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CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
PROGRAMA DE PÔS-GRADUAÇÃO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

EDITAL   003/2019 - PPGAC

Estabelece normas e procedimentos de seleção para o ingresso no Programa de
Pós-Graduação Stricto sensu em Análise do Comportamento, na condição de
estudante regular.

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento,
da Universidade Estadual de Londrina, no uso de suas atribuições administrativas e em
conformidade com o Edital PROPPG/DPG/DAM, toma pública aos interessados as normas e
os procedimentos a serem obedecidos no processo de seleção para o preenchimento de vagas
regulares dos cursos de MESTRADO e DOUTORADO, a terem início no segundo semestre
letivo de 2019.

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DO MESTRADO

Número de Vagas: até 17 (dezessete)
Horário das Aulas: Período Integral

CRONOGRAMA:

Período de Inscrição 27/05/2019 a 31/05/2019, via WEB
Período de Pastagem de Documentos para
Homologação da Inscrição - via SEDEX

27/05/2019 a 30/05/2019, via Sedex

Período de Entrega de Documentos para
Homologação da Inscrição

27/05/2019 a 31/05/2019, pessoalmente,
das 09h00 às llh30 e das 14h30 às 17h30

Período de Divulgação da Homologação das
Inscrições

06/06/2019 até às 12h00, via WEB

Período para Pedido
Inscrições Indeferidas

de Recurso para 06/06/2019, das 14h00 às 17h00,
pessoalmente

Período para Divulgação do Resultado dos
Pedidos de Recursos para Inscrições
Indeferidas

07/06/2019 até 17h00, via WEB

Período para Realização da Prova
Conhecimentos (Data/Horário/Local)

de Data: 10/06/2019
Horário: 14h00
Local: Sala 201 (Piniquinho) - CCB/UEL

Período para Divulgação dos Resultados da
Prova de Conhecimentos

13/06/2019, via WEB

Período para Solicitação de Vista da Prova
de Conhecimentos

14/06/2019, das 09h00 às llh30,
pessoalmente

Período para Realização de Vista da Prova
de Conhecimentos

14/06/2019, das 14h00 às 16h00

Período para Divulgação dos Horários
para Realização das Bancas de Arguição

14/06/2019 até 17h00, via WEB

Período para realização das Bancas de
Arguição

17/06/2019 a 25/06/2019
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Período para Divulgação do Resultado do
Processo de Seleção

05/07/2019 até às 12h00, via WEB

Período para Pedido de Recurso
Resultado do Processo de Seleção

do 05/07/2019, das 14h00 às 17h00,
pessoalmente

Período de Divulgação do RESULTADO
FINAL do Processo de Seleção para
Ingresso no Mestrado após a apreciação
dos pedidos de recurso

08/07/2019, após as 16h00, via WEB

Período de Matrícula Estudante Regular 10 a 12/07/2019, via WEB - Portal do
Estudante dePós-Graduação

Período de Entrega de Documento para
Confirmação da Matrícula

10 a 12/07/2019, pessoalmente, das 14h30
às 17h30

Atenção: O candidato deverá acompanhar os atos relativos ao processo de seleção
disponíveis no site do Programa (http://www.uel.br/pos/pgac), obrigando-se a atender aos
prazos e às condições estipuladas no presente Edital e àqueles que forem divulgados durante
a execução da seleção.

DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO:

A documentação deve estar completa, caso contrário, o candidato será automaticamente
excluído do processo seletivo.

a) Ficha de inscrição preenchida - disponível em:
httD://www.ueI.br/DroDD2/Dortalnovo/Daees/inscricoes-prosramas-cursos/mestrado.php
b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao valor de
R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais);
c) fotocópia dos seguintes documentos: C.P.F., Cédula de Identidade, Certificado de
Reservista (para sexo masculino com menos de 45 anos). Certidão de Nascimento ou
Casamento (sem tarjas e dobras) ou passaporte válido para os candidatos estrangeiros;
d) cópia do histórico escolar de graduação;
e) cópia frente e verso do diploma do curso de graduação (autenticada para aqueles
emitidos por outras IES). Caso o candidato ainda não possua o diploma, deverá apresentar
documento de colação de grau. Caso ainda esteja cursando a graduação, deverá apresentar
atestado que demonstre estar matriculado no último ano de graduação e de término previsto
até o início do período letivo (2019/2);
f) Currículo Plataforma Lattes - com cópia de TODOS os documentos que comprovem as
atividades especificadas no cumculo e com o forinulário para pontuação de currículo Lattes
preenchido (http://www.uel.br/pos/pgac/pontuacao-de-curriculo/);
g) Pré-Projeto de pesquisa em três vias;
h) CÓPIA AUTENTICADA de exame de proficiência em língua inglesa;
i) Candidatos estrangeiros deverão apresentar documentos de identidade e diploma de
graduação legalizados por órgão oficial no Brasil e o visto de permanência no país,
atualizado.

