
 

 
 

 
 

E D I T A L  D E  S E L E Ç Ã O  
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O Programa 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 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 Programa prioriza a atividade de pesquisa e prevê o 

prazo máximo de vinte e quatro meses para Defesa de Dissertação  e 

quarenta e oito meses para a Defesa de Tese.  

O Programa conta atualmente com 14 Professores 

credenciados como permanentes, com projetos de pesquisa nas 

respectivas áreas de orientação. Funciona nas dependências do 

Laboratório de Psicologia, 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 Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento 

(NTPC), e pelo Portal de Periódicos CAPES. Em grande medida, as 

pesquisas coordenadas pelos docentes orientadores são financiadas pelo 

CNPq e FINEP, além de receberem apoio institucional da UFPA, 

CAPES e FAPESPA. 

Na última avaliação da CAPES, relativa ao triênio 2007-

2009 o Programa recebeu a nota 4. O Programa possui cotas de bolsas 

de mestrado e doutorado da CAPES e do CNPq, às quais os alunos 

podem candidatar-se, sendo atendidos ou não, dependendo da 

disponibilidade das bolsas. A seleção dos bolsistas é feita com base no 

currículo do aluno aprovado no processo seletivo.  

A seleção de alunos para ingresso no segundo período 

letivo de 2013 ocorrerá em junho de 2013, nas datas especificadas 

abaixo. As vagas para novos alunos são definidas com base na 

disponibilidade dos docentes para receber novos orientandos. O aluno 

interessado em ingressar no Programa deve candidatar-se a uma vaga 

ofertada pelo orientador que atua na sua área de interesse. Os 

candidatos são estimulados a conversarem previamente com os 

possíveis orientadores, a fim de obter esclarecimentos adicionais sobre 

as áreas de pesquisa, bem como para ter acesso à bibliografia indicada 

para a Prova de Conhecimentos. 

O processo seletivo para o Mestrado envolve Prova de 

Inglês, de Conhecimento e Entrevista. 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 o uso de 

dicionário. A Prova de Conhecimentos envolve o conteúdo especificado 

neste Edital, de acordo com a área e o Orientador indicado pelo 

candidato por ocasião de sua inscrição. Adicionalmente, o orientador 

pode solicitar a apresentação de projeto de pesquisa ou plano de 



 

trabalho para a avaliação dos candidatos. Todas as etapas do Processo 

Seletivo serão eliminatórias. 

O candidato não aprovado na prova de conhecimento ou na 

entrevista, poderá ficar na condição de aluno especial se tiver anuência 

do docente para qual fez a seleção. O aluno especial perderá 

automaticamente esta condição nos seguintes casos: a) por reprovação 

em duas disciplinas; b) depois de transcorrido 24 meses a partir da data 

em que foi selecionado. 

 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO 

NECESSÁRIA 

Prazo para Inscrição: 03/05/2013 a 31/05/2013  
Endereço: www.posgraduacao.ufpa.br//ppgtpc 

Homologação da Inscrições:  03/06/2013 

Divulgação das Homologações: 04/06/2013 a partir das 14 horas. 

 

NÍVEL DE MESTRADO 

Documento para Inscrição: Ficha de Inscrição on line disponível no 

site: www.posgraduacao.ufpa.br//ppgtpc 

 

  

OBS. Serão homologadas as inscrições de candidatos ao mestrado, 

concluintes de curso de graduação, sem apresentação de diploma ou 

declaração de conclusão. Contudo, caso seja aprovado no processo 

seletivo, sua matrícula no Programa, fica condicionada à 

apresentação de diploma ou declaração de conclusão de curso de 

graduação e cópias dos seguintes documentos impressos: Ficha de 

Inscrição do Candidato (disponível no endereço: www.ufpa.br/ppgtpc), 

Currículo (preferencialmente o LATTES), acompanhado de cópia da 

documentação comprobatória dos itens listados no currículo; Cópia da 

Carteira de Identidade (RG); CPF; Titulo de Eleitor;  Cópia do Diploma 

ou da Declaração de Conclusão de Curso e do Histórico Escolar da 

Graduação; Foto 3 x 4. Todos os documentos devem ser entregues 

impressos na Secretaria do PPGTPC (laboratório de 

Psicologia/UFPA) no dia 21/06/2013, até as 13 horas. 

 

DATAS DAS PROVAS 

Local: As etapas serão realizadas no Auditório Vivaldo Reis Filho, no 

Laboratório de Psicologia, Campus Universitário do Guamá, com 

excessão para os candidatos que farão a prova nos municípios de São 

Luis (MA) e  São Paulo (SP). 
 

Prova de Inglês: 05/06/2013, das 9:00 às 12:00 horas. 

Resultado da Prova de Inglês: 10/06/2013 às 14:00 horas. 

Recursos da Prova de Inglês: 11/06/2013 até 14:00 horas. 

Resultado Final da Prova de Inglês: 12/06/2013 às 14:00 

horas. 

