
NOVIDADES PARA O PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE 
MESTRADO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO – UEL TURMA 2019 

O processo seletivo será composto por quatro etapas descritas a seguir:  

1a etapa – Proficiência em Inglês (eliminatória)  
 
2a etapa - Prova de conhecimentos (eliminatória) 
 
3a etapa - Pré-projeto e arguição (classificatória) 
 
4a etapa – Pontuação de Currículo (classificatória) 
 
***NOVIDADE: 1a etapa – Proficiência em Inglês 

Apresentação de cópia autenticada de documento que atesta a 
Proficiência em Língua Estrangeira (inglês): Avaliação Eliminatória  

Para isso o candidato terá que: apresentar CÓPIA AUTENTICADA de um dos 
documentos abaixo relacionados no ato da inscrição, certificando, no mínimo, 
o nível intermediário. Os documentos devem ter validade de 3 anos 
(abrangendo a data da inscrição, ou seja, o documento deve atestar que o 
teste de proficiência tenha sido realizado a partir de 2016). 

 
TOEFL IBT  
TOEFL ITP 
FCE  
IELTS 
TOEIC 
ECCE 
TESE PRIME Inglês (TEAP) na área de Ciências Humanas 
Comprovante de Proficiência em Língua Estrangeira – inglês (teste de 
nivelamento) em nível intermediário ou superior expedido por escolas de 
línguas estrangeiras competentes, mediante avaliação escrita realizada 
presencialmente pela escola de inglês. 
 
 
2a etapa - Prova de conhecimentos: Avaliação eliminatória (nota mínima 
7,0).  
 
Detalhamento da prova: questões dissertativas em que serão avaliados: 
qualidade da produção textual (objetividade, clareza e coesão), pertinência 
com os princípios da Análise do Comportamento e argumentação científica. 
 



Conteúdo da Prova: As questões versarão sobre conhecimentos básicos em 
Metodologia de Pesquisa; Fundamentos e princípios básicos de Análise do 
Comportamento. 
 
*** NOVIDADE: 3a etapa - Pré-projeto de pesquisa e arguição: Avaliação 
classificatória.  
 
Pré-projeto:  
Candidato deverá indicar como 1a opção um orientador com afinidade ao 
projeto e mais duas opções de orientadores preferencialmente, mas não 
necessariamente, com afinidade ao projeto proposto. 
 
Arguição: será filmada. A banca será composta por dois ou mais professores 
do Programa, que preferencialmente tenham afinidade com o projeto de 
pesquisa proposto.  
 
Critérios arguição: coerência com os objetivos do Programa stricto sensu, 
domínio do candidato sobre o pré-projeto apresentado, pertinência da trajetória 
na linha de pesquisa, disponibilidade para dedicação ao curso.  
 
A arguição poderá ser feita à distância (e.g. Skype) sendo que a qualidade de 
conexão será de responsabilidade do candidato. Ela será feita 
aproximadamente duas semanas após a prova de conhecimentos. No ato da 
inscrição na seleção, o candidato deverá informar a forma de arguição 
(presencialmente ou à distância). 
 
Pré-projeto: entrega em 3 vias.  
 
 
4a etapa – Pontuação Currículo: Avaliação classificatória.  
 
 
 
 

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO 
 
 
O Pré-Projeto de Pesquisa será avaliado segundo os seguintes quesitos: 
formatação, contextualização do problema de pesquisa e método. 
 
O Pré-Projeto deverá conter entre 4 (quatro) e 6 (seis) páginas A4 
(excetuando-se a capa, Cronograma e Referências Bibliográficas), com texto 
em espaçamento 2,0 entre linhas, margens 2,5 e fonte Times New Roman 
tamanho 12.  
 
O projeto deverá ser redigido em português. O não cumprimento desses 
critérios formais levará à desclassificação do candidato.  
 
Na capa do Pré-Projeto deverá ser indicado o nome do candidato, título do 
projeto, 1a opção de orientador com afinidade ao projeto dado suas linhas de 



pesquisa (consultar site do Programa: http://www.uel.br/pos/pgac/docentes-
permanentes) e mais duas opções de orientadores preferencialmente, mas 
não necessariamente, com afinidade ao projeto proposto. As demais páginas 
não devem conter identificação do autor.  
 
