
 
 

 

 
EDITAL No 1/2013 

Programa Nacional de Pós-Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES) 

Processo de Seleção de Bolsista para o Programa de Pós-

Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento 
 

O Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento (PPGTPC-

UFPA) torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo de bolsista para 

Programa Nacional de Pós-Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-nopais/ pnpd-capes). 

 

 

 

Objetivos do PNPD 

 

I - Promover a realização de projetos científicos de alto nível; 

II - Reforçar os grupos de pesquisa nacionais; 

III - Renovar os quadros nos Programas de Pós-Graduação nas instituições de ensino superior 

e de pesquisa; 

IV - Promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral, 

estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos Programas de Pós-

Graduação no país. 

 

1. Da Bolsa 

1.1. Será disponibilizada uma bolsa PNPD/CAPES no valor R$4.100,00 mensais. 

1.2. Com duração máxima de 12 meses, sem possibilidade de renovação, para docentes ou 

pesquisadores no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou 

instituições públicas de pesquisa. 

1.3. Com duração de 12 meses para candidatos (brasileiro ou estrangeiro), sem vínculo 

empregatício, podendo ser renovada anualmente até atingir o máximo de 60 (sessenta) meses, 

após avaliação de cumprimento do plano de trabalho. 

 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-nopais/
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2. Das Inscrições 

2.1. Poderão se inscrever candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos no Artigo 5º do 

Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado, além de possuir título de Doutorado 

em área compatível com uma das linhas de pesquisa do Programa. 

2.2. As inscrições devem ser realizadas, observando o calendário, pelo e-mail 

secretariappgtpcufpa@gmail.com com cópia para comporta@ufpa.br 

2.3. Documentação 

a) Uma fotocópia do documento de identidade e diploma de doutorado; 

b) Uma cópia do Currículo Lattes ou, no caso de estrangeiros, o Anexo III da Portaria nº. 

086 de 03 de julho de 2013 preenchido. Nos dois casos, enviar somente a comprovação 

das publicações exigidas na Planilha para Pontuação; 

c) Declaração comprometendo-se a residir em Belém pelo período da bolsa, especificando a 

carga horária que será dedicada ao estágio (integral, com 40 horas semanais, ou parcial, 

mínimo de 20 horas semanais); 

d) Carta de um docente permanente do Programa com orientação ao nível do Doutorado 

(Professor Tutor), aceitando receber o bolsista em seu laboratório; 

e) Projeto de Pesquisa (máximo 20 laudas) detalhando: 1- Supervisor pretendido; 2- O 

resumo do projeto de pesquisa no qual se inserirá, 3- Título do Plano de Trabalho, 4- 

Introdução, objetivos, método, cronograma para a realização das atividades, produtos a 

serem alcançados e atividades de ensino na pós-graduação. 

            

Cronograma 

14/10/2013: Início das inscrições; 

11/11/2013: Término das inscrições; 

12/11/2013: Homologação das inscrições (12 horas); 

13/11/2013: Recebimento de recursos  (12 horas); 

13/11/2013: Resultado final das Homologações (15 horas); 

14/11/2013:  Análise do curriculum; 

18/11/2013: Resultado da análise do curriculum (12 horas); 

19/11/2013: Recursos a avaliação do curriculum (12 horas); 

19/11/2013: Resultado Final da Avaliação do curriculum (16 horas); 

21 e 22 /11/2013: Entrevista; 

/11/2013: Divulgação do resultado da Entrevista (16 horas); 

mailto:secretariappgtpcufpa@gmail.com
mailto:comporta@ufpa.br
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25/11/2013: Recurso ao resultado da Entrevista (16 horas); 

26/11/2013:  Resultado Final da Entrevista; 

27/11/2013: Divulgação do resultado final do Edital na Secretaria do PPG no 

site doPrograma (www.ufpa.br/ppgtpc); 

 a 06/12/2013 – Cadastramento do bolsista para início da bolsa; 

 

3. Da Seleção 

3.1. O processo seletivo será composto por uma avaliação do currículo e uma entrevista 

(arguição do plano de trabalho); 

3.2. A avaliação do currículo terá caráter classificatório de acordo com planilha (Anexo 1).  

3.3. A entrevista, de caráter eliminatório, será realizada nos dias 20 a 21 de novembro de 

2013, via Sype ou presencial, a ser combinado com a banca e o (s) candidato (s). 

3.3.1. A avaliação será conduzida por uma banca composta pelo Coordenador ou Vice-

Coordenador e dois docentes permanentes do Programa, com orientação ao nível do 

Doutorado, que não tenham candidatos inscritos neste Edital. 