Prova de Conhecimentos: 13/06/2013 das 9:00 às 12:00 horas. 

Resultado da prova de Conhecimentos: 14/06/2013 às 12:00 

horas. 

Recursos da Prova de Conhecimentos: 17/06/2013 até 12:00 

horas. 

Resultado Final da Prova de Conhecimentos: 17/06/2013 às 

17:00    horas. 

Entrevista Presencial: 18/06/2013 a partir das 9:00 horas 

Entrevista via Skype: 18/06/2013 a partir das 14:00 horas, 

exclusivamente para candidatos que realizaram as provas nos 

municípios de São Luis e São Paulo 

 

Resultado Final do processo seletivo: 18/06/2013 a partir das 

17:00 horas.  

 

Orientação Acadêmica: 02/08/2013 (sexta-feira), às 10:00h. 

Presença obrigatória de todos os candidatos aprovados. 

Local: Laboratório de Psicologia, Auditório Vivaldo de Oliveira 

Reis Filho, Campus Universitário do Guamá. 

 

Obs: Os candidatos não residentes no Estado do Pará podem solicitar a 

coordenação do Programa a realização do processo seletivo em algumas 

http://www.ufpa.br/ppgtpc


 

das cidades a seguir relacionadas:  São Luiz e  São Paulo, enviando 

documento preenchido, disponível na página do Programa 

(www.ufpa.br/ppgtpc), para o e-mail secretariappgtpcufpa@gmail.com.  

Na divulgação das Homologações, os candidatos que requererem 

realizar o processo seletivo nos pólos acima mencionados, serão 

informados do local de realização das provas na cidade indicada. Os 

docentes, membros externos da Comissão de Seleção, aplicarão as 

provas nos prazos definidos neste Edital. 

 

NÍVEL DE DOUTORADO 

Inscrições: Unicamente por fluxo contínuo.  

Neste edital as inscrições somente serão aceitas para realização da 

prova de inglês, mediante uma carta de anuência do orientador, 

devidamente preenchida, disponível no endereço www.ufpa.br/ppgtpc. 

Enviar a carta para o e-mail: secretariappgtpcufpa@gmail.com. Os 

candidatos devem procurar o Orientador pretendido para definição do 

projeto de pesquisa.  

 

Orientadores de Doutorado: Amauri Gouveia Júnior, Carlos Barbosa 

Alves de Souza, Celina Maria Colino Magalhães, Eleonora Arnaud 

Pereira Ferreira, Emmanuel Zagury Tourinho, François Jacques 

Touneau, Fernando Augusto Ramos Pontes, Grauben José Alves de 

Assis, Lilia Iêda Chaves Cavalcante, Marcus Bentes de Carvalho Neto, 

Olavo de Faria Galvão,  Maria Luisa Silva, Romariz da Silva Barros, 

Regina Célia Gomes de Sousa, Simone Souza da Costa Silva.   

 

Documento de Inscrição para prova de inglês: disponível em 

www.posgraduacao.ufpa.br//ppgtpc. 

Demais Documentos após aprovação prova inglês: Ficha de 

Inscrição do Candidato (disponível em www.ufpa.br/ppgtp, Currículo 

(preferencialmente o LATTES), acompanhado de cópia da 

documentação comprobatória dos itens listados no currículo; Cópia da 

Carteira de Identidade (RG); CPF; Titulo de Eleitor; Cópia do Diploma 

ou da Declaração de Conclusão de Curso e Histórico Escolar do 

Mestrado, Carta de Apresentação (disponível em www.ufpa.br/ppgtpc); 

Foto 3x4.   Todos os documentos impressos devem ser entregues na 

Secretaria do PPGTPC, Laboratório de Psicologia/UFPA.      

. 

Processo seletivo: O candidato será submetido às seguintes etapas de 

avaliação, todas eliminatórias: a) Avaliação do Projeto de Pesquisa por 

dois consultores externos ao Programa e pelo orientador proposto; b) 

Teste de compreensão de texto em língua estrangeira, realizada na data 

especificada no Edital de Seleção ou, excepcionalmente depois de 

transcorridos dois meses da realização da prova do Edital (fluxo 

contínuo); c) Entrevista com a Comissão de Seleção. 

 

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/Fax: (091) 3201-8542/8476 

E-mail: secretariappgtpcufpa@gmail.com e  comporta@ufpa.br;  

Página eletrônica: www.ufpa.br/ppgtpc e Face Book:  Secretaria ppgtpc 

 

 

ORIENTADORES OFERTANDO VAGAS NESTE EDITAL 

 

1- Profª. Drª. Celina Maria Colino Magalhães  

Vagas para aluno regular de Mestrado: 02 

Área de Concentração: EcoEtologia. 

Tema de Pesquisa: Crianças  e Idosos em situação de vulnerabilidade 

social. 