Atenção: O candidato que apresentar documento que não o diploma de graduação deve ter
ciência de que, se aprovado no processo seletivo, deverá apresentar, no ato da matrícula,
documento comprobatório no qual a data de conclusão do curso de graduação (dia/mês/ano)
deve ser anterior à matrícula na UEL, sem o qual não poderá efetuar a matrícula e perderá o
direito à vaga.
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LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

Os documentos exigidos para inscrição devem ser entregues, pessoalmente, na secretaria do
Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Centro de Ciências
Biológicas - Campus Universitário, no período de 27/05/2019 a 31/05/2019, no horário das
09h00 às llh30min e das 14h30min às 17h30min. Mais informações pelo e-mail:
comportamento@uel.br. Em caso de envio de documentos por SEDEX, esses devem ser
postados até o dia 30/05/2019, para o seguinte endereço:

Universidade Estadual de Londrina

Centro de Ciências Biológicas
Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento
Caixa Postal 10.011
Londrina/PR-CEP: 86057-970

Atenção: 0(a) candidato(a) que entregar documentação incompleta ou fora de prazo será
automaticamente excluído(a) do processo. Em caso de desistência do processo seletivo ou
em qualquer outra situação, não será devolvida a taxa de inscrição.

HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO:

No dia 06/06/2019 até às 12h00 será disponibilizada na página do Programa a lista das
inscrições honiologadas.
Candidatos cujas inscrições forem indeferidas poderão entrar com recurso no dia 06/06/2019,
das 14h00 às 17h00, pessoalmente, na secretaria do Departamento de Psicologia Geral e
Análise do Comportamento. Deverão comparecer munidos de documentos pessoais e
preencher um formulário fundamentando claramente o motivo do recurso.
O resultado do recurso será divulgado no dia 07/06/2019, até as 17h00, no site do Programa.

Para a realização das provas é imprescindível que o candidato apresente, antes de
entrar na sala, documento válido com foto atualizada.

Os candidatos cujas inscrições tiverem os documentos deferidos estarão aptos a prosseguir no
processo seletivo que consistirá de:
la etapa - Prova de Conhecimentos,
2a etapa - Pré-Projeto e Arguição,
3a etapa - Pontuação de Currículo Laïtes.

A Prova de Conhecimentos e a avaliação de Pré-Projeto/Arguição são eliminatórias e a
avaliação do Currículo Lattes é classifícatória.

A seleção dos candidatos estará a cargo da Comissão de Avaliação do Programa de Pós-
Graduação em Análise do Comportamento.
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Abaixo segue uma descrição detalhada de cada etapa do processo seletivo.

I - EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA
0(a) candidato(a) deve apresentar, no ato da inscrição, COPIA AUTENTICADA de um dos
documentos abaixo relacionados, certificando, no mínimo, o nível intermediário de
proficiência em língua inglesa. O documento deve atestar que o teste de proficiência tenha
sido realizado nos últimos três anos (a partir de 01/01/2016).

TOEFL IBT

TOEFL ITP

IFCE

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.

II - PROVA DE CONHECIMENTOS - Prova Eliminatória: exige-se a obtenção de nota
minima 7,0 para aprovação.

Data: 10/06/2019
Horário: 14h00
Local da Prova: Sala 201 (Piniquinho) - Centro de Ciências Biológicas/UEL.

Detalhamento da Prova de Conhecimentos: 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 de Conhecimentos: As questões versarão sobre conhecimentos básicos
em Metodologia de Pesquisa; Fundamentos e princípios básicos de Análise do
Comportamento.

Duração da Prova de Conhecimentos: 04 horas

Consulta: Não será permitida a consulta a qualquer material durante a realização da prova.