O Pré-Projeto deverá conter as seguintes seções:  
(a) Introdução – caracterização do tema e do problema de pesquisa (descrição 
sucinta apoiada na literatura pertinente); os objetivos e a relevância do estudo 
(descrever a importância que o tema e a execução do projeto têm no contexto 
da área). O texto deverá demonstrar o domínio de conceitos básicos 
pertinentes à linha de pesquisa na qual o projeto se enquadra e deverá incluir 
citações de, pelo menos, dois textos técnico-científicos de forma a demonstrar 
capacidade de compreensão e interpretação de trabalhos na área. 
(b) Método – descrição geral e resumida do método a ser empregado. Caso o 
pré-projeto seja de uma pesquisa empírica, o texto deverá incluir uma 
descrição das variáveis a serem investigadas e uma descrição e justificativa do 
delineamento proposto, incluindo informações sobre participantes/fontes de 
informação, material e equipamentos necessários, procedimentos a serem 
utilizados e proposta preliminar de análise dos dados; caso o pré-projeto seja 
de uma pesquisa teórica, o texto deverá incluir uma descrição da natureza 
das fontes (artigos, livros, capítulos de livro, dissertações etc.) e de sua forma 
de seleção; uma caracterização do procedimento de análise das fontes 
selecionadas.  
(c) Cronograma de execução do Pré-Projeto.  
(d) Referências – relação das obras citadas, de acordo com as normas da 
American Psychological Association (APA), 6ª.ed. 
 

 
REFERÊNCIAS SUGERIDAS PARA ESTUDO E PROVA DE 

CONHECIMENTOS 
 
Baum, W. M. (2006). Teoria da evolução e reforço. In: Compreender o 
behaviorismo: Comportamento, cultura e evolução. (2a ed.; Cap. 4, p. 73-95). 
Porto Alegre: Artmed. 
 
Cozby, P. C. (2006). Métodos de pesquisa em ciências do comportamento (P. I. 
C. Gomide & E. Otta, Trads). São Paulo: Atlas. 
 
Haydu, V. B. (2009). Compreendendo os processos de interação do homem 
com seu meio ambiente. In S. R. Souza & V. B. Haydu (Orgs.), Psicologia 
comportamental aplicada: Avaliação e intervenção nas áreas do esporte, 
clínica, saúde e educação (Vol. 1, pp. 9-35). Londrina: EDUEL. 
 
Luna, S. V. (2000). O planejamento de pesquisa como tomada de decisões. In: 
Planejamento de pesquisa: Uma introdução (Cap. 1, p. 13-79). São Paulo: 
Educ. 
 
Sério, T. M. de A. P., Andery, M. A., Micheletto, N., & Gioia, P. S. (2004). 
Controle de Estímulos e Comportamento Operante: Uma introdução. São 
Paulo: EDUC. 



 
 
Skinner, B. F. (1981). Ciência e Comportamento Humano. (J. C. Todorov & R. 
Azzi, Trads.). São Paulo: Martins Fontes. (Texto original publicado em 1953). 
Capítulos do livro para estudo: Cap. 1, Cap. 2 e Cap. 3  
 
Tourinho, E. Z. (2003). A produção de conhecimento em Psicologia: A Análise 
do Comportamento. Psicologia, Ciência e Profissão, 23(2), 30-41. 
 
 

CURRICULUM VITAE  
 
O Curriculum vitae deve obrigatoriamente estar no formato do Currículo Lattes 
(http://lattes.cnpq.br), com cópia de TODOS os documentos comprobatórios 
das atividades especificadas. As cópias dos documentos comprobatórios 
devem estar ordenadas de acordo com a sequência com que estão inseridas 
no currículo e numeradas de forma a facilitar sua localização no currículo. Itens 
do currículo que não estiverem devidamente comprovados não serão 
pontuados. 
 
Para saber mais sobre a pontuação do currículo acesse: 
http://www.uel.br/pos/pgac/pontuacao-de-curriculo/ 
 
 
O EDITAL OFICIAL PARA A SELEÇÃO DA TURMA DE 2019 SERÁ 
DIVULGADO ATÉ 20 DE MAIO DE 2019, NO SITE DO MESTRADO E DA 
UEL.  