Requisitos específicos: Nenhum. 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos:  Disponível na xerox do  

Pavilhão C- UFPA 

 

Bronfenbrenner, U. (1996). A ecologia do desenvolvimento humano: 

experimentos naturais e planejados. (M. A. Veronese, Trad.). Porto 

Alegre: Artmed (trabalho original publicado em 1994). 

http://www.ufpa.br/ppgtpc
mailto:secretariappgtpcufpa@gmail.com
http://www.ufpa.br/ppgtpc
mailto:secretariappgtpcufpa@gmail.com
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Bronfenbrenner, U. (2011). Bioecologia do desenvolvimento humano: 

tornando os seres humanos mais humanos. (A. Carvalho-Barreto, 

Trad.). Porto Alegre: Artmed (trabalho original publicado em 2005. 

 

Segall, Marshall H.; Dasen, Pierre R.; Berry, John W.; Poortinga, Ype 

H. (1999). Human behavior in global perspective: An introduction to 

cross-cultural psychology. 2
nd

. Ed. Pergamon general psychology 

series, Vol. 160. Elmsford, NY, US: Allyn & Bacon. 424 pp. 

 

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

ethnotheories in Western cultures. In K. H. Rubin, & O. B. Chung 

(Orgs.). Parental beliefs, parenting, and child development in cross-

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

 

 

2- Prof. Dr. Grauben José Alves de Assis  

Vagas para aluno regular no Mestrado: 02 

Área de Concentração: Psicologia Experimental. 

Tema de Pesquisa: Comportamento simbólico: Investigação dos 

determinantes das relações sintáticas. Leitura e tecnologia do ensino. 

Requisitos específicos: Nenhum. 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: 

Catania, A. C. (1999). Aprendizagem: Comportamento, linguagem e 

Cognição. 4ª edição. Porto Alegre: Artmed. Capítulos 3 a 9. 

 

3- Prof. Dr. Francois Jacques Touneau  

OBS. Os candidatos que pretender ter o professor  François Jacques 

Tonneau como orientador DEVEM , no cadastro, escolher o nome do 

professor Carlos Barbosa Alves de Souza) 

Vagas para aluno regular no Mestrado: 02 

Area de concentração: psicologia experimental 

Temas de pesquisa: processos básicos de mudança comportamental 

Pré-requisitos: Nenhum 

Bibliografia para prova de conhecimentos: Ver  bibliografia do 

professor Grauben Assis  

 

4- Prof. Dr. Fernando Augusto Ramos Pontes (farp1304@gmail.com) 

Vagas para aluno regular de Mestrado: 03 

Área de Concentração: EcoEtologia. 

 

Tema de Pesquisa: Rede de Relacionamento e suporte social. 

 

Requisitos específicos: Ante-projeto de pesquisa (enviar para o e-mail   do 

docente) 

 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver bibliografia  da profª 

Celina Magalhães 

 

5- Profª. Drª. Lília Iêda Chaves Cavalcante  

Nº de vagas para aluno regular de Mestrado: 02  

Área de Concentração: Ecoetologia. 

Tema da Pesquisa: Crianças em situação de vulnerabilidade social. 

Requisitos específicos: Nenhum 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver bibliografia da 

professora Celina Magalhães. 

 

6- Prof. Dr. Marcus Bentes Carvalho Neto  

Vagas para aluno regular de Mestrado: 02 

Área de Concentração: Psicologia Experimental. 

Temas de Pesquisa: Controle Aversivo, Processos Comportamentais Criativos 

("Insight") e Questões Históricas, Filosóficas e Conceituais em Análise do 

Comportamento. 
Requisitos específicos: Nenhum 

mailto:farp1304@gmail.com


 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver bibliografia do 

professor Grauben Assis  

 

 

7- Profª. Drª Regina Célia Gomes de Souza (rcsb@uol.com.br) 

Vagas para aluno regular de Mestrado: 02 

Área de Concentração: Eco etologia. 

Temas de Pesquisa: Evolução da Sexualidade humana 

Requisitos específicos: Estágio no grupo de estudo GEAPE  

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos 

Lewin, R. (1999)Evolução Humana, Ed. Ateneu 

 

8-  Prof. Dr. Romariz da Silva Barros  

Vagas para aluno regular de Mestrado: 02 

Área de Concentração: Psicologia Experimental. 

Tema de Pesquisa: Análise Comportamental Aplicada ao Autismo 

Requisitos específicos: Nenhum. 

Bibliografia para a Prova de Conhecimentos: Ver bibliografia do 

professor Grauben Assis 

 

 

9- Profª. Drª. Simone Souza da Silva (symonufpa@gmail.com) 

Vagas para aluno regular de Mestrado: 03 

Área de Concentração: Ecoetologia 

Tema de pesquisa: Crianças especiais e sua famílias 

Pré-requisito para prova: Ante-projeto de pesquisa (enviar para o e-mail   

do docente) 

Bibliografia para prova de conhecimento. Ver bibliografia da profª 

Celina Magalhães. 
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