IMPORTANTE

l. Os nomes dos candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos serão apresentados no
site do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento no dia 13/06/2019. Será
apresentado APENAS o nome dos candidatos aprovados (nota 7,0 ou superior).
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2. Os candidatos que quiserem saber suas notas devem comparecer à secretaria do
Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, munidos de documento
pessoal com foto, e solicitar sua nota à secretária. Notas não serão informadas por telefone
nem mensagem eletrônica.

3. Período para pedido de vista da Prova de Conhecimentos: Os pedidos de vista de prova
serão aceitos apenas no dia 14/06/2019, das 09h00 às llh30. Para tanto, o candidato deverá
conaparecer à secretaria do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento,
munido de documentos pessoais e preencher formulário justificando claramente o motivo
para o pedido de vista de prova. As vistas de provas serão realizadas no dia 14/06/2019, das
14h00 às lóhOO, no Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento -
CCB/UEL.

REFERÊNCIAS SUGEMDAS 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. l, pp. 9-35).
Londrina: EDUEL.

Luna, S. V. (2000). O planejamento de pesquisa como tomada de decisões. In: Planejamento
de pesquisa: uma introdução (Cap. l, 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. I, 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.

Ill- PRÉ-PROJETO/ARGUIÇÃO

O Pré-Projeto deverá ser entregue em três vias no ato da inscrição.

Datas das Bancas de Arguição:
As Bancas de Arguição serão agendadas para o período de 17/06/2019 a 25/06/2019 e
definidas exclusivamente pela comissão de seleção, sendo que os candidatos deverão se
adequar aos horários determinados.
Os horários e locais das Bancas de Arguição serão divulgados no site do Programa no
dia 14/06/2019 até às 17h00.
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O Pré-Projeto de Pesquisa será avaliado segundo os seguintes quesitos: formatação,
contextualização do problema de pesquisa, adequação dos objetivos e método e deverá ser
redigido em língua portuguesa.

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.

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. As demais páginas não
devem conter identificação do autor.
Consultar site do Programa no link: http://www.uel.br/pos/pgac/docentes-permanentes
para conferir os professores disponíveis para orientação. O candidato poderá indicar mais
duas opções de orientadores preferencialmente, mas não necessariamente, com afinidade ao
projeto proposto.
Consulte também: http://www.uel.br/pos/pgac/temas-para-orientacao

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 liiiha 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) Crono grama de execução do Pré-Projeto.
(d) Referências - relação das obras citadas, de acordo com as normas da American
Psychological Association (APA), 6a.ed.

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 de Arguição: coerência com os objetivos do Programa Stricto sensu, domínio do
candidato sobre o pré-projeto apresentado, pertinência da traj etária na linha de pesquisa,
disponibilidade para dedicação ao curso.

Em casos excepcionais a arguição poderá ser feita à distância (e.g. Skype). Neste caso, o
candidato deverá encaminhar uma solicitação com justificativa para o e-mail:
comportamento@uel.br até dia 14/06/2019 às 12h00. E de responsabilidade do(a)
candidato(a) checar se o e-mail foi recebido pela secretaria e garantir a qualidade da conexão,
no caso da arguição à distância ser aprovada.
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Ill - CURRÍCULO LATTES - Avaliação Classificatória

O Currículo deve obrigatoriamente estar no formato do Currículo Lattes
(http://lattes.cnpq.br), e ser acompanhado do formulário de pontuação preenchido, que consta
no link: (http://www.uel.br/pos/p2ac/pontuacao-de-curriculo). As cópias dos documentos
comprobatórios devem estar ordenadas de acordo com a tabela de pontuação, sendo que
somente deverão ser documentados os itens presentes nessa tabela. Itens do currículo que não!
estiverem devidamente comprovados e itens que não foram pontuados pelo candidato na
tabela entregue não serão pontuados pela Comissão.

IMPORTANTE

Após o dia 29/07/2019 todos os candidatos poderão buscar seus currículos que estarão à
disposição na secretaria do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento.
Para tanto, deverão estar munidos de documento pessoal com foto. Os currículos que não
forem retirados até 29/08/2019 serão destruídos.

PESOS PARA COMPOSIÇÃO DA NOTA FINAL DOS CANDIDATOS QUE
PARTICIPAREM DE TODAS AS FASES DO PROCESSO SELETIVO

Prova de Conhecimentos: Peso 2

Pré-Projeto/Arguição: Peso 2
Currículo Lattes: Peso l

RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO

O resultado do processo de seleção dos candidatos aprovados com sua respectiva ordem de
classificação será divulgado no dia 05 de julho de 2019, até as 12h00, por meio de Edital a
ser publicado via internet na página do Programa, no site http://www.uel.br/pos/pgac. Não
será informado resultado por telefone nem mensagem eletrônica.