3.3.2. Os resultados da entrevista serão “aprovado” ou “não aprovado”. 

 

Observações: 

a) O candidato aprovado na entrevista com maior pontuação no currículo será indicado para 

receber a bolsa. 

c) Em caso de empate, será indicado o candidato com mais tempo de obtenção da titulação. 

 

4. Das Obrigações do Bolsista 

4.1. Dedicar-se integralmente às atividades de pesquisa e ensino previstas no Plano de 

Trabalho (Mínimo de 20 horas semanais). 

4.2. Entregar os documentos necessários para a concessão da bolsa, para cadastro e demais 

exigências formais. dentro do prazo estabelecido, sejam tais documentos solicitados pelo 

órgão de fomento e/ou pela Secretaria do PPGTPC. 

4.3. Cumprir todas as obrigações estabelecidas pelo Regulamento do Programa Nacional de 

Pós-Doutorado da CAPES: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulament

o_PNPD.pdf. 

 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
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O não cumprimento das obrigações estabelecidas nesse edital implicará na perda da bolsa 

após apreciação do Colegiado do PPGTPC/UFPA. 
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EDITAL No 1/2013 

Programa Nacional de Pós-Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES) 

Processo de Seleção de Bolsista para o Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do 

Comportamento 

 

Candidato (a): __________________________________________________________________. 

Possui Vínculo Institucional? 

(   ) Não. 

(    ) Sim. Qual? __________________________________________________________________. 

Ano de Conclusão do Doutorado: __________________. 

 

Planilha Para Pontuação do Currículo 

(Produção nos Últimos 05 Anos: 2009-2013) 

 

_ Toda Produção deve ser devidamente comprovada. 

_ Serão aceitos apenas artigos publicados e no prelo (com paginação definida). 

 

Carga Horária Dedicada ao 

Estágio: 

 

(   ) Integral 

(40 Horas Semanais) 

 

(100 pontos) 

(   ) Parcial  

(Mínimo de 20 Horas 

Semanais) 

(50 pontos) 

Tipo de Produção Quantidade Total 

a) Artigos Completos Publicados 

(Segundo o Último Qualis da 

Psicologia). 

  

A1 (50 pontos)   

A2 (45 pontos)   

B1 (35 pontos)   

B2 (25 pontos)   

B3 (20 pontos)   

B4 (15 pontos)   

B5 (10 pontos)   

b) Livros e Capítulos de Livros 

(Apenas as Obras Com Código 

de Indexação, ISBN ou 

Equivalente). 

  

Autoria de Livro Especializado 

(Edição Internacional). 

(50 pontos) 

 

  

Autoria de Livro Especializado 

(Edição Nacional ou Local). 
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(25 pontos) 

Autoria de Capítulo de Livro 

Especializado (Edição 

Internacional). 

(20 pontos) 

  

Autoria de Capítulo de Livro 

Especializado (Edição 

Nacional/Local). 

(10 pontos) 

  

Organização de Livro 

Especializado (Edição 

Internacional). 

(20 pontos) 

  

Organização de Livro 

Especializado (Edição 

Nacional/Local). 

(10 pontos) 

  

c) Trabalhos em Eventos.   

Trabalho Completo Publicado 

em Anais de Evento Científico 

Internacional. 

(10 pontos) 

  

Trabalho Completo Publicado 

em Anais de Evento Científico 

Nacional. 

(07 pontos) 

  

Trabalho Completo Publicado 

em Anais de Evento Científico 

Regional. 

(05 pontos) 

  

*Resumo Publicado em Anais de 

Evento Científico Internacional. 

(03 pontos) 

  

*Resumo Publicado em Anais de 

Evento Científico Nacional. 

(02 pontos) 

  

*Resumo Publicado em Anais de 

Evento Científico 

Regional/Local. 

(01 ponto) 

 

Obs*: A soma dos três itens 

(Resumos) não pode ser maior 

que 20 no quinquênio. 

 

  

d) Textos em Jornais e Revistas.   

Produto de Divulgação 

Científica na Mídia 

Internacional/Nacional/Regional. 

(01 ponto) 

 

Obs: No máximo 10 no 

  



7 

 

Quinquênio. 

 

 

 

e) Demais Tipos de Produção 

Bibliográfica. 

  

Prefácio e/ou Posfácio de Livro 

Especializado (Com ISBN ou 

Equivalente). 

(10 pontos) 

  

Tradução de Livro Especializado 

(Edição Nacional ou 

Internacional). 

(30 Pontos) 

  

Tradução de Artigo ou Capítulo 

Especializado. 

(15 Pontos) 

  

 

 

Pontuação Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato (a) 
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