadas pelo mesmo meio de acesso à prova. Os links
de acesso permanecerão ativos ao longo de toda a duração do tempo previsto de prova.
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%20Normativa%20Prova%20de%20Ingl%C3%AAs%20%281%29.pdf
Aos candidatos com deficiência, a referida etapa será realizada de forma
presencial, mediante declaração médica da deficiência com documento comprobatório,
cumprindo as normas estabelecidas pela OMS e pela UFPA.
2ª Etapa: Análise do Anteprojeto de Pesquisa (caráter eliminatório): O Anteprojeto
submetido a concorrer no Edital 1/2021 do Programa de Pós-Graduação em Teoria e
Pesquisa do Comportamento deve ser elaborado seguindo obrigatoriamente o formato
definido no anexo I. A pontuação referente à avaliação dos itens constituintes do
Anteprojeto está também apresentada no mesmo anexo. O candidato deve elaborar uma
proposta de pesquisa dentro da subárea e da linha de pesquisa do orientador pretendido.

Sugere-se que tome por base as publicações e as últimas dissertações e teses orientadas
por ele. Todas as informações estão disponíveis no site do PPGTPC:
http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/
O Anteprojeto será submetido a uma avaliação às cegas por uma comissão
composta por docentes do PPGTPC da mesma subárea do orientador. O número
máximo de candidatos selecionados para a fase de entrevistas com um determinado
orientador será o dobro do número de vagas ofertadas por aquele orientador. Em caso de
empate, serão classificados os candidatos que estiverem empatados na última colocação
da nota de corte. Não é permitida orientação ou supervisão do Anteprojeto do
candidato pelo orientador pretendido ou por qualquer outro orientador do
PPGTPC. O candidato deverá mostrar capacidade de propor um Anteprojeto de
mestrado a partir dos temas/linhas de pesquisa, da produção bibliográfica e dos
trabalhos (dissertações e teses) já orientados pelo orientador pretendido.
3ª Etapa: Entrevista (caráter eliminatório): A Entrevista consiste na arguição oral do
candidato pela Comissão de Seleção, que pontua aspectos específicos relacionados ao
projeto de pesquisa e ao desenvolvimento de suas atividades no PPGTPC (Ver anexo
II).
O candidato deverá apresentar uma Carta de Apresentação que é um documento
com o objetivo de declarar o interesse do candidato à vaga de mestrado, bem como de
apresentar o interesse do candidato pelo programa, pela linha de pesquisa e pelo
orientador pretendido. A carta deve seguir obrigatoriamente o formato definido no
anexo III.

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 na janela “Outras Informações”: 1Qual é o tipo de deficiência? 2- Quais recursos de acessibilidade ou de tecnologias
assistivas se fazem necessários para garantir a acessibilidade ao processo? 3- Necessita
de tempo adicional para a realização da entrevista?
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e transtorno do espectro autista,
de acordo com a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e com a Lei
nº 12.764/2012 (Lei Berenice Pianna). Aos candidatos com deficiência será cumprido o
Art. 30, da Lei 13.146 de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Para isso, os
candidatos com deficiência devem preencher no Formulário de Inscrição os recursos e
ou tecnologias assistivas que necessitam para a realização da prova escrita e ou
entrevista, para que sejam providenciados pelo PPGTPC. O candidato com deficiência
deve anexar ao Formulário de Inscrição laudo médico, original ou cópia autenticada em
cartório, comprovando a deficiência, ser legível e conter a descrição da espécie e do
grau ou nível da deficiência do candidato, com expressa referência ao código
correspondente à CID 10, bem como sua provável causa, além do nome, assinatura,

carimbo e CRM do médico que forneceu o Laudo. A comissão organizadora do
Processo seletivo avaliará o quantitativo de tempo adicional a ser disponibilizado ao
candidato com deficiência de acordo com o tipo, grau ou nível da deficiência aferidos
de acordo com os documentos anexados, assim como o tipo de complexidade da prova
escrita e entrevista.

DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO:
- Documento comprobatório de finalização da graduação (diploma ou equivalente);
- Currículo Lattes atualizado e comprovado;
- Anteprojeto de pesquisa;
- Carta de Apresentação;
- Carteira de identidade ou outro documento com foto que informe a naturalidade e
nomes dos pais para brasileiros e passaporte ou RNE (Registro Nacional para
Estrangeiros) para estrangeiros, CPF e título de eleitor.
Todos os documentos devem ser enviados obrigatoriamente em um único
arquivo em PDF através do SIGAA (na janela “Arquivo em PDF solicitado em
edital”, no campo “Outras Informações para o Processo Seletivo”) e também do e-mail
da coordenação do PPGTPC:
E-mail da Coordenação: marcusbentesufpa@gmail.com

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA A INSCRIÇÃO.
Copie
o
endereço
abaixo
para
realizar
https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf

a

sua

inscrição:

Procurar na lista “últimos Processos Seletivos” a chamada: “Edital Especial
Mestrado PPGTPC 1º.2021”.
Após acessar a página eletrônica, clique na seta à direita, conforme destacado na
ilustração abaixo, para realizar a sua inscrição.

OBS1. Todos os campos do formulário eletrônico devem ser preenchidos, mesmo os
campos que estão sem asterisco (*). Após o envio da inscrição, o sistema não permite a
alteração ou reedição dos dados preenchidos.
OBS2. O candidato deverá usar o e-mail cadastrado na sua inscrição como única
ferramenta de comunicação com o Programa.

OBS3. A secretaria não emitirá/enviará resposta de recebimento de inscrição. Verificar
a condição de Deferido no próprio SIGAA e a Homologação das inscrições quando da
publicação.
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 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.
LOCAL DAS PROVAS
As etapas em respeito ao distanciamento social necessário, serão realizadas de
maneira não presencial através de e-mail e sala virtual, Meet ou outra ferramenta similar
a ser informada na homologação das inscrições. Os links para as Provas de Inglês e para
a Entrevista serão enviados via e-mail dos candidatos. Todas as etapas do Processo
Seletivo são eliminatórias. O candidato deve, obrigatoriamente, estar presente na
sala virtual da Prova de Inglês e da Entrevista (com a câmera ligada, áudio e vídeo
ativos) pelo menos 10 minutos antes do horário de início das mesmas para uma
verificação técnica. O não comparecimento no horário e local virtual agendado
implicará na eliminação do candidato do concurso. Durante toda a Prova de Inglês
e durante a sua própria Entrevista, o candidato deve manter obrigatoriamente a
câmera ligada.

Cronograma
















Período de Inscrições: 11/01/21 (a partir das 14:00) até 19/02/21;
Divulgação da Homologação das Inscrições: 23/02/21 (até 18:00);
Recebimento de Recursos (Resultado da Homologação das Inscrições): 24/02/21
(até 18:00);
Divulgação do Resultado do Julgamento dos Recursos: 26/02/21 (até 12:00);
Prova de Inglês: 01/03/21 (09:00 às 12:00);
Resultado da Prova de Inglês: 04/03/21 (a partir de 12:00);
Recebimento de Recursos (Prova de Inglês): 05/03/21 (até 18:00);
Divulgação do Resultado do Julgamento dos Recursos: 09/03/21 (até 12:00);
Distribuição dos Anteprojetos aos Pareceristas: 09/03/21 (a partir das 12:00);
Resultado da Avaliação dos Anteprojetos: 15/03/21 (a partir das 12:00);
Recebimento de Recursos (Avaliação dos Anteprojetos): 16/03/21 (até 18:00);
Divulgação do Resultado do Julgamento dos Recursos: 19/03/21 (até 12:00);
Entrevista: 22/03/21 (a partir das 09:00);
Resultado Final: 24/03/21 (a partir das 12:00);
Orientação Acadêmica Obrigatória (Virtual) para a Confirmação da Vaga:
29/03/21 (9:00). Um endereço de uma sala do Meet será informado por e-mail
aos candidatos aprovados;

ORIENTADORES OFERTANDO VAGAS NESTE EDITAL
(EXCLUSIVAMENTE PARA O MESTRADO)
1) Prof. Dr. Aécio de Borba Vasconcelos Neto (Colaborador):
Vagas para Aluno de Mestrado: 02;
Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento);
Tema de Pesquisa: Comportamento Social e Seleção Cultural;
Curriculum Vitae
Google Acadêmico
2) Profa. Dra. Aline Beckmann de Castro Menezes (Colaboradora):
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);
Curriculum Vitae
Google Acadêmico
3) Prof. Dr. Amauri Gouveia Junior (Permanente):
Vagas para Aluno de Mestrado: 02;
Área de Concentração: Ecoetologia;
Tema de Pesquisa: Aspectos Modulatórios da Emoção e Modelos de Ansiedade e
Depressão;
Curriculum Vitae
Google Acadêmico
4) Prof. Dr. Carlos Barbosa Alves de Souza (Permanente):
Vagas para Aluno de Mestrado: 04;
Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento);
Tema de Pesquisa: Análise Comportamental Aplicada ao Autismo;
Curriculum Vitae
Google Acadêmico
5) Profa. Dra. Celina Maria Colino Magalhães (Permanente):
Vagas para Aluno de Mestrado: 02;
Área de Concentração: Ecoetologia;
Tema de Pesquisa: Criança, Adolescente e Idoso em Situação de Vulnerabilidade
Social;
Curriculum Vitae
Google Acadêmico
6) Prof. Dr. Emmanuel Zagury Tourinho (Permanente):
Vagas para Aluno de Mestrado: 01;
Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento);
Tema de Pesquisa: Comportamento Social, Seleção Cultural e Controle Aversivo;
Curriculum Vitae
Google Acadêmico
7) Prof. Dr. Fernando Augusto Ramos Pontes (Permanente):
Vagas para Aluno de Mestrado: 01;
Área de Concentração: Ecoetologia;
Tema de Pesquisa: Rede de Relacionamento e Suporte Social;
Curriculum Vitae

Google Acadêmico
8) Prof. Dr. Janari da Silva Pedroso (Permanente):
Vagas para Aluno de Mestrado: 01;
Área de Concentração: Ecoetologia;
Tema de Pesquisa: Crianças e Idosos em Situação de Vulnerabilidade Social;
Curriculum Lattes
Google Acadêmico
9) Profa. Dra. Lília Iêda Chaves Cavalcante (Permanente):
Vagas para Aluno de Mestrado: 01;
Área de Concentração: Ecoetologia;
Tema de Pesquisa: Crianças em Situação de Vulnerabilidade Social;
Curriculum Vitae
Google Acadêmico
10) Prof. Dr. Marcus Bentes de Carvalho Neto (Permanente):
Vagas para Aluno de Mestrado: 02;
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;
Curriculum Vitae
Google Acadêmico
11) Prof. Dr. Romariz da Silva Barros (Permanente):
Vagas para Aluno de Mestrado: 01;
Área de Concentração: Psicologia Experimental (Análise do Comportamento);
Tema de Pesquisa: Análise Comportamental Aplicada ao Autismo;
Curriculum Vitae
Google Acadêmico
12) Profa. Dra. Simone Souza da Silva (Permanente):
Vagas para Aluno de Mestrado: 01;
Área de Concentração: Ecoetologia;
Tema de Pesquisa: Crianças Especiais e Suas Famílias;
Curriculum Vitae
Google Acadêmico

LOCAL DE DIVULGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E DOS RESULTADOS
A homologação das inscrições e os resultados de todas as etapas serão
publicados em um ou mais dos seguintes lugares:
Site
do
PPGTPC.
Ver
http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/ingresso/selecao-atual

em:

- Facebook da Secretaria do PPGTPC: SECRETARIA PPGTPC

CRITÉRIOS PARA INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO:






Deixar de preencher os dados solicitados na inscrição online;
Deixar de informar se é aluno concluinte da graduação;
Deixar de anexar qualquer documento solicitado;
Enviar informação adicional após o prazo de inscrição;
Não cumprir qualquer outra exigência do Edital;

Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção do PPGTPC.
MAIS INFORMAÇÕES:
* Secretaria do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do
Comportamento/Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento/UFPA
Cidade Universitária Prof. José da Silveira Neto. Campus Universitário do Guamá,
66.075-110, Belém, Pará.
Fones: (091) 3201-8542/8476
E-mail: laercio@ufpa.br
* Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do
Comportamento.
Prof. Dr. Marcus Bentes de Carvalho Neto.
E-mail: marcusbentesufpa@gmail.com

* Endereços Eletrônicos:
http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/

SECRETARIA PPGTPC

ANEXO I- MODELO DE ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO
O anteprojeto submetido a concorrer no Edital 1/2021 do Programa de Pós-Graduação em
Teoria e Pesquisa do Comportamento deve ser elaborado considerando os seguintes critérios de
caráter ELIMINATÓRIO:




O Anteprojeto deverá ter no mínimo 8 páginas e máximo 10 páginas;
Deverá ser escrito utilizando fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, com
espaçamento duplo.
Deve conter todos os seguintes itens: Capa (título, nome do candidato, orientador
pretendido), Introdução (revisão da literatura, problema de pesquisa e justificativa),
Método, Cronograma e Referências.
A pontuação referente à avaliação dos itens constituintes do anteprojeto está
apresentada na tabela abaixo.
ITENS

I – Introdução
Apresentação clara e fundamentada do tema, articulado com a linha escolhida.
Apresentação atual do conhecimento sobre o tema (revisão) / Equilibrar obras
clássicas e avanços recentes (referencial ou fundamentação).
Definição clara do Problema de Pesquisa.
Consistência entre o referencial teórico e o problema de pesquisa.
Apresentação clara, formal e consistente dos objetivos.
Justificativa fundamentada na literatura, relevância e potenciais contribuições.
II – Metodologia
Apresentação do Campo / Local / Cenário / Ambiente
Delimitação da População / Amostra / Participantes, incluindo critérios de
Inclusão e Exclusão.
Descrição dos instrumentos de coleta de dados
Descrição dos procedimentos de coleta dos dados, incluindo formas
específicas de coleta e produção dos dados.
Indicação clara das técnicas de tratamento e análise de dados.
Respeito aos preceitos éticos e indicação clara dos riscos e benefícios.
III – Cronograma
Apresentação do planejamento das etapas da pesquisa, mês a mês, com
duração máxima de 24 meses.
Coerência das etapas previstas com os procedimentos descritos no método.
Viabilidade cronológica do planejamento.
IV – Aspectos Formais
O texto tem uma redação fluida e orgânica, de fácil leitura e segue as normas
vernaculares para gramática, ortografia e pontuação.
Os apêndices e anexos, quando necessários, estão inclusos corretamente.
As citações e referências seguem as normas da APA (autor/ano) e são
especulares (todas as citações estão nas referências e vice-versa).

TOTAL

1

VALORES
MÁXIMOS
(5,0 pt.)
1,0
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
(4,0 pts.)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,50
0,50
(1,0 pts.)
0,5
0,3
0,2
(- 3,0 pts.)1
-0,2/erro
-0,1/erro
Totalmente de
acordo=0
Parcialmente
de acordo= -1
Totalmente
desarcordo= 2.
(10 pts)

A atenção aos aspectos formais e metodológicos é uma obrigação do autor, logo não
são atribuídos pontos para estes aspectos e descontados pontos para o descumprimento
do rigor metodológico e formal redacional exigidos.

ANEXO II- FICHA DE AVALIAÇÃO PARA A ENTREVISTA

Critério

Nota

Consistência formativa: coerência interna na formação acadêmica
descrita (graduação, especialização, formação complementar). (0 a
1,0 ponto).
Qualidade e variedade das atividades acadêmico-científicas
desenvolvidas anteriormente: participação em congressos e encontros
acadêmicos, apresentação de trabalhos; participação em projetos de
iniciação à pesquisa, extensão ou docência; voluntariado; monografia
de especialização ou trabalho de conclusão de curso de graduação;
publicações relevantes atividade profissional. (0 a 2,0 pontos)
Compatibilidade da trajetória do(a) candidato(a) com a candidatura
ao mestrado (com a linha de pesquisa e o orientador pretendidos). (0
a 2,0 pontos)
Condições objetivas de cursar o mestrado com ou sem bolsa:
potencial para residir na região onde está a sede do programa;
disponibilidade de tempo; nível de dependência da candidatura em
relação à oferta de bolsa. (0 a 2,0 pontos)
Qualidade geral do projeto apresentado (0 a 3,0 pontos)
TOTAL

Belém, ____ de ________________ de 2021.

Assinatura do Avaliador: _______________________________________

ANEXO III- ORIENTAÇÕES PARA CARTA DE APRESENTAÇÃO
A carta de apresentação é um documento com o objetivo de declarar o interesse do
candidato à vaga de mestrado, bem como de apresentar o interesse do candidato pelo
programa e linha de pesquisa pretendida. A carta deve ter no máximo duas páginas, de
texto escrito em fonte tamanho 12, espaçamento entre linhas de no mínimo 1,5.
O modelo da carta está no site do PPGTPC, no link: Carta de Apresentação
Inscrição,
no
endereço:
http://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/documentos/formularios/60-inscricao-paraa-selecao-da-pos-graduacao

Programa aprovado pelo Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da UFPA –
Resolução 2545/98. Reconhecido nos termos das Portarias N°. 84 de 22.12.94 da
Presidente da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES e No. 694, de 13.06.95 do Ministério da Educação e do
Desporto. Doutorado autorizado em 1999.
Carta de Apresentação Mestrado do PPGTPC 1/2021
Data,

de

de 2021

À Comissão de Seleção 1/2021 do Programa de Pós-Graduação em Teoria e
Pesquisa do Comportamento

Nome Completo do(a) candidato(a):

Projeto de Mestrado. Título:
Orientações:
No primeiro parágrafo, faça uma breve apresentação de si. Inclua a formação
relevante para a admissão no mestrado do PPGTPC (graduação ou graduações,
especializações etc.).
No segundo parágrafo, descreva o percurso acadêmico que justifica a escolha da
linha de pesquisa. Inclua aqui participação em congressos e encontros acadêmicos,
apresentação de trabalhos; participação em projetos de iniciação à pesquisa, extensão ou
docência (citar o tema do projeto); monografia ou trabalho de conclusão de curso (citar
título); publicações relevantes se houver atividade profissional.

No terceiro parágrafo, indique a linha de pesquisa e orientador pretendido para o
mestrado, acrescentando uma justificativa do porquê da escolha. Por fim, indique como
o mestrado nessa linha no PPGTPC irá contribuir com seus interesses acadêmicos e
profissionais.
Finalize a carta de apresentação indicando quais características acadêmicas e
pessoais suas você avalia que irão contribuir com o grupo de pesquisa e o programa de
pós-graduação.
Ao final, insira sua assinatura na carta.

A carta deverá ser submetida no ato da inscrição junto com a documentação indicada no
edital e não poderá ser modificada ou substituída posteriormente.
Local e data