PEDIDO DE RECURSO DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO

O candidato que não concordar com o resultado do processo de seleção poderá entrar com
pedido de recurso na secretaria do Departamento de Psicologia Geral e Análise do
Comportamento. Para tanto, o candidato deverá comparecer à secretaria do Programa, no dia
05/07/2019, no horário das 14h00 as 17h00, munido de documentos pessoais e preencher
formulário fundamentando o recurso. As respostas aos recursos interpostos estarão à
disposição do requerente no dia 08/07/2019, após as lóhOO.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO APÔS A APRECIAÇÃO
DOS PEDIDOS DE RECURSO

O Resultado Final do processo de seleção dos candidatos aprovados com sua respectiva
ordem de classificação será divulgado no dia 08 de julho de 2019, a partir das 16h00,por
meio de Edital a ser publicado via internet na página do Programa, no site
http://www.uel.br/pos/pgac. Não será informado resultado por telefone nem mensagem
eletrônica.
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Não Caberá recurso quando da divulgação do Resultado Final e Convocação para
Matrícula.

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA

Os candidatos aprovados e classificados serão convocados para a efetivação de matrícula por
meio de Edital publicado pela Coordenação do Programa no site
http://www.uel.br/pos/pgac e pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação no site
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php, no dia 08 de julho
de 2019.

CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS (CAPES E CNPQ)

A bolsa deverá ser concedida ao candidato ingressante no Programa que apresentar maior
nota, segundo ordem de classificação do processo seletivo, desde que ele atenda aos
requisitos para concessão de bolsa exigidos pela CAPES (Portaria n.76 de 14 de abril de
2010, artigo 9, clausulas de I a XI). As bolsas concedidas pelo Programa terão duração
máxima de 24 meses.

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DO DOUTORADO

Número de Vagas: até 15 (quinze)
Horário das Aulas: Período Integral

CRONOGRAMA:

Período de Inscrição 27/05/2019 a 31/05/2019, via WEB
Período de Pastagem de Documentos para
Homologação da Inscrição - via SEDEX

27/05/2019 a 30/05/2019, via Sedex

Período de Entrega de Documentos para
Homologação da Inscrição

27/05/2019 a 31/05/2019, pessoalmente,
das 09h00 às llh30 e das 14h30 às 17h30

Período de Divulgação da Homologação das
Inscrições

13/06/2019 até às 12h00, via WEB

Período para Pedido
Inscrições Indeferidas

de Recurso para 13/06/2019, das 14h00 às 17h00,
pessoalmente

Período para Divulgação do Resultado dos
Pedidos de Recursos para Inscrições
Indeferidas

14/06/2019 até 17h00, via WEB

Período para Divulgação dos Horários
para Realização das Bancas de Arguição

14/06/2019 até as 17h00, via WEB

Período para realização das Bancas de
Arguição

17/06/2019 a 26/06/2019

Período para Divulgação do Resultado do
Processo de Seleção

05/07/2019 até às 12h00, via WEB

Período para Pedido de Recurso
Resultado do Processo de Seleção

do 05/07/2019, das 14h00 às 17h00,
pessoalmente

Período de Divulgação do RESULTADO
FINAL do Processo de Seleção para
Ingresso no Doutorado após a apreciação
dos pedidos de recurso

08/07/2019, após as 16h00, via WEB
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Período de Matrícula Estudante Regular 10 a 12/07/2019, via WEB - Portal do
Estudante de Pós-Graduação

Período de Entrega de Documento para
Confirmação da Matrícula

10 a 12/07/2019, pessoalmente, das 14h30
às 17h30

Atenção: O candidato deverá acompanhar os atos relativos ao processo de seleção
disponíveis no site do Programa (http;//www.uel.br/pos/pgac), obrigando-se a atender aos
prazos e às condições estipuladas no presente Edital e àqueles que forem divulgados durante
a execução da seleção.

DOCUMENTOS PARA A IN8CMÇÃO:

A documentação deve estar completa, caso contrário, o candidato será automaticamente
excluído do processo seletivo.

a) Ficha de inscrição preenchida - disponível em:
http://www.uel.br/DroDDS/Dortalnovo/Dases/inscricoes-pro2ramas-cursos/doutorado.php
b) comprovante de recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao valor de R$
162,00 (cento e sessenta e dois reais);
c) fotocópia dos seguintes documentos: C.P.F., Cédula de Identidade, Certificado de
Reservista (para sexo masculino com menos de 45 anos), Certidão de Nascimento ou
Casamento (sem tarjas e dobras) ou passaporte válido para os candidatos estrangeiros;
d) cópia frente e verso do diploma do curso de graduação (autenticada para aqueles
emitidos por outras IES);
e) Fotocópia do histórico escolar do mestrado;
f) Fotocópia do diploma do mestrado (autenticada para aqueles emitidos por outras
IES) ou fotocópia de um dos seguintes comprovantes de conclusão de curso de pós-
graduação nível de Mestrado: Ata de Defesa ou Certificado de Conclusão ou Declaração de
Conclusão com data da previsão de defesa (dia/mês/ano) assinada pelo orientador e pela
coordenação do respectivo curso de Pós-Graduação do candidato;
g) Cópia de documentos comprobatórios de itens de publicação (ver especificações na seção
comprovação de itens de publicação);
h) Currículo Plataforma Lattes - com cópia de TODOS os documentos que comprovem as
atividades especificadas no currículo e com o formulário para pontuação de Currículo Lattes
preenchido (http://www.uel.br/pos/p2ac/pontuacao-de-curriculo/);
i) Pré-Projeto de pesquisa em três vias;
j) COPIA AUTENTICADA de exame de proficiência em língua inglesa;
k) Candidatos estrangeiros deverão apresentar documentos de identidade e diploma de
graduação legalizados por órgão oficial no Brasil e o visto de permanência no país,
atualizado.

Atenção: O candidato que apresentar documento que não o diploma do mestrado deve ter
ciência de que, se aprovado no processo seletivo, deverá apresentar, no ato da matrícula,
documento comprobatório no qual a data de conclusão do curso de pós-graduação nível de
Mestrado (dia/mês/ano) deve ser anterior à matrícula na UEL, sem o qual não poderá efetuar
a matrícula e perderá o direito à vaga.



10

UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl JE LONdRÍNA

LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

Os documentos exigidos para inscrição devem ser entregues, pessoalmente, na secretaria do
Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Centro de Ciências
Biológicas - Campus Universitário, no período de 27/05/2019 a 31/05/2019, no horário das
09h00 às llh30min e das 14h30min às 17h30min. Mais informações pelo e-mail:
comportamento@uel.br. Em caso de envio de documentos por SEDEX, esses devem ser
postados até o dia 30/05/2019, para o seguinte endereço:

Universidade Estadual de Londrina

Centro de Ciências Biológicas
Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento
Caixa Postal 10.011
Londrina/PR- CEP: 86057-970

Atenção: 0(a) candidato(a) que entregar documentação incompleta ou fora de prazo será
automaticamente excluído(a) do processo. Em caso de desistência do processo seletivo ou
em qualquer outra situação, não será devolvida a taxa de inscrição.

HOMOLOGAÇÃO DA INSCMÇÃO:

No dia 13/06/2019 até às 12h00 será disponibilizada na página do Programa a lista das
inscrições homologadas.
Candidatos cujas inscrições forem indeferidas poderão entrar com recurso no dia 13/06/2019,
das 14h00 às 17h00, pessoalmente, na secretaria do Departamento de Psicologia Geral e
Análise do Comportamento. Deverão comparecer munidos de documentos pessoais e
preencher um formulário fundamentando claramente o motivo do recurso.
O resultado do recurso será divulgado no dia 14/06/2019, até as 17h00, no site do Programa.

Para a realização da Prova de Arguição é imprescindível que o candidato apresente,
antes de entrar na sala, documento válido com foto atualizada.

Os candidatos cujas inscrições tiverem os documentos deferidos estarão aptos a prosseguir no
processo seletivo que consistirá de:
la etapa - Pré-Projeto e Arguição,
2a etapa - Pontuação de Currículo Lattes.

A avaliação de Pré-Projeto/Arguição é eliminatória e a avaliação do Currículo Lattes é
classificatória.

A seleção dos candidatos estará a cargo da Comissão de Avaliação do Programa de Pós-
Graduação em Análise do Comportamento.
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Abaixo segue uma descrição mais detalhada de cada etapa do processo seletivo.

I - EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA:
0(a) candidato(a) deve apresentar, no ato da inscrição, COPIA AUTENTICADA de um dos
documentos abaixo relacionados, certificando, no mínimo, o nível intermediário de
proficiência em língua inglesa. O documento deve atestar que o teste de proficiência tenha
sido realizado nos últimos três anos (a partir de 01/01/2016).

TOEFL IBT

TOEFL ITP

FCE

IELTS

TOEIC

ECCE

ITESE PRIME Inglês (TEAP) na área de Ciências Humanas
ICÕMPRÕVANTEIDEÏRÕF^^
Ijnivelamento) em nível intermediário ou superior expedido por escolas de línguas
jestrangeiras competentes, mediante avaliação escrita realizada presencialmente pela
jescola de inglês.

II - COMPROVAÇÃO DE ITENS DE PUBLICAÇÃO

Os seguintes Itens de publicação deverão ser apresentados no ato da inscrição:

01 (um) item PUBLICADO OU NO PRELO: 01 artigo (publicado ou no prelo, em
revista indexada) OU 01 capítulo de livro (ou livro completo) publicado em livro com
ISBN.

ou

2 (dois) itens de publicação SUBMETIDOS (artigo ou capítulo de livro ou livro
completo).
(Para artigo o item deve ter sido submetido em revista indexada e no caso de capítulo ou
livro completo deve ter sido submetido para propostas de livros que contenham ISBN)

Documentos comprobatórios a serem entregues no ato da inscrição para itens de
publicação:

ARTIGOS
Para artigo publicado: Cópia completa do artigo publicado, em que conste o nome da
revista e o ano de publicação.

Para artigo no prelo: Cópia do artigo E cópia da carta do editor indicando aceite do artigo
ou no prelo ou print screen da página da revista indicando que o manuscrito foi aceito para
publicação.
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Para artigo submetido: Cópia do artigo E cópia da carta do editor indicando que o
manuscrito foi submetido na revista, ou encaminhado para pareceristas, para avaliação ou
print screen da página da revista indicando que o manuscrito está em avaliação.

CAPÍTULOS
Para capítulo publicado/livro completo publicado: Cópia completa do capítulo e das
folhas de rosto do livro que apresentem os dados completos deste, com ISBN. No caso de
livro completo, cópia das folhas de rosto que apresentem os dados completos do livro, com
ISBN, atestando autoria.

Para capítulo/livro completo submetido: Cópia completa do capítulo E carta do
editor/organizador/instituição atestando que o capítulo foi submetido e os dados do livro
(Título, editora proposta para a publicação e declaração que o livro será publicado com
ISBN). No caso de livro completo, carta do editor/organizador/instituição atestando que o
livro foi submetido e os dados deste (Título, editora proposta para a publicação e declaração
que o livro será publicado com ISBN).

IMPORTANTE:

Serão aceitos itens de publicação referentes aos últimos 5 anos (ou seja, a partir de
Janeiro de 2014).
Serão aceitos como itens de publicação organização de livros (com ISBN), mas não
serão aceitos nesse item a organização de anais de congresso.
Resumos expandidos não serão aceitos.

Ill- PRÉ-PROJETO/ARGUIÇÃO

O Pré-Projeto deverá ser entregue em três vias no ato da inscrição.

Datas das Bancas de Arguição:
As Bancas de Arguição serão agendadas para o período de 17/06/2019 a 26/06/2019 e
definidas exclusivamente pela comissão de seleção, sendo que os candidatos deverão se
adequar aos horários determinados.
Os horários e locais das bancas serão divulgados no site do Programa no dia 14/06/2019
até às17h00.

O Pré-Projeto de Pesquisa será avaliado segundo os seguintes quesitos: formatação,
contextualização do problema de pesquisa, adequação dos objetivos e método e deverá ser
redigido em língua portuguesa.

O Pré-Projeto deverá conter até 20 páginas, contando TODAS suas partes. Formatação: A4,
com texto em espaçamento 2,0 entre linhas, margens 2,5 e fonte Times New Roman
tamanho 12.

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. As demais páginas não
devem conter identificação do autor.
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Consultar o site do Programa no link: http://www.uel.br/pos/psac/docentes-permanentes
para conferir os professores disponíveis para orientação. O candidato poderá indicar mais
duas opções de orientadores preferencialmente, mas não necessariamente, com afinidade ao
projeto proposto.
Consulte também: http://www.uel.br/pos/pgac/temas-para-orientacao

O Pré-Projeto deverá conter as seguintes seco es:
(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) Crono grama de execução do Pré-Projeto.
(d) Referências - relação das obras citadas, de acordo com as normas da American
Psychological Association (APA), 6a.ed.

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 de 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.

Importante: A Prova de Arguição será feita presencialmente.

IV - CURRÍCULO LATTES - Avaliação Classifícatória

O Currículo deve obrigatoriamente estar no formato do Currículo Lattes
(http://lattes.cnpq.br), e ser acompanhado do formulário de pontuação preenchido, que consta
no link: (http://www.ueLbr/pos/psac/pontuacao-de-curriculo'). As cópias dos documentos
comprobatórios devem estar ordenadas de acordo com a tabela de pontuação, sendo que
somente deverão ser documentados os itens presentes nessa tabela. Itens do currículo que não
estiverem devidamente comprovados e itens que não foram pontuados pelo candidato na
tabela entregue não serão pontuados pela comissão.
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IMPORTANTE

l. Após o dia 29/07/2019 todos os candidatos poderão buscar seus currículos que estarão à
disposição na secretaria do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento.
Para tanto, deverão estar munidos de documento pessoal com foto. Os currículos que não
forem retirados até 29/08/2019 serão destruídos.

PESOS PARA COMPOSIÇÃO DA NOTA FINAL DOS CANDIDATOS QUE
PARTICIPAREM DE TODAS AS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

Pré-Projeto/Arguição: Peso 2
Currículo Lattes: Peso l

RESULTADOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

O resultado do processo de seleção dos candidatos aprovados com sua respectiva ordem de
classificação será divulgado no dia 05 de julho de 2019, até às 12h00, por meio de Edital a
ser publicado via internet na página o Programa, no site http://www.uel.br/pos/pgac. Não
será informado resultado por telefone nem mensagem eletrônica.

PEDIDO DE RECURSO DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO

O candidato que não concordar com o resultado do processo de seleção poderá entrar com
pedido de reciirso na secretaria do Departamento de Psicologia Geral e Análise do
Comportamento. Para tanto, o candidato deverá comparecer à secretaria do Programa, no dia
05/07/2019, no horário das 14h00 às 17h00, munido de documentos pessoais e preencher
formulário fundamentando o recurso. As respostas aos recursos interpostos estarão à
disposição do requerente no dia 08/07/2018, após as 16h00.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO APÔS A APRECIAÇÃO
DOS PEDIDOS DE RECURSO

O Resultado Final do processo de seleção dos candidatos aprovados com sua respectiva
ordem de classificação será divulgado no dia 08 de julho de 2019, a partir das 16h00,por
meio de Edital a ser publicado via internet na página do Programa, no site
http://www.uel.br/pos/pgac. Não será informado resultado por telefone nem mensagem
eletrônica.

Não Caberá recurso quando da divulgação do Resultado Final e Convocação para
Matrícula.

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA

Os candidatos aprovados e classificados serão convocados para a efetivação de matricula por
meio de Edital publicado pela Coordenação do Programa no site
http://www.uel.br/pos/pgac e pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação no site
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php, no dia 08 de julho
de 2019.
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CRITÉmOS PARA DISTMBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS (CAPES E CNPQ)

Em caso de disponibilidade de bolsa esta deverá ser concedida ao candidato ingressante no
Programa que apresentar maior nota, segundo ordem de classificação do processo seletivo,
desde que ele atenda aos requisitos para concessão de bolsa exigidos pela CAPES (Portaria
n.76 de 14 de abril de 2010, artigo 9, clausulas de I a XI).

DISPOSIÇÕES FINAIS

E de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a publicação ou
divulgação dos atos relativos ao Edital de inscrição para o Programa de Pós-Graduação
Stricto sensu, divulgados na internet, no endereço eletrônico
http://www.uel.br/proppg/inscricoes e/ou no endereço eletrônico do Programa, obrigando-se
a atender aos prazos e condições estipulados neste Edital e nos que forem publicados durante
a execução da seleção pública. Os casos omissos serão analisados pela Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação, Comissão de Seleção e Comissão Coordenadora do Programa.

Londrina, 18 de abril de 2019.

l^y^^Qi -yy^^ tÁ^^ üf 7^4>ü€?
Profa. Dra. Camila Muchon de Melo

Coordenadora em exercício do Programa de
Pós-Graduação em Análise do Comportamento